Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ М+С Хидравлик с годишна награда за най-много инвестиции за безопасност и здраве при работа за 2018
На официална церемония в София бяха връчени Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа за
2018 г.
Конкурса се организира за девета поредна година от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" с подкрепата
на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда".
Основната му цел е да се отличат примери за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд
в страната и да се насърчат дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез активно
включване на всички заинтересовани страни.
„М+С Хидравлик“ спечели наградата в специалната категория "Предприятие, инвестирало най-много средства за
подобряване на безопасните и здравословни условия на труд".
Наградата за първото място – статуетка, символ на конкурса и официална грамота връчи г-н Добрин Иванов – Изпълнителен
директор на Асоциация на индустриалния капитал в България.
През 2018г. в дружеството са извършени редица инвестиции, свързани с подобряване на условията на труд и безопасността
при работа.
Част от тях са за колективни средства за защита на здравето при работа и подобряване на условията на труд и почивка.
Това са инвестици за оборудване на местата за хранене в размер на 65399, 98 лева и за маслоуловители и прахоуловители
в размер на 123570,00 лева.
Общата сума на инвестициите за колективни средства за защита на здравето при работа и подобряване на условията на
труд и почивка са в размер на 188969,98 лева.
Останалите инвестиции в размер на 9666,16 лева са за закупуване на средства за индивидуална защита. Това с система за
автономно захранване на лицеви маски с въздух, която е въведена в участък за боядисване на изделия.
Общият размер на инвестициите за подобряване на условията на труд и безопасност при работа е 198 636,14 лева.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Депутатите обсъждат забраната за пушене на наргиле на закрито
Ще забранят ли пушенето на наргиле на закрито? Това ще обсъждат днес депутатите от Образователната комисия в
парламента. Забраната е част от промените в Закона за здравето, които предложи председателят на НФСБ Валери
Симеонов.
По данни на Световната здравна организация България заема второ място сред общо 42 страни по брой на пушещите
наргиле 15-годишни младежи.
Според лекари, изпушването на едно наргиле се равнява на сто изпушени цигари.
√ Млади лекари от София ще се обучават в чужбина
Млади лекари от София ще се обучават в болници в чужбина. Разходите ще се поемат от специален фонд на Столичната
лекарска колегия и болниците, които ги изпращат. Двама вече са на обучение в Швейцария. Подписан е и договор с найвисокотехнологичната болница в Израел.
15 столични болници са заявили желание да изпращат млади лекари на обучение в чужбина. За целта в Столичната
лекарска колегия е създаден фонд за подпомагане на медици.
Д-р Асен Меджидиев, председател на Столичната лекарска колегия, БЛС: Заделяйки частично от членския внос, който
лекарите в София внасят. За 3 месеца във фонда Софийска лекарска колегия натрупа над 50 хиляди лева.
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Двама детски хирурзи от "Пирогов" вече са заминали на обучение в университета в Берн. Скоро медици ще имат
възможност да се обучават и в световноизвестна болница в Йерусалим, съобщи представителят ѝ професор Джошуа
Мошонов, който е от български произход.
Проф. Джошуа Мошонов, Факултет по дентална медицина, Израел: Специалисти от България от болниците в България
могат да идват да направят мини специализация - няколко месеца. Да се обучават в разните дисциплини.
Кои лекари ще се обучават в чужбина ще решава специална комисия. Първа градска болница планира да изпрати двама
специализанти по офталмолигия и хирургия в Израел.
Д-р Цветомир Димитров, директор на Първа МБАЛ, София: Имаме към 40 специализанта в нашата болница. Голямо
желание има за тази специализация и не е лесен избора.
Лекарите, които заминават на обучение в чужбина ще трябва да останат на работа поне пет години в болницата, която ги
е изпратила.
В. Банкерь
√ Правната комисия отхвърли ветото на Радев върху Изборния кодекс
Правната комисия в парламента отхвърли ветото на президента, наложено върху текстове от промените в Изборния
кодекс. Решението беше взето единодушно от всички членове на комисията, представители на БСП отсъстваха.
На 25 февруари президентът Румен Радев наложи вето над Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Според
Радев промените ни отдалечават от честен и прозрачен изборен процес, като привилегироват партийната воля над тази на
избирателите.
"Разразилите се спорове около преференциите потулиха други важни промени в закона, които ни отдалечават от честен и
демократичен изборен процес. Промените не само лишават гражданите от възможността да гласуват преференциално за
личности, но и привилегироват партийната воля пред тази на избирателите, каза още той. Промените не въвеждат
критерии при определяне на секциитеза поетапно въвеждане на машинното гласуване", каза Радев, като посочи, че и
категорично неприемливо е актове, свързани с изборния процес, да остават необжалваеми. Той атакува и правото на
малките населени места да избират пряко местната власт.
Президентското вето върху промените в Изборния кодекс влиза в пленарна зала днес.
√ Медведев и Караянчева удариха парламентарния звънец
Руският премиер Дмитрий Медведев и председателят на Народното събрание Цвета Караянчева се срещнаха в
парламента. На срещата присъства и ръководството на групата за приятелство с Русия.
След разговорите Медведев разгледа пленарната зала, в която заседават българските депутати, и двамата с председателя
на НС удариха парламентарния звънец. Гостът поднесе венец пред паметника на Цар Освободител.
Активизирането на отношенията ни и на проектите зависи от нашите две страни, подчерта министър-председателят на
Руската федерация. Пред нас се откриват нови възможности и се надявам, че нашите страни ще се възползват от тях,
добави той. Дмитрий Медведев отбеляза важността на законодателната подкрепа за съвместните проекти на България и
Русия.
Имаме какво да направим за развитието на нашите отношения и в икономически, и в образователен, и в културен план,
подчерта председателят на Народното събрание. Цвета Караянчева изрази задоволство от продължаване на работата на
Междуправителствената комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Народните представители от
различните парламентарни комисии могат да бъдат полезни в нейната работа, за да се придвижват по-бързо
необходимите законодателните промени, подчерта тя.
Зам.-председателят на групата за приятелство с Русия Волен Сидеров определи пред журналисти в парламента руския
премиер като изключително интелигентен, проницателен, точен, който, по думите му, с лека ирония е коментирал отказа
на България от изгодни, най-вече за страната ни, проекти като "Южен поток" и АЕЦ"Белене".
Медведев загатна в разговора, че е важно да се взимат тези решения без толкова външна намеса, уточни Волен Сидеров.
Лично той като част от управляващото мнозинство в НС ще направи каквото е възможно, за да се реализират проекти като
"Турски поток" през България, не през Гърция, да има нормални икономически отношения между България и Русия.
БНР
√ Президентът Радев ще участва във връчването на наградите „Златна мартеница“
Президентът Румен Радев ще участва в тържественото връчване на годишните награди за български производители
„Златна мартеница“.
Изданието на конкурса се организира за 25-и пореден път от сдружение „Произведено в България - съюз на малкия и
среден бизнес”.
Наградите се присъждат на организации, фирми и личности с цел подпомагане съживяването на българските производства
и услуги, както и повишаване на тяхната конкурентоспособност в страната и на международния пазар.
Призовете са 5, като четири от тях се връчват на компании, а петият е за политик с принос за развитието на българската
икономика.
Президентът Румен Радев ще участва в церемонията и ще приветства родните производители.
√ Катя Колева: Решения в ЦИК, РИК и ОИК с обикновено мнозинство са недопустими
„Жалко е, когато законотворците започват да се вслушват в гласа на обществото постфактум, едва след като предложат и
приемат промени или нови закони“, коментира пред БНР Катя Колева - председател на Управителния съвет на Института
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за социална интеграция. По думите ѝ обсъжданията трябва да се случват предварително и след дебат да се вземат
решенията.
Колева е категорична, че поправки в изборното законодателство не бива да се правят в последната една година, а не в
последните 2-3 месеца преди избори.
„Днес в зала ще отхвърлят ветото на президента. Президентът ще има някакъв срок да обнародва в Държавен вестник.
Първата възможност за това би била на 12 март. Тук не може да се каже, че се приема онази част от ветото, която е за
преференциите. Ветото е съвкупно нещо. След 12 март, като бъде обнародвано в Държавен вестник, ще има възможност
със Закон за изменение и допълнение да се внесат промени, които действително да имат някакъв шанс да бъдат приети и
да дадат възможност българският избирател на 26 май да гласува с преференциален праг, какъвто беше досега. Тази
изнервеност, тази припряност, тази прибързаност - всичко това нагнетява и без това динамичната обстановка и
недоверието на избирателите в прозрачността и почтеността на изборния процес“, коментира Катя Колева в интервю за
предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“.
Според Института за социална интеграция преференциите са едно от достиженията в демократичността на изборния
процес в България. „Избирателят започна да се научава как съзнателно може да пренареди една листа“, посочи Колева.
Според нея това е дисциплинираща мярка и за партиите:
„Ще вкарваш в листите наистина качествените представители на партията и няма да се притесняваш, че някой може да ги
пренареди“.
От Института за социална интеграция не заявяват подкрепа за никой от членовете на ЦИК публично, каза Катя Колева и
обясни решението:
„За да бъдем спокойни, когато работим с нашите граждански наблюдатели. Да не бъдем укорявани и да не бъдем слагани
в една или друга плоскост на ангажираност към който и да е. нашите очаквания са ЦИК да работи по начин, по който
решенията да бъдат в полза на демократичността на изборния процес“.
Според Колева е много важен въпросът за това как се взимат решенията в ЦИК, РИК и ОИК: „Решения с обикновено
мнозинство в толкова политизирани органи - това е недопустимо. Непрекъснато могат да се взимат решения, които да са
нагласени“.
√ Междуправителствената българо-македонска комисия заседава в Скопие
Междуправителствената българо-македонска комисия за икономическо сътрудничество ще заседава днес в Скопие. В нея
от българска страна ще участва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.
Изграждането на транспортна и енергийна инфраструктура е сред основните теми на първото заседание между двете
държави. В дневния ред са включени още въпроси от двустранното икономическо сътрудничество в области като търговия,
инвестиции, селско стопанство.
Съпредседател от страна на Република Северна Македония е министърът на икономиката Крешник Дектеши.
В рамките на посещението си в Северна Македония министър Росен Желязков ще проведе работни срещи с министърът
на информационното общество и администрацията Дамян Манчевски и министърът на транспорта и съобщенията Горан
Сугаревски
√ Представят промените при таксите за трансгранични преводи в евро
Бюрото на Европейския парламент в България ще представи днес промените, които ще настъпят при таксите за
трансгранични преводи в евро. Новите правила ще представи евродепутатът Ева Майдел.
Преди по-малко от месец Европейският парламент прие нови правила, които целят да сложат край на дискриминацията
срещу ползвателите на платежни услуги в рамките на ЕС, но извън еврозоната.
От 15 декември тази година банките трябва да уеднаквят таксите за трансгранични плащания в евро и за вътрешните
плащания и да направят по прозрачни разходите за превалутиране.
По време на дискусията ще бъдат представени промените, които ще настъпят след влизането в сила на регламента и ще
се обсъдят последиците от тях за българските потребители и финансови институции.
Investor.bg
√ БДЖ ще инвестира 71 млн. лева в подвижен състав за пътнически превози
За трета поредна година броят на превозените пътници се задържа на ниско ниво
В бизнес плана за 2019 г. на Български държавни железници (БДЖ) е заложено капиталовите инвестиции за подобряване
на услугата за превоз на пътници да надхвърлят 71 млн. лева. От тях 65 млн. лева са планирани само за подобряване на
състоянието на подвижния състав, съобщиха от пресцентъра на холдинга.
Предварителните данни за миналата година в „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД показват, че през 2018 г., приходите на
дружеството се формират от 51 млн. лева продажби, 10,4 млн. лева компенсации и 175 млн. лева субсидия, или общо 236,4
млн. лева, което е с 2,7 млн. лева под планираните.
Оперативните разходи са 215,2 млн. лева – с 10 млн. лева по-малко от предвидените след икономия от външни услуги и
енергия. Така дружеството за първи път от шест години ще излезе на нетна печалба от близо 1 млн. лева.
Броят на превозените пътници се задържа за трета поредна година на нивото около 21 милиона (най-ниското за
последните 10 години), с леко увеличение от 184 хиляди пътника, показва статистиката на БДЖ.
Разпределението на пътникопотока е в следните направления: – „Дълги линии” (транснационални маршрути): 26 влакови
маршрута, които превозват 16% от пътниците и осигуряват 49% от приходите при среден приход от билет 9,64 лева. В
„Крайградските линии” до 100 км (обслужвани от мотрисни влакове ДМВ и ЕМВ) има 343 влакови маршрута, които
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превозват 38% от пътниците и осигуряват 12% от приходите при среден приход от билет 0,34 лева. Останалите 197 влакови
маршрута превозват 46% от пътниците и осигуряват 38% от приходите, при среден приход от билет 1,27 лева.
В БДЖ обаче отчитат, че капиталовата програма през 2018 г. е изостанала – от планирани над 46 млн. лева за ремонтна
дейност са изразходвани малко повече от 8 млн. лева, което е довело до добре известните проблеми с осигуряването на
графика за движение на влаковете.
За 2019 г. капиталовите инвестиции са в размер на над 71 млн. лева, от които 65 млн. лева са само за подобряване на
състоянието на подвижния състав. От държавното дружество уточняват, че в тази сума са включени обществени поръчки
за подемни ремонти на 20 локомотива и капитални ремонти на още 30 локомотива, както и започването на ремонта на
дизеловите и електромотрисните влакове „Сименс”.
През тази година ще бъде извършен капитален ремонт на общо 61 вагона и среден ремонт на още 98 вагона.
През 2019 г. е планиран ръст на превозените пътници с 2,6% (545 хиляди), което ще доведе до увеличение на директните
приходите от продажби с почти 2 млн. лева.
Субсидията по договора за обществената услуга с държавата се запазва в същия размер от 175 млн. лева. Планираните
оперативни разходи също се увеличават с 3 млн. лева до 218 млн. лева, основно поради увеличението на минималната
работна заплата и цените на енергоносителите.
Намалението на печалбата се компенсира от увеличението на приходите от продажба на неоперативни дълготрайни
материални активи и отпадъчен скрап, в резултат на което нетната печалба се подобрява от 910 хил. лева за 2018 г., на
3,730 млн. лева по бюджет за 2019 г., посочват от държавния холдинг.
√ Търговията на дребно в еврозоната отчете най-голям ръст от над година насам
За територията на целия Европейски съюз увеличението през януари е от 1,1% спрямо стойности от 1,3% за декември
Търговията на дребно в еврозоната отбеляза сезонно коригиран ръст от 1,3% през януари спрямо месец по-рано, което
представлява най-голямото увеличение от ноември 2017 г. насам. Стойностите са над очакванията на пазара за ръст от
1,2%, съобщава tradingeconomics.com.
На годишна основа увеличението във валутния блок достига 2,2%. Данните за декември са ревизирани в посока надолу до
1,4%, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.
За територията на целия Европейски съюз увеличението през януари е от 1,1% спрямо стойности от 1,3% за декември. На
годишна основа скокът е от 2,5%.

На месечна основа България се завръща към растежа с повишение от 0,4% през януари спрямо спад от 0,5% през декември.
На годишна база повишението е от 3,2% през първия месец от годината при 2,9% през последния на миналата.
Най-голям ръст на месечна основа в еврозоната има при нехранителните продукти – 1,7%. С 1,6% се увеличава търговията
на дребно при горивата и с 0,6% при волатилния сегмент на храните, напитките и тютюневите изделия.
За ЕС тенденцията е сходна – най-много се повишава търговията на дребно при нехранителните продукти (1,5%), следвана
от горивата (1,2%) и хранителните продукти, напитките и тютюневите изделия (0,8%).
Държавите членки, където се наблюдава най-голямо увеличение на месечна база, са Германия и Малта с по 3,3%, както и
Естония и Румъния с 1,9%. Понижение се наблюдава във Финландия (2,1%), Словения (1%), Дания и Австрия (по 0,7%) и
Белгия (0,4%).
На годишна основа търговията на дребно в еврозоната нараства с 4,3% при горивата, с 2,2% при храните, напитките и
тютюневите изделия и с 1,7% при нехранителните стоки. За територията на целия ЕС повишението е от 4,4% при горивата,
2,4% при храните и 2,3% при нехранителните стоки.
При отделните държави членки най-голям годишен ръст в търговията на дребно има в Словения (11%), Ирландия (8,1%) и
Румъния (6,7%).
Спад е регистриран във Финландия (1,3%) и Дания (0,3%).
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√ Ева Майдел: Спираме да местим стрелките на часовника от 2021 г.
От 2021 г. спираме да местим стрелките на часовника. Това заяви евродепутатът Ева Майдел по повод гласуването на
позицията на Европейския парламент по темата.
Тя посочи, че повечето от българските и европейските граждани ясно са заявили, че смяната на времето с един час напред
и назад им влияе отрицателно. Именно по тази причина евродепутатите са поискали това въртене на часовника да спре от
2021 г.
Искаме тази крачка към хармонизирано време да бъде възможно най-безопасна, както за гражданите, така и за вътрешния
пазар, посочи още Майдел и изрази задоволството си, че в транспортната комисия е било одобрено създаването на
координационен механизъм, с който държавите да синхронизират времето. Българският евродепутат изтъкна, че този
механизъм е бил предложен от Комисията по вътрешен пазар, в която тя е била докладчик за групата на ЕНП.
Директивата на ЕК, дойде в отговор на широка обществена консултация, в която над 90% от гражданите се обявиха против
местенето на стрелките.
Ясно е, че ако преди време аргументите за въвеждането на зимно и лятно часово време са били най-вече заради икономии
на електроенергия, то днес тези икономии са незначителни, взимайки предвид технологиите на всички електроуреди за
намаляване на консумацията на енергия, коментира Майдел.
√ ЕК отхвърля искането на Медведев за гаранции по „Турски поток“
Не е в правомощията на Европейската комисия да дава лицензи и разрешения. Това заяви пред радио "Свободна Европа"
високопоставен представител на ЕК във връзка с поисканите от руския премиер Дмитрий Медведев гаранции от Брюксел
за продължението на газопровода "Турски поток" през България.
"Ролята на Комисията е да прилага договорите, в този случай - да гарантира, че законодателството на вътрешния газов
пазар се прилага стриктно от страните членки, независимо от вноса и енергийната инфраструктура", коментира
представителят на ЕК.
По време на двудневното си посещение в България Медведев заяви, че "за по-нататъшни стъпки по отношение на "Турски
поток" ще можем да говорим само след категорична гаранция от ЕК, че този проект може да се случи".
За подобни гаранции се обявиха БСП и "Атака", която е част от управляващата коалиция.
"От срещата между г-н Медведев и г-н Борисов стана ясно, че руската страна няма да се ангажира с проекта "Турски поток"
през България, докато не получи гаранции от ЕК", посочи лидерката на БСП Корнелия Нинова.
"Затова имаме въпроси към правителството на България - поискало ли е такива гаранции, ако да - получило ли ги е, ако не
- защо не ги е поискало и какви стъпки ще предприеме оттук нататък, за да може да стартира целият процес", добави тя.
По думите й иначе би изглеждало, че правителството на България е само на етап добри пожелания, пиар преди
европейските избори и нищо конкретно като договорено споразумение между двете страни.
Лидерът на "Атака" Волен Сидеров заяви, че не бива да се позволява външен натиск да "се намеси и да спре "Турски поток".
"Вярвам, че днес имаме премиер, който води по-балансирана политика от предишни такива, ще удържи националния
интерес и ще даде уверенията за това "Турски поток" да бъде гарантиран", каза още Сидеров
През 2014 г. проектът за газопровод "Южен поток" беше спрян след възражения от страна на ЕК, защото не отговаряше на
правилата на европейския енергиен пазар.
Actualno.com
√ НАП - с неизправен сървър, но с нови изисквания за касовите апарати
НАП изненадващо постави нови, неочаквани изисквания към касовите апарати, с които шокира бизнеса. Финансовото
министерство публикува проект за изменение на наредбата с ускорено обществено обсъждане от 14 дни, пише в.Сега.
Наред с удължените до 30 септември срокове за изпълнение на правилата за фискалните устройства и софтуера са
включени допълнителни изисквания, които ще доведат да повторна преработка на вече сменените поне 50 000 касови
апарата. Бързането е, за да се изпревари 31 март - крайния срок, до който регистрираните по ДДС фирми трябваше да
съобразят с новите изисквания за фискалните си устройства и софтуерите за управление на продажбите.
Неочакваните изисквания към касовите апарати ще създадат още работа на софтуерните разработчици и ще доведат до
допълнителни разходи за бизнеса.
Приходната агенция въвежда изискване наред с дневния финансов отчет за продажбите да се отпечатва и служебен бон,
който показва, че касовият апарат има връзка с мобилен оператор. Смисълът на това е неясен, но със сигурност налага
преработване на софтуера на вече инсталираните касови апарати от нов тип.
Подобен е ефектът и от промяната в две от полетата в данните, които касовите апарати пращат към НАП. Заради тези
новости 50-те хиляди подменени касови апарата, с които НАП се похвали, освен препрограмиране с нова версия трябва да
минат и през повторно одобрение през Българския институт по метрология (БИМ). А това означава голяма част от
търговците, които са ги инсталирали, да не успеят да спазят срока 31 март. Той остана да важи за търговците, регистрирани
по ДДС, които не използват софтуер за управление на продажбите, а само обикновени касови апарати. Възможно е НАП
да вземе решение, че не се налага повторно одобрение от БИМ, но това пък би означавало да се наруши законът.
За всички тези промени в мотивите към промените в наредбата не се споменава и дума. Там се набляга основно на
предоставената възможност електронните магазини да издават електронна касова бележка и въведените в тази връзка
функционални изисквания към фискалните устройства. "С въвеждането на електронен фискален бон се цели облекчаване
на дейността на икономическите оператори, извършващи търговска дейност в интернет, като им се предоставя възможност
за генериране и изпращане на електронна касова бележка на електронния адрес на купувача", се посочва в мотивите.
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Според онлайн търговците обаче, въпреки че се въвежда електронна касова бележка, тя трябва да бъде издадена от
реален физически касов апарат. "Изкуствено се поставя устройство с бутони и екран, което няма да печата касови бележки,
а просто ще стои между електронните системи на бизнеса и сървърите на НАП. Това е стара технология. Нормалното
решение е електронните системи на бизнеса да подписват и да криптират бележката и да я подават директно към сървъра
на НАП. Това е модерна алтернатива на касовите апарати и модерна система за управление на фиска, в която ще има и
генериране на уникален номер на продажбите, и граждански контрол с QR код", посочиха от Българската асоциация за
развитие на бизнес софтуер.
Искаш да се регистрираш - трудно!
Сървърът на НАП блокира вчера следобед за няколко часа по неясни причини. През това време търговците с касови апарати
от нов тип получаваха предупредителни съобщения, че регистрацията на касовите бележки е неуспешна, защото
"системата е недостъпна". Те са получили и предупреждението: "Внимание! Възможно е блокиране на апарата след 21 ч.
поради неизпратени документи". Според новите правила касовите апарати трябва да подават почти в реално време - в
рамките на 5 минути, данни към НАП за всяка продажба, а върху касовата бележка да се отпечатва QR код, който при
сканиране удостоверява, че покупката наистина е отчетена пред данъчните. Касовият апарат трябва да бъде програмиран
така, че при липса на връзка с НАП да блокира след 24 часа. Проблемът с връзката вчера е започнал към 15.00 часа, а в
18.00 часа от НАП увериха, че до час ще бъде отстранен.
В. Монитор
√ България е 4-тата най-посещавана страна от беларуски туристи
България се нарежда на 4-то място в списъка със страни, които са най-предпочитани от беларуските летовници. Това
показват данни на Националния статистически комитет към правителството на страната за 2018 г.
За миналата година броят на екскурзиите и пътуванията зад граница е 850.7 хил. като 20% от тях са посещения в страни от
Общността на независимите държави. 28% пък са осъществени на територията на Европейския съюз (ЕС), а 52% в
останалата част на света.
Най-посещавани са Египет, Турция и Украйна, а на 4-то място е България. След тях се нареждат Русия, Испания, Полша,
Гърция, Грузия, Черна гора. На последните места са Чехия, Литва и Италия. 88.1% от организираните пътувания зад граница
са осъществени в тези страни.
Същевременно обаче все по-малко руски туристи решават да посетят България.
Най-много посещения в Беларус е имало именно от Русия – 57%. Общият брой на чуждестранните гости за 2018 г. е 365.6
хил. Освен Руската федерация, много туристи е имало и от Литва, Полша, Латвия, Германия, Китай, Испания, Естония,
Великобритания, както и Израел. Средно всеки един турист е прекарал по 5 дни в Беларус.
Вътрешният туризъм продължава да се развива. Местните туристи през 2018 г. са били 62.2 хил.
√ Съветът на ЕС одобри правилата за проверка на инвестициите
Само 14 страни в Общността прилагат подобни стандарти
Съветът на ЕС съобщи, че одобрява правилата за проверка на преките чуждестранни инвестиции. Проверките ще бъдат
свързани със сигурността или обществения ред, се отбелязва в съобщението от евроинституцията.
За първи път ЕС ще разполага с подобни правила. Промените ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официалния
вестник на ЕС, а приложението им ще започне 18 месеца след тази дата.
Проверките ще обхващат инвестициите в ключова инфраструктура, например в областта на енергетиката, превозите,
съобщенията, данните, космическото пространство и финансите, както и технологии, включително полупроводници,
изкуствен интелект и роботика. По настояване на Европейския парламент обхватът бе разширен със здравеопазването,
отбраната, водите, медиите, биотехнологиите и хранителната промишленост. Европейската комисия ще може да поиска
данни и да предоставя мнение на държавата, където се очаква инвестицията, но последното решение ще бъде на
засегнатата страна.
Само 14 държави от ЕС - Австрия, Дания, Германия, Финландия, Франция, Латвия, Литва, Унгария, Италия, Холандия,
Полша, Португалия, Испания и Великобритания, прилагат досега подобни предварителни проверки на чуждестранни
преки инвестиции. При обсъждането на новите европейски правила ЕП отбеляза, че инвестициите от Китай в ЕС
напоследък са нараснали шест пъти, от Бразилия - 10 пъти, а от Русия са се удвоили. Основно средства се насочват към
високите технологии и често чрез дружества с държавна собственост или свързани с правителства.
Economic.bg
√ Зависимостта на България от германската икономика вещае проблеми
Изминалата 2018 г. показа ясно, че икономиката на Германия започва да се забавя. Отчетеният ръст е едва 1.4%, което е с
0.8 процентни пункта под процента на растежа през 2017 г. Статистическите данни за януари пък показаха изключително
дълбока дефлация – 5.8%, след като през декември Индексът на потребителските цени (ИПЦ) отчете ръст от 1.7%.
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Подобно рязко намаляване на ИПЦ е много тревожен знак за възможно навлизане в рецесия на немската икономика. На
първо място, това означава, че производители и търговци започват сериозна ценова конкуренция помежду си поради
намаляване на търговията в страната.
На второ място, рязката дефлация през изминалия януари в Германия допълнително ще увеличи натиска върху
намаляващия ръст на Индекса на промишленото производство (IPI) в страната, който сериозно се срива през 2018 г.
Намаляването на цените на стоките и услугите, т.е. наличието на дефлация в една икономика, по правило води до отказ на
производителите да разширяват своето производство. Германската икономика в момента определено се намира точно в
една такава неприятна ситуация.
Дефлация, вследствие на траен спад в търговията на дребно, в комбинация с рязък спад в нивото промишленото
производство – това определено са много тревожни симптоми за началото на икономическа рецесия в една икономика.
Най-тревожното обаче е, че развитието на немската икономика е тясно свързано с България и всяко забавяне при тях се
отразява в пъти по-осезаемо при нас.
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Горната графика представя много добре теснотата на връзката между динамиката на развитие на ръста на БВП в Германия
и България, като особено внимание тук трябва да обърнем на периода 2015-2018 г., в който кривите на ръста на БВП на
двете икономики са буквално идентични като тенденции на изменение.
Интересното съвпадение в ръста на икономическо развитие на двете страни не е случайно, то произтича от факта, че
именно Германия е най-големият външнотърговски партньор на България. На практика почти 16% от износа на стоки от
страната се реализира на германския пазар, като не бива да забравяме, че едни от най-големите аутсорсинг инвеститори
в страната са също немски фирми.
От тази гледна точка е напълно нормално проблемите на немската икономика и забавянето на нейния икономически
растеж да окажат потискащо въздействие и върху малката и отворена българска икономика. А той вече се вижда – през
2018 г. икономическия расте в България намаля до 3.2%, след като предходната година беше 3.8%.
Горното положение на практика отразява известното твърдение, че щом се „разкихат“ големите икономики, малките
направо се разболяват. Нещо подобно наблюдаваме и в момента, като трябва да отбележим, че нещата са доста тревожни,
предвид скоростта, с която се развиват събитията, видно от фигурите по-долу, където са представи измененията в БВП на
двете страни по тримесечия за 2018 г.

Ръст на БВП на Германия по тримесечия за 2018 г.

Ръст на БВП на България по тримесечия за 2018 г.

От представените по-горе графики можем да изведем две важни заключения. На първо място, отново се потвърждава
силната зависимост между германската и българската икономики. На второ място обаче виждаме, че и в Германия, и в
България, спадът на икономическия растеж през 2018 г. става много рязко през третото и четвъртото тримесечие на
годината. Ако си позволим да прогнозираме устойчивост на този процес, то с горните темпове на намаление е възможно
още през първото или второто тримесечие на 2019 г. двете страни не само да нямат положителен икономически ръст, а
вече да са в условия на рецесия, т.е. с отрицателни стойности на нарастване на БВП.
Ето това вече е доста тревожна и опасна тенденция, защото директно говори за навлизане икономиките в цикъл на
икономическа криза, а последствията от това са последното, което желаем за българската икономика точно в момента.
И тъй като нашият най-голям търговски партньор в износа и вноса притежава предимството на голямата и силна
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икономика, от която ние сме твърде зависими в своята външнотърговска политика, без проблеми може да „удави“ нашата
родна икономика в цикъла на нова дългосрочна икономическа криза, ако очертаните по-горе тенденции с икономическия
растеж на Германия се задълбочат и през настоящата година.
Darik News
√ Поредна среща за Брекзит без резултат
Без резултат приключи снощи срещата в Брюксел между главния преговарящ за Европейския съюз (ЕС) Мишел Барние и
британския преговорен екип за Брекзит.
Преди срещата, говорител на британския премиер Тереза Мей заяви, че преговорите са стигнали до критичен етап.
Разговорите ще продължат днес, но според европейски представител преговорите не са протекли добре.
Никоя от страните не направи изявления след срещата, продължила повече от три часа.
От британска страна участват главният преговарящ за Брекзит Стивън Баркли и главният прокурор Джефри Кокс, който е
юридически съветник на Обединеното кралство.
Дневник
√ "Фидес" иска да остане в ЕНП, но не отстъпва от антиимигрантската си позиция
Партията на унгарския премиер Виктор Орбан "Фидес" иска да остане в Европейската народна партия (ЕНП) въпреки
растящия натиск в най-голямата група в Европейския парламент тя да бъде временно отстранена или изключена, предаде
"Ройтерс".
Орбан от дълго време е в конфликт с Брюксел заради твърдата си позиция за имиграцията и други въпроси, а враждата им
допълнително се разпалва на фона на предстоящите избори за Европейски парламент през май. Орбан започна медийна
кампания, обрисуваща вота като избор между силите, които подкрепят, и тези, които се опълчват на масовата имиграция.
В понеделник ЕНП заяви, че е получила молби от 12 партии членки от девет държави в ЕС и ще обсъди евентуално
изключване или временно отстраняване на "Фидес" на 20 март.
"Има дебат в ЕНП, фокусиращ се върху въпроса за имиграцията", се посочва в отговори от пресцентъра на "Фидес" на
въпроси, свързани с новината. "Ние сме готови за дебат и да представим нашата позиция. "Фидес" не иска да напуска
(Европейската) народна партия, нашата цел е антиимигрантските сили да спечелят мощ в ЕНП", се казва още в изявлението.
Партията посочва, че смята защитата на европейските християнски ценности и спирането на миграцията за по-важни от
дисциплината в групата на ЕНП.
Европейската народна партия разполага с 217 евродепутати в 750-местния Европарламент, като 12 от тях са от "Фидес".
Очаква се и след евроизборите ЕНП да остане най-голямата група в институцията, но по всяка вероятност ще има по-малко
места. Прогнозите за крайнодесните са, че ще се представят добре на вота през май.
Според проучване на института "Завец" от февруари "Фидес" разполага с подкрепа от 32%, непроменена спрямо февруари.
Крайнодясната "Йоббик" получава 10%, а социалистите – 7%.
√ Газовата директива на ЕС няма да спре "Северен поток 2", смята полски министър
Доработената Газова директива на ЕС няма да позволи спирането на реализацията на проекта за газопровод "Северен
поток 2". Това заяви вчера след заседанието на Съвета по енергетика на ЕС полският министър на енергетиката Кшищоф
Тхужевски, цитиран от ТАСС. Варшава е против проекта, тъй като според нея той ще навреди на енергийната сигурност на
Европа.
"Промяната на директивата няма да спре строителството на "Северен поток 2", но ще направи неговото функциониране
по-цивилизовано и по-близко до нормите на ЕС", изтъкна полският министър.
Доработената Газова директива разпространява действието на енергийните норми на ЕС към всички газопроводи от трети
страни в ЕС, включително морските. Според документа оператор на "Северен поток 2" трябва да бъде независима от
"Газпром" компания, а 50 процента от мощностите на газопровода да бъдат запазени за независими доставчици на газ,
което може за неопределено време да остави половината от тръбата празна, отбелязва ТАСС.
Германия успя да издейства смекчаване на тези поправки, тъй като в крайния текст се казва, че решенията за предоставяне
на изключения на руския проект от тези норми ще взима не Брюксел, а страната от ЕС, през която газопроводът влиза на
европейска територия (т.е. самата Германия след консултации с Европейската комисия).
Междувременно генералният директор на дирекцията на Европейската комисия по енергетиката Доминик Ристори каза,
че Еврокомисията е готова да преговаря с Русия от името на Европейския съюз за "Северен поток 2", искането за което вече
беше отхвърлено през 2017 година.
"Внесохме за разглеждане в Съвета на ЕС мандат за Еврокомисията да преговаря с Русия още през юли 2017 година, тоест
преди внасянето на промени в Газовата директива, които бяха предложени през ноември. Предложеният мандат за ЕК все
още се намира за разглеждане в Съвета на ЕС и ние потвърждаваме, че ЕК остава готова да води преговори от името на ЕС
за "Северен поток 2", ако Съветът на ЕС одобри този мандат", изтъкна Ристори.
Съветът на ЕС на равнище министри на енергетиката подкрепи значителния напредък в процеса на утвърждаване на
Газовата директива на ЕС, но не прие никакви практически решения по въпроса. Това заяви след заседанието
председателстващият Съвета на ЕС, румънският министър на енергетиката Антон Антон.
Преди това Ристори изтъкна, че доработената газова директива на Европейския съюз се очаква да влезе в сила до
пускането на "Северен поток 2" и да се отнася за този проект. "Да, очакваме бързо влизане в сила (на директивата), до
завършването на "Северен поток 2", тоест директивата ще се прилага към този проект", посочи той.
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Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
България, Русия и Западът - коментар на Румен Петков и Румен Христов;
Идеята Европа и идеите на Макрон - коментар на проф. Ивайло Дичев;
Българинът и профилактични прегледи - има ли пресечна точка между статистиката и реалността?
Без екологична категория в талона на автомобила - следва смяна. Колко са засегнатите?
Време за цветя - как да познаем защитените видове?
БТВ, "Тази сутрин"
Ексклузивно интервю с майката на обвинения за убийството на съпругата си във Варна Борислав Николов;
На живо от Сливен: Как горски инспектор се оказа по-богат с близо 36 хил. лв.;
За посещението на Димитрий Медведев у нас и общия призив на десните срещу партията на Виктор Орбан - говори
лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов;
Депутати с преференции: Как независимият народен представител Ангел Исаев приема промените в Изборния
кодекс;
Защо цените на горивата тръгнаха отново нагоре, коментар на експерти;
Легендата Кирил Маричков и група „Джереми" за първи път с новата си песен пред публика;
Нова телевизия, „Здравей България"
След като отново, дете преби дете, се търси отговор на въпроса "Какво предизвика поредния случай на насилие в
училище?"
Полицейско управление на прицел. Кой и защо е искал да взриви цистерна с гориво?
Снаряд под варненски булевард. Обезопасено ли е взривното устройство?
Втори излекуван от ХИВ? Щастлива случайност или пробив в лечението на вируса?
(Не)морално? Жена брани с тяло автомобила си, полицай я снима
"Альоша" като близалка. Креативност или проява на лош вкус са новите пловдивски сувенири?
Русия - България - преговори с неизвестен край. Кой губи и кой печели?
Анастейша, Софи Маринова или... Мария Илиева в „Като две капки вода".
Силните жени на Сливенския балкан. Европейската шампионка Радослава Мавродиева среща Станка Златева.
√ Предстоящи събития в страната на 6-ти март
София.
От 18.00 часа в Гранд хотел София президентът Румен Радев ще приветства българските производители, които тази
година ще получат своите отличия за качество и професионализъм „Златна мартеница".
От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа ще започне седмичното заседание на Министерския съвет.
От 10.00 до 15.00 часа Почетното Генерално консулство на Република Сейшели открива съболезнователна книга
по повод кончината на бившия президент на републиката Франс Алберт Рене. Консулството на Република Сейшели
се намира на бул. „България" 60.
От 10.00 часа в Интер Експо Център ще бъде открито 13-ото издание на международното изложение за водния
сектор WATER TECH EXPO.
От 11.00 часа директорът на ОП „Екоравновесие" Веселин Асенов ще представи отчет за дейността на общинското
предприятие.
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на тема „Какъв Главен прокурор
искат гражданите?". Събитието е организирано от Българския институт за правни инициативи.
От 11.00 часа в Българската търговско-промишлена палата ще се проведе конференция на тема „Възможности и
предизвикателства за правене на бизнес в България".
От 13.00 часа в Дома на Европа Бюрото на Европейския парламент и Ева Майдел организират публична дискусия
на тема „Таксите за преводи в евро - един двоен стандарт по-малко".
От 14.30 часа в Интер Експо Център ще се проведе откриването на единственото изложение за сигурност и високи
технологии SECURITY EXPO.
От 16.00 часа в сградата на БЧК (бул. „Джеймс Баучер" 76) в Зала „София" столичната организация на БЧК ще
проведе отчетната сесия за дейността си през 2018 г.
***
Варна.
От 14.00 часа в зала „Одесос" на хотел „Черно море" ще бъде открит регионален форум на Европейската банка за
възстановяване и развитие във Варна. Целта на форума е да се запознаят малките и средните предприятия в
региона с възможностите за подпомагане и финансиране, които предлага банката. Партньор в организацията е
Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия. В 13.30 часа е предвиден брифинг за
медиите.
От 14.00 часа общинският съветник от ГЕРБ д-р Лидия Маринова ще се срещне с граждани в офиса на партията на
ул. „Георги Бенковски" 1.
***
Велико Търново.
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От 18.30 часа в салона на ресторант „Етно" ще се проведе дискусия на тема „Икономически перспективи пред
България в контекста на глобалните процеси", организирана от Предприемачи ГЕРБ.

***
Монтана.
От 18.00 часа в Заседателната зала на Общинския младежки дом ще се проведе дискусия на Програма „Заедно в
час".
***
Нови пазар.
От 15.30 часа в Центъра за настаняване от семеен тип № 2 за деца с увреждания, ще бъде предадено дарение- сух
басейн с топки. То е изпълнена кауза „Подкрепа за „специални" деца и младежи " по проекта „Дарявай, докато
четеш".
***
Перник.
От 11.00 часа в зала „Струма" на Областна администрация - Перник ще се проведе Годишното общо събрание за
2019 г. на Областния съвет на Българския Червен кръст.
***
Разград.
От 11.00 часа часа в зала 712 на Областна администрация- Разград ще се проведе заседание на Областната
комисия по транспорт.
От 16.00 часа в конферентната зала на хотел „Централ" ПП ГЕРБ организира граждански диалог на тема регионално
развитие.
Profit.bg
√ Надеждите за стимули оскъпиха китайските акции
Азиатските акции запазиха позициите си днес, след като китайските книжа поскъпнаха вследствие на надеждите около
обявeните от правителството стимули, но напрежението в региона във връзка Северна Корея ограничи ръста.
Индексът Shanghai Composite нарасна с 1%, движейки се близо до 9-месечен връх, след като от правителството на Китай
обяви, че ще повиши допълнително местното потребление тази година. Вчера Пекин обяви намаления на данъците на
стойност милиарди долари, както и инфраструктурни инвестиции с цел намаляване на риска от по-рязко забавяне на темпа
на растеж на икономниката.
Хонконгският Hang Seng добави 0.2%, докато австралийският основен индекс се повиши с 0.7%, вследствие на поскъпването
на акциите на миннодобивните компании. Част от пазарите в региона обаче се представиха по-слабо.
Южнокорейският индекс KOSPI губи 0.3% след излизането на новината, че Северна Корея е възстановила част от обект за
тестове на ракети, а Джон Болтън, съветник по националната сигурност на президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че
срещу Пхенян може да бъдат наложени нови санкции, ако страната не се откаже от ядрената си програма.
Японският Nikkei се понижи с 0.7%. Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI добави минималните 0.1%.
Силните данни за щатската икономика подкрепиха долара, докато австралийският долар поевтиня, след като изнесените
данни показаха, че икономиката на страната е била почти в застой през четвъртото тримесечие на миналата година.
Австралийската икономика бележи ръст от едва 0.2% през четвъртото тримесечие. Предварителните очаквания на
икономистите, участвали в проучване на Ройтерс, бяха за повишение на БВП средно в размер от 0.3%. Австралийският
долар поевтинява с 0.66% до 0.7036 долара, след като преди това падна до двумесечно дъно от 0.7029.
Индексите на Уолстрийт записаха понижения вчера, след като акциите на General Electric повлякоха пазара надолу.
Според данни от Института за управление на доставките на САЩ през февруари компаниите извън производствения сектор
са направили най-много нови поръчки от август 2005 г. насам, което е индикатор за доброто състояние на икономиката.
Доларът запази ръста си след като поскъпна спрямо основните валути вчера. Щатската валута поевтинява леко спрямо
йената до 111.76, след като вчера стигна до 112.135, което бе най-високото ниво от 20 декември насам.
Еврото остана почти без промяна при 1.1299 спрямо долара, след понижение от 0.3% в предходния ден, когато падна до
двуседмично дъно от 1.1289.
Фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняват с 0.8% до 56.12 долара за барел, след като стана ясно, че запасите на
САЩ нарастват с повече от очакваното.
Цената на петрола от сорта брент се понижи с 0.7% до 65.39 долара за барел.
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