Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
БНР
√ Румен Радев ще участва в кръгла маса на тема „ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика“
Държавният глава Румен Радев ще участва утре в кръгла маса на тема „ЗА конкурентоспособна и просперираща българска
икономика“. Форумът започва в 10 часа в зала „Сердика“ на София Хотел Балкан, съобщиха от прессекретариата на
държавния глава.
На кръглата маса ще бъдат набелязани мерки за преодоляване на факторите, които задържат икономическия растеж в
България. Представители на националните работодателски организации, на институциите и икономически анализатори
ще обсъдят темата в контекста на пазара на труда, нормативната среда и инвестиционния климат.
Форумът е под патронажа на президента Румен Радев и се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България,
Българска стопанска камара и Българска търговско-промишлена палата.
Cross.bg
√ Президентът ще участва в конференция за насърчаване на икономическия растеж
На 14 март, четвъртък, държавният глава Румен Радев ще участва в кръгла маса на тема „ЗА конкурентоспособна и
просперираща българска икономика". Форумът започва в 10.00 часа в зала „Сердика" на София хотел Балкан.
На кръглата маса ще бъдат набелязани мерки за преодоляване на факторите, които задържат икономическия растеж в
България. Представители на националните работодателски организации, на институциите и икономически анализатори
ще обсъдят темата в контекста на пазара на труда, нормативната среда и инвестиционния климат.
Форумът е под патронажа на президента Румен Радев и се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България,
Българска стопанска камара и Българска търговско-промишлена палата.
Epicenter.bg
√ Президентът ще участва в дискусия, посветена на българската икономика
Президентът Румен Радев ще участва в кръгла маса на тема "За конкурентоспособна и просперираща българска
икономика".
Форумът започва в 10.00 часа в София хотел "Балкан".
Той е под патронажа на президента и се организира от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската
стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Правната комисия с нови предложения за Изборния кодекс
Правната комисия в парламента подкрепи промените в Изборния кодекс, внесени от ГЕРБ, с които се възстановява прагът
на преференциите от 7%. Този режим беше в сила преди промените. Предложения за корекции на Изборния кодекс
внесоха и от ДПС, но те не бяха одобрени от мнозинството.
Както бяха обещали от ГЕРБ, веднага след обнародването на Изборния кодекс, внесоха промени на промените. Така, за да
може даден кандидат да отиде по-напред в листата, трябва да събере поне 7% от гласовете на избирателите.
Данаил Кирилов - председател на Правната комисия, ГЕРБ: Текстовете са едно към едно,без да сме предвиждали
вариации или варианти по отношение на праговете.
Позицията на партиите в коалицията "Обединените патриоти" по тази тема са противоположни - от ВМРО подкрепят
новите предложения, от НФСБ обаче са против.
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ДПС се възползваха от факта, че отново се отваря Изборният кодекс и възстановиха старите си искания. Настояват за повисок праг на преференциите, не са съгласни с условията за уседналост, искат да отпадне ограничението на броя на
секциите в страните извън ЕС. Настояват и за агитация на майчин език.
Хамид Хамид - зам.-председател на ПГ на ДПС: Тази забрана за агитация на език, различен от българския, е
противоконституционна.
Предложенията на ДПС бяха отхвърлени от Правната комисия. Двата законопроекта на ГЕРБ и на ДПС ще бъдат обсъдени
в пленарната зала в петък.
√ Правителството одобри българските кандидатури за европейски прокурор
Прокурорите в Софийската градска прокуратура Десислава Пиронева и Светлана Шопова-Колева и съдията в
Административния съд София - град Теодора Георгиева са одобрените от правителството кандидатури за европейски
прокурор от Република България.
Те са предложени от комисията по подбора на кандидатите за длъжността. До 31 март правосъдният министър Цецка
Цачева ще изпрати кандидатурите на Комитета по подбора, пред който и тримата кандидати ще бъдат изслушани.
Комитетът ще класира кандидатите според тяхната квалификация и опит. След получаване на становището на Комитета и
списъка с класирането, Съветът на ЕС, с обикновено мнозинство, ще избере и назначи един от кандидатите на България за
европейски прокурор.
√ Британските депутати отхвърлиха Брекзит без споразумение
Втора поредна вечер на решаващо за съдбата на Брекзит гласуване в британския парламент. Камарата на общините
отхвърли възможността за напускане на Европейския съюз без сделка.
Гласуването в Камарата на общините с мнозинство от 43 гласа ясно показва какво е настроението на депутатите по
отношение на излизането без сделка. Премиерът Тереза Мей заяви след гласуването, че вотът не разрешава проблема с
излизането без сделка, докато не бъде постигнато споразумение по нещо друго.
Брекзит без сделка може да се избегне по два начина - или като има сделка, или с отмяна на Брекзит. На първо време явно
ще бъде поискано отлагане на излизането на Великобритания от ЕС, като премиерът Мей заяви, че ще спази обещанието
си и депутатите утре ще гласуват за това.
Ако отлагането бъде гласувано в Лондон и след това одобрено от ЕС, това означава, че Великобритания няма да излезе на
29 март, както беше планирано.
Стана ясно, че правителството ще поиска отлагане до 30 юни, ако парламентът одобри сделка за напускане до 20 март.
Това означава, че е възможно Тереза Мей да внесе своята сделка за гласуване до 20 март трети път, тъй като това е
единственото споразумение, договорено с Брюксел.
Депутатите гласуваха и т.нар. поправка „Спелман“, която гласи „Камарата отхвърля Великобритания да излезе от ЕС без
споразумение без напускане и рамка за бъдещите отношение“. На базата на тази поправка бе променено предложението
на правителството. Беше предложено поправката да отпадне, но депутатите настояха да бъде гласувана. Тя беше
спечелена само с 4 гласа, но пролича какво ще се случи по-късно.
Депутатите гласуваха против т.нар. компромис „Молхаус“ за организирано излизане от ЕС без сделка с удължаване на
срока за напускане до 22 май.
Не се вижда край на емоциите в британския политически живот. Евентуалното отлагане може да доведе до всякакви
сценарии, сред които втори референдум или предсрочни парламентарни избори.
√ Брюксел иска повече сигурност и яснота в отношенията с Китай
Брюксел гледа на Китай едновременно като партньор, но и като конкурент. Европейският парламент прие резолюция с
призив за действия срещу нарастващото технологично присътвие на Китай в ЕС, което може да представлява заплаха за
европейската сигурност.
На фона на нарастващата икономическа мощ и политическо влияние на Китай, Брюксел се опитва да изработи обща
европейска стратегия за бъдещите отношения, която засяга всички възможни области - от инвестициите, търговията и
високите технологии до спазването на човешките права и борбата с климатичните промени. Десетте мерки, представени
от Европейската комисия, ще бъдат разгледани и от европейските лидери на срещата им на върха следващата седмица.
Една от тях е свързана с китайското далекосъобщително оборудване от пето поколение - 5G, което може представлява
заплаха за европейската сигурност.
Юрки Катайнен - зам.-председател на Европейската комисия: Ние трябва да увеличим сигурността на европейската
критична цифрова инфраструктура и технологиите. 5G - мрежите ще осигурят бъдещата основа на нашите общества и
икономики, свързвайки милиарди системи, включително чувствителна информация. Ето защо Еврокомисията ще
препоръча общ европейски подход към сигурността на 5G мрежите.
Китайските инвестиции в ключови европейски инстраструктури се увеличават. 10 % от европейските пристанища вече са в
китайски ръце. Затова Брюксел настоява за повече яснота, реципрочност и приемането на нормативен акт за
международните обществени поръчки. Китайските продукти трябва да отговарят на всички европейски изисквания за
качество и екологичност. Брюксел очаква от Пекин и мерки в борбата с климатичните промени. Китай е държавата с найголеми емисии въглероден двуокис в света.
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Investor.bg
√ Правителството подкрепя идеята на Световната банка за технологичен център у нас
Международната финансова институция ще има изнесен център за споделени услуги, който ще отговаря за
вътрешните корпоративни и IT операции на банката
Правителството подкрепи намерението за създаване и функциониране на изнесен център за споделени услуги на
Световната банка (СБ) в София, съобщи пресцентърът на Министерския съвет.
Министрите упълномощиха министъра на финансите Владислав Горанов, в качеството му на управител за Република
България в организациите от Групата на Световната банка, да предприеме действия за провеждане на необходимите
консултации с международната финансова институция за реализиране на проекта, след като се одобрят конкретните
параметри, условия и ангажименти на страните.
От правителствената пресслужба информират, че Световната банка направи оценка през януари 2019 г., а висшият
ръководен мениджмънт на институцията взе решение за установяване на изнесен център за споделени услуги в София.
България се открои сред предпочитаните страни за разполагане на центъра, предвид стратегическото си местоположение,
стабилната политическа и икономическа среда, наличието на висококвалифицирана работна ръка, много добрата
инфраструктура и други условия и предпоставки, оказващи съществено влияние за установяването и регламентирането на
подобен вид изнесени дейности на международната финансова институция, аргументираха се от СБ.
Очаква се центърът да функционира като звено за споделени услуги с технологична насоченост, което ще отговаря за
вътрешните корпоративни и IT операции на банката, като във времето се предвижда да се структурират и други звена за
предоставяне на финансови и административни услуги. Планира се реализацията на проекта да се осъществява поетапно,
като първоначалната фаза се очаква да започне през юли до достигне на пълния капацитет от над 275 заети места в
петгодишен хоризонт.
От кабинета на Борисов очакват, че разполагането на центъра в България ще има положително влияние върху
икономическата среда в страната, като ще способства за осигуряването на работни места за високотехнологични
специалисти и за надграждането на потенциал в сектори с висока добавена стойност. Присъствието на авторитетна
организация в лицето на СБ в България ще издигне допълнително престижа на страната ни пред международната
инвеститорска общност като атрактивна дестинация за бизнес и инвестиции, убедени са в правителството.
В прессъобщението те посочват, че благодарение на силните традиции и квалифицираната работна сила в областта на
информационните технологии, България получава все по-голямо признание като технологичен център за Балканите и
„Силициевата долина“ на Източна Европа. Според министрите този център ще бъде “значимо допълнение към нашия
активен ИТ сектор, както и ще допринесе за развитието на нови насоки в устойчивото и дългогодишно партньорство между
Групата на СБ и България”.
Investor.bg припомня, че Групата на Световната банка е международна финансова организация, състояща се от пет
институции, чиито глобални цели са намаляване на бедността, стимулиране на икономическото и социално развитие и
подобряване на жизнения статус на населението. Централата на Групата на СБ е установена във Вашингтон.
√ Единственият кандидат за шеф на КФН обеща редовни срещи с бизнеса
Бойко Атанасов обясни, че вижда развитието на регулатора в 6 насоки, една от които в позиционирането и
репутацията на комисията
Бойко Атанасов, единствената номинация за председател на Комисията за финансов надзор (КФН), бе изслушан днес от
ресорната парламентарна Комисия по бюджет и финанси.
Очаква се в петък назначението да бъде гласувано и в пленарна зала.
Атанасов, който е бивш изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП) и настоящ заместникпредседател на КФН, беше предложен от „Атака“. Назначаването му в КФН по начало беше странно, тъй като целият му
трудов стаж е свързан с данъчната администрация.
По време на изслушването Атанасов обясни, че вижда развитието на регулатора в 6 насоки, една от които в
позиционирането и репутацията на комисията като стабилен, обективен и независим регулаторен орган. Той пое
ангажимент да работи и по изграждането на модерна информационна система, каквато е в основата на всяка модерна
администрация.
Той сподели, че в момента е започнала процедура за изграждане на единна информационна система в комисията, но все
още се разглеждат предоставените оферти и не може да каже дали има кандидат, който отговаря на изискванията.
Според Бойко Атанасов има върху какво да се работи по отношение на комуникацията с бизнеса и обеща да се провеждат
регулярни срещи в дискусионен формат. Той посочи, че негов приоритет е да се създаде превенция чрез активна
регулация, а не реакция в кризисни ситуации, както се случи покрай фалита на кипърското дружество „Олимпик“, което
принуди над 200 хил. шофьори да подпишат и платят нови полици по задължителната застраховка „Гражданска
отговорност“.
Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова заяви, че с две ръце би се подписала под неговата кандидатура.
„Радвам се, че той ще се бори за тази позиция и затова, че вече година и половина е вътре в комисията, което означава, че
познава дейността й", обясни Стоянова.
Припомняме, че досегашният шеф на регулатора Карина Караиванова депозира оставката си като председател на
Комисията за финансов надзор (КФН) пред парламента в края на февруари. От 1 март тя пое поста представител на
България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.
След депозирането на оставката й Комисията за финансов надзор остана в състав от трима членове, като те имат право да
взимат решения. По закон състава на надзорния орган е от петима експерти.
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Добре е да припомним още, че Караиванова напусна КФН във вихъра на няколко скандала - фалитът на „Олимпик“,
проблемите около въвеждането на системата бонус-малус и привеждането на българската нормативна уредба, касаеща
нефинасовия сектор, в синхрон с директивите на ЕС. Освен това до няколко месеца се очаква страната ни да подаде
официално заявление за прием във валутно-курсовия механизъм ERM II и Банковия съюз, а това постави под доста посериозен европейски надзор българските застрахователни и пенсионни дружества.
БТВ
√ Караниколов: Ще има нови промени в Закона за горивата
Те ще гарантират изсветляване на сектора и конкуренцията на пазара
Нови промени ще има в Закона за горивата след анализ с бизнеса и консултации с Комисията за защита на конкуренцията.
Това обяви министърът на икономиката Емил Караниколов.
Икономическият министър се ангажира за промени, които да гарантират изсветляване на сектора и конкуренцията на
пазара. Данъчна амнистия за търговците на горива в сивия сектор, както предложи КЗК, е възможна, но след анализ за
ефекта върху приходите в бюджета.
За държавни данъчни складове тепърва ще се мисли. Според министър Емил Караниколов, ако има такива складове, те
трябва да са към държавния резерв. „Ще видим и какъв интерес има от сектора за такива складове”, обяви той.
По-малките търговци на горива внесоха в икономическото ведомство свои предложения за промени в закона за горивата.
По-сериозни финансови изисквания предлагат само за производители, вносители и износители на горива.
Банковите гаранции и капитала, който ще се отнася за дистрибуция за вътрешния пазар бе намален на 100 хиляди лева,
това смятаме че е напълно достатъчно една фирма, която е на пазара, да гаранрира рисковите процеси”, заяви Симо Симов
от Национално сдружение на търговците и превозвачите на горива.
И докато тече дебат за промените в сектора, премиерът се похвали, че взетите до момента мерки дават резултат. От
горивата приходите са с 7% повече така, че мерките действат, обяви премиерът Бойко Борисов.
Очаква се до месец да има повече яснота как ще се промени законът за горивата.
√ ГЕРБ се отказа от данъчната амнистия за мюфтийството
Дългът от 8 млн. лв. ще бъде разсрочен, обяви Цветан Цветанов
ГЕРБ се отказва от опрощаване на дълга от 8 млн. лв. на Главното мюфтийство. Той ще бъдат разсрочен, съобщи
председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов на брифинг в парламента.
Текстовете за опрощаване на данъците бяха приети миналия петък. Пет дни по-късно ГЕРБ са размислили.
Причината според финансовия министър е, че сега като се преведе субсидията на мюфтийството, тя веднага се запорира.
И имамите оставали без заплати.
"Предложението за промяна ще даде възможност Законът за вероизповеданията да изпълни основната си цел финансирането на възнагражденията на свещенослужителите от различните вероизповедания да бъде частично осигурено
със субсидия от бюджета", заяви министърът на финансите Владислав Горанов.
Той обясни, че периодът на отсрочката ще бъде изчислен така, че да даде възможност средствата, които ще се отделят
ежегодно по силата на закона, да бъдат достатъчни да изпълняват както функциите по финансиране нормалната дейност
на отделните вероизповедания, така и да бъдат като източник на погасяване на натрупаните до тук задължения.
Решението на ГЕРБ предизвика одобрението на патриотите:
"От името на Парламентарната група на "Обединените патриоти" поздравяваме нашите партньори от ГЕРБ за това, че се
вслушаха в разумните аргументи на хората, които казаха, че не е справедливо да бъде поощрявано едно вероизповедание
за сметка на всички останали", каза Александър Сиди, ВМРО.
От ДПС запазиха мълчание. БСП също отказа коментар по темата. Те бяха първите, които заподозряха ГЕРБ и ДПС в сделка
по закона. Главното мюфтийство също няма позиция засега
Опрощаването на дълга на мюфтийството беше гласувано минали петък в парламента на първо четене. Вносители на
предложението, което трябваше да бъде прокарано през промени в Закона за вероизповеданията, бяха ГЕРБ и ДПС.
Коалиционният партньор на ГЕРБ в правителството – "Обединени патриоти", се обявиха против. От БСП пък заявиха, че
ГЕРБ са сключили сделка с ДПС.
Преди седмица пред bTV главният секретар на мюфтийството Джелал Фаик обяви, че от години мюфтийството получава
ежегодно финансиране от Дианета – за последните 5 години – по 2 млн. лв. на година.
Главното мюфтийство има 4700 имота и приход над 30 млн. лв. на година от наеми и ренти, каза Николай Панков, началник
на кабинета на председателя на Висшия мюсюлмански съвет Недим Генджев.
Последва и среща при премиера Бойко Борисов, след която главният мюфтия Мустафа Хаджи заяви, че не знае колко точно
са приходите от имотите на мюфтийството, но не стигат за заплати, защото голяма част от вакъфските имоти са одържавени
по време на комунистическото управление и след това не са върнати.
√ Италия въведе правилото “няма ваксина, няма училище”
Децата без ваксини за варицела, морбили, заушка, рубеола и полиомиелит могат да бъдат изключени от ясла и детска
градина
Италианското правителство официално въведе правилото “няма ваксина, няма училище”, пише Би Би Си.
Законът Лоренцин, кръстен на бивш здравен министър в страната, задължава родителите да поставят набор от
задължителни ваксини на децата си, за да могат да ги запишат на ясла, детска градина и училище. Ваксините включват
тези за варицела, морбили, заушка, рубеола и полиомиелит.
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Децата на възраст до шест години ще бъдат автоматично изключвани от ясли и детски градини ако нямат задължителната
имунизация. Учениците на възраст между шест и 16 години няма да бъдат изключвани, но родителите им трябва
документално да докажат, че децата им са ваксинирани. В противен случай ги грози глоба от до 500 евро.
Законът влезе в сила на 10 март. “Всички имаха време да наваксат с ваксините”, коментира настоящият здравен министър
на Италия Гуида Грило. Заместник-приемиерът на Италия Матео Салвини искаше допълнително отлагане на мярката, но
датата така и не беше променена.
Всяка община разрешава проблемите с ваксинацията по различен начин. В Болония например властите са изпратили писма
за изключване на родителите на близо 300 деца. Други 5000 имат пропуски във ваксинацията.
Законът Лоренцин беше подготвен от старото италианско правителство и до скоро не беше ясно дали въобще ще бъде
въведен на практика. Настоящата коалиция в Италия обеща да премахне задължителните ваксини, но скоро размислиха.
Причината законът все пак да бъде въведен е намаляващото покритие на ваксините в Италия до под 80% от населението.
Според изискванията на Световната здравна организация покритието трябва да бъде 95%, за да се задейства т.нар. “стаден
имунитет”, който трябва да предпази хората, които поради здравословни причини не могат да бъдат ваксинирани, както и
малките деца, все още ненавършили нужната възраст за имунизация.
Новият закон влиза в сила с надеждата страната да се пребори с нарастващите случаи на морбили.
БНР
√ НС освободи производителите на аквакултури от измервателни уреди във водните обекти
Народното събрание освободи производителите на аквакултури от монтиране на измервателни уреди във водните обекти,
след като гласува окончателно промените в Закона за водите. Рибопроизводителите няма да заплащат и такса за
водовземане от воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности. От бранша приветстваха постигнатото съгласие.
Промените премахват една сериозна финансова и административна тежест върху малките рибопроизводители, които са
около 80 процента от общо регистрираните. В девет страни, осем от които членки на Европейския съюз, действа същият
режим за аквакултурите, обясни в подкрепа на гласуваните изменения председателят на парламентарната комисия по
земеделие Десислава Танева от ГЕРБ. Мотивите на бранша по отношение на измервателните устройства са свързани
основно с липсата на техническа възможност за тяхното монтиране при повечето рибни стопанства.
Тачо Пашов – председател на Управителния съвет на Националната асоциация на рибопроизводителите, подчерта: "Тъй
както казахме, реките през зимата замръзват, обледяват се. През пролетта се топят снегове, има наводнения. Те се менят,
дори коритата си сменят. Няма как да гоним с водомерите и да търсим корито. Това са невъзможни условия за работа".
Според вносителите от ГЕРБ промените дават възможност на българските рибопроизводители да са защитени на пазара.
„Тъй като съседните страни нямат такива такси, по този начин те постепенно през последните години с по няколко процента
непрекъснато успяваха да завладяват нашия пазар“, каза депутатът Иван Вълков.
√ Бойко Борисов участва в церемонията по откриване на Седмия глобален бакински форум
Премиерът Бойко Борисов участва в церемонията по откриване на Седмия глобален бакински форум в Азербайджан,
организиран от неправителствената организация - Международен център „Низами Генджави“, съобщиха от пресслужбата
на МС. Фокусът на дискусиите е поставен върху ролята на големите сили в промяната на глобалната политика - Китай, САЩ,
Русия и ЕС, както и предизвикателствата пред устойчивото развитие.
По-късно българският премиер Борисов ще изнесе реч пред участниците във форума с акцент върху опита и усилията на
България за мира, стабилността и развитието на Балканите.
В рамките на работното си посещение в Баку Борисов ще се срещне с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Основната
тема на разговорите ще бъде сътрудничеството в енергетиката и възможностите за участие на Азербайджан в европейския
газов хъб „Балкан“. Във водената от министър-председателя делегация е министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
√ Британският финансов министър намали рязко прогнозата за икономическия растеж през 2019 година
Финансовият министър на Великобритания Филип Хамънд намали рязко прогнозата за икономическия растеж през 2019а година и предупреди британските законодатели за "надвиснал облак на несигурност" над британската икономика, след
като снощи те отхвърлиха Брекзит споразумението на премиера Тереза Мей с Европейския съюз.
В редовното си пролетно изявление пред парламента на страната в края на всяка една финансова година, приключваща
на 31-ви март, Филип Хамънд обаче похвали "забележително стабилната" британската икономика и потвърди, че
публичните финанси ще продължават да се подобряват.
Той представи новите прогнози на Офиса за бюджетна отговорност (OBR) - организацията, изготвяща независими анализи
на публичните финанси и независими икономически прогнози, които се използват като база за подготвянето на бюджета
на страната.
Очаква се държавният дълг да спадне от 83,3% спрямо брутния вътрешен продукт на Великобритания до 73% от БВП през
финансовата 2023-а/2024-а година, подчерта британският финансов министър и заяви, че дългът "спада устойчиво за пръв
път от едно поколение насам".
Тези оценки, разбира се, не включват негативното въздействие от евентуален Брекзит без сделка.
В тази връзка Филип Хамънд заяви пред депутатите, че Великобритания може да направи "истински и устойчив избор за
своето бъдеще за първи път от десетилетие" благодарение на икономическите резултати. В същото време обаче
финансовият министър намали рязко досегашната прогноза за икономическия растеж през 2019-а година до 1,2% от 1,6%,
но отбеляза, че дори подобна експанзия би била по-добра, отколкото икономическия растеж в Германия.
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За 2020-а година OBR запази оценката си за икономически растеж от 1,4%, преди ускоряване на растежа през 2021-а, 2022а и 2023-а година до 1,6% (от предишни оценки за повишение на БВП съответно с 1,4%, с 1,5% и с 1,6%). Филип Хамънд
добави, че средносрочните оценки са малко по-добри от настоящата бюджетна прогноза.
Финансовият министър подчерта, че се очаква реален растеж на заплатите през всяка една от прогнозите години, като през
всяка една от тях се очаква увеличаване на заплащането с 3 или повече процентни пункта и разкриване на 600 хил. работни
места.
Според него Обединеното кралство е на път да постигне заложените фискални цели за отминаващата финансова година,
а нетните заеми ще са по-ниски с 3 млрд. британски лири, отколкото беше заложено в есенната бюджетна прогноза. Филип
Хамънд подчерта, че постигането на Брекзит сделка с ЕС ще допринесе за по-нататъшно подобрение на държавните
финанси.
Той също така потвърди, че ще започне пълен тригодишен преглед на държавните разходи преди лятната ваканция, ако
бъде договорена Брекзит сделка.
Филип Хамънд обаче предупреди, че напредъкът на Обединеното кралство е изложен на риск, ако не бъде осигурено
"гладко и организирано" излизане от Европейския съюз. Финансовият министър подчерта, че Брекзит без сделка ще
доведе до "значителни" краткосрочни до средносрочни поражения за британската икономика, като всичките фискални и
парични отговори на сценарий без сделка трябва да бъдат внимателно калибрирани, за да се избегне причиняването на
инфлация.
√ ЕП с резолюция за официално прекратяване на преговорите за присъединяване на Турция към ЕС
Официално прекратяване на преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз. Този призив се очаква да
отправи Европейския парламент в резолюция, чието гласуване е насрочено за днес. Причината за това е нарушаване на
човешките права в страната и липсата на върховенство на закона.
Загриженост предизвикват и лошите показатели по отношение на свободата на печата и борбата срещу корупцията в
Турция.
Преговорите за присъединяване на Турция започнаха в края на 2005 г., но заради посочените проблеми напредък по тях
няма и те са в застой.
Разумната формула за отношения между ЕС и Анкара според Ангел Джамбазки от ВМРО/Европейските консерватори е
засилване на сътрудничеството в сферата на икономиката и търговията:
„Да се търси справедливото и равнопоставено отношение с Република Турция, но да не продължаваме да се лъжем, че тя
е европейска държава и може да бъде част от ЕС.“
Абсолютно нереалистично е Турция да бъде пълноправен член на ЕС, но не е редно преговорите за присъединяване да
бъдат прекратени едностранно от Европейския съюз, смята Андрей Ковачев от ГЕРБ и ЕНП:
„Като непосредствен съсед с Турция за нас е много важно да имаме една страна, която приема европейското
законодателство, която е демократична, която гарантира и сигурността на нашата граница.“
Според Илхан Кючук от ДПС/АЛДЕ резолюцията усложнява отношенията с Турция:
"Аргументите ни са, че затварянето на преговорния процес по никакъв начин няма да спомогне за диалога и двустранните
отношения между Република Турция и Европейския съюз. Точно обратното - ще ги утежни! ЕС и Турция имат много
допирни точки, а добрите отоншения са в интерес и за отношенията на Турция с България."
Европерспективите пред Анкара не са розови. Само преди дни водещият кандидат за председател на Европейската
комисия на ЕНП Манфред Вебер заяви, че ако бъде избран на поста, ще спре проговорите за присъединяване на Турция.
В. Монитор
√ БНБ: От есента плащането онлайн става по-сигурно
От есента всички платежни услуги в онлайн среда ще се извършват чрез най-малко два способа, един от които е паролата
а другият чрез код, генериран чрез токън устройство или смс съобщение.
Това обяви подуправителят на БНБ Нина Стоянова по време на конференция за развитието на финтех технологиите у нас.
Чрез новите изисквания за операции с дистанционен способ или в електронна среда ще бъдят защитени потребителите.
"Регулаторът се опитва да бъде в крак с промените, сферата е динамична. Развитието на информационните технологии е
основен фактор за развитието на платежните услуги и системи, за създаването на конкурентна среда на пазара.
Доставчиците на платежни услуги инвестират все повече време в създаването на мобилни приложения и портфейли, карти
с различни възможности, което води до развитие на пазара", смята Стоянова.
Платежната статистика показва голямо развитие в областта на плащанията, извършвани по електронен път. За периода за
три години, от 2015 да 2017 г., броят на плащанията извършвани с карти са нарастнали с 63 на сто, а тяхната стойност
нарастнала с 82%.
През виртуално терминално устройство ПОС преводите са се увеличили с 43 на сто, парите сменили собственика си по този
начин са нарастнали с 71 на сто.
Само за 2017 г. 56 на сто от нарежданията за кредитен превод са били направени от потребителите по електронен път,
което представлява две трети от общата стойност на всички кредитни преводи.
Все по-широкото навлизане на нови технологии, на нови услуги и на нови пазарни участници поставя предизвикателства
както пред бизнеса, така и пред регулаторите. Втората директива за платежните услуги, която вече е изцяло въведена у
нас с новия Закон за платежните услуги и платежните системи, а също и подзаконовите актове по прилагането му
въвеждат повишени изисквания за сигурност на електронните плащания, регламентира нови дейности и услуги. И
съответно изисква повишаване на информираността и защита на потребителите, коментира още Стоянова.
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Относно по-голямото спокойствие на потребителите говори и зам.-председателят на КФН Владимир Савов, но в сферата
на финтех технологиите в нефинансовия сектор. По думите му регулаторът наблюдава сектора, който е нов бизнес, но касае
работата на комисията. Затова през последната година от КФН са оценявали средата за развитие на финтех сектора,
необходим ли надзор и кога и потенциалните регулаторни изменения в бъдеще. По думите му най-голям интерес бизнесът
има към платформи, дигитално идентифициране на потребителите и мобилни приложения.
Bulgaria On Air
√ Фалшиви пенсии, болнични и ТЕЛК-ове. Как да спрем източването на НОИ?
Темата коментира икономистът Владимир Каролев
Специализираният наказателен съд остави в ареста тримата задържани за схема с фалшиви пенсии в Силистра. Според
прокуратурата директорът на НОИ в Силистра Милен Пенчев, както и Стоянка Симеонова и Тодор Тодоров, са участвали в
организирана престъпна група за неправомерно отпускане на максимални пенсии чрез фалшиви документи.
"Това е една от най-наглите схеми. Създават се неверни, фалшифицирани досиета за работа, и то в миньорския труд,
където се пенсионираш рано и с висока пенсия, за хора, които не са стъпвали в мина, предимно в регион, в който няма
мини. 100% измама", обясни икономистът Владимир Каролев в "Денят ON AIR".
Според него тези, които са организирали схемата, трябва да влязат в затвора задължително, а другите, получили пенсии,
да върнат всички незаконно взети пари. По неговите думи държавните служители, които участват в държавни измами,
трябва да губят статута си и правото на държавна пенсия.
"Корупцията е начин на мислене. Не приемам тезата, че понеже някой е беден, е корумпиран. Това е оправдание на
крадците и мошениците", категоричен беше Каролев.
По думите му хората не искат да си плащат осигуровките именно заради такива случаи, тъй като виждат, че няма значение
дали го правят или не.
Според него социалната политика трябва да бъде насочена към трайно болни хора и инвалиди, а не към тези, които работят
на черно, а след това получават пенсия. Ако се намалят фалшивите ТЕЛК-ове ще има повече пари и помощници за тези,
които наистина имат нужда от тях, смята Каролев.
"Трябва да се стимулира доброволната солидарност. В развития свят основните болници са неправителствени
организации. Те не правят печалба. Създадени са от църкви и общини с доброволна солидарност. За да го направиш обаче
трябва да има някакви стимули", коментира икономистът пред Bulgaria ON AIR.
Маnager.bg
√ По-малко туристически нощувки през януари, с по-големи приходи
Приходите от нощувки в местата за настаняване с над 10 легла през януари 2019 г. достигат 51,1 млн. лв., или с 2.2% повече
в сравнение с януари 2018 г. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 3,8%, така и от чужди
граждани - с 1%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).
През януари 2019 г. в страната са функционирали 1 872 места за настаняване с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 55,9
хил., а на леглата – 113,6 хиляди. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали
през периода, намалява с 1,2%, докато леглата в тях остават на същото ниво.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2019 г., е 889,9 хил., или с 2,2% помалко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 6,8%) се
наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.
През януари 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73,7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37,3% на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.2% от нощувките на чужди граждани и 32,7% - на
българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6,1 и 30%.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2019 г. се увеличава с 2,6% в сравнение със същия
месец на 2018 г. и достига 382,8 хил., като е регистрирано увеличение както при чуждите, така и при българските граждани,
съответно с 5,6 и 0,7%.
Българските граждани, нощували в местата за настаняване през януари 2019 г., са 229,1 хил. и са реализирали средно по 2
нощувки. Чуждите граждани са 153,7 хил. и са реализирали средно по 2,8 нощувки, като 75,9% от тях са нощували в хотели
с 4 и 5 звезди.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2019 г. е 25,9%, като намалява с 0,7 процентни пункта в
сравнение с януари 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 37,4%, следват местата за
настаняване с 3 звезди – 24,3% и с 1 и 2 звезди – 14,1%.
√ Нетаняху: Турският диктатор Ердоган атакува израелската демокрация, а затворите му са пълни с журналисти и съдии
Израелският премиер Бенямин Нетаняху отвърна на обвиненията на Турция в расизъм и нарече президента Реджеп Тайип
Ердоган диктатор, предаде Франс прес.
Говорителят на турското правителство Ибрахим Калън разкритикува Нетаняху, който в неделя каза, че Израел не е
националната държава на всички свои граждани, а само на еврейския народ.
"Турският диктатор Ердоган атакува израелската демокрация, а затворите му са пълни с журналисти и съдии. Колко
смешно", заявява Нетаняху в разпространено тази нощ изявление на канцеларията му, предаде БТА.
Коментарът на Нетаняху от неделя беше направен в отговор на изразено в социалните мрежи възмущение на израелската
комедийна актриса и манекенка Ротем Села от позициите на дясното правителство на Израел към арабското малцинство
(представляващо 17,5 процента от населението на Израел).
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"В Израел няма граждани втора ръка. Израел е демократична държава, в която всички израелци, включително и близо
двата милиона араби, имат равни права. Израел обаче е единствената еврейска държава", със Звездата на Давид на
знамето си, с иврит като официален език и правото на всеки евреин по света да дойде да живее в Израел, изтъкна Бенямин
Нетаняху.
В. 24 часа
√ Даниела Пеева: Концепцията за спящите акции в същността си представлява
Каква е оценката ви за предложената концепция за т.нар. спящи акции?
- Оценката е еднозначна - не само не защитава правата на акционерите в публичните дружества, но и накърнява техните
законни интереси. Концепцията нарушава редица национални и международни актове във връзка с неприкосновеността
на частната собственост, свободното движение на капитали, свободното право на установяване. С предвиденото
въвеждане на задължително прехвърляне на акциите към инвестиционни посредници възниква необосновано
задължение за плащане на такси от акционерите на публични дружества. С концепцията е предвидено, че ако
собствениците на акции и техните наследници не ги прехвърлят в едногодишен срок, те ще бъдат прехвърлени без
изричното им съгласие в специално създаден инвестиционен фонд срещу дялове от него. Подобна мярка на разпореждане
е нарушение на правото на собственост.
Какво друго притеснително виждате?
- Посоченият начин за решаване на измисления до голяма степен проблем със спящите акции и начинът за съхранение на
финансови инструменти, придобити чрез приватизация или на капиталовия пазар в България, може да се отразят
негативно на сигурността на собствеността, на инвеститорската активност и на развитието на капиталовия пазар. Според
концепцията всички, участвали в процеса на приватизация, ще извлекат само ползи, ако прехвърлят притежаваните акции
по сметка на инвестиционен посредник или оставят акциите да бъдат иззети от инвестиционен фонд, при това срещу
дялове с неясна стойност, доходност и разходи за управление и изцяло с риск за хората. Защо това решение се налага
принудително на акционерите, а не се остави на тяхната воля? Как точно фондът ще събуди тази собственост,
трансформирайки я в спящи дялове, а след това да ги национализира?
Дали зад тезата за защита на обществения интерес не се крие защита на частен или групов такъв? Защото за всички е ясно,
че няколкостотин хиляди българи в чужбина няма да се върнат специално за да прехвърлят акциите си. Респективно
няколкостотин хиляди наследници няма да успеят да дочакат облекчаването и поевтиняването на процедурите по
наследяване, обещавано от Централен депозитар АД вече трета година.
Мъртва собственост ли са част от акциите от масовата приватизация?
- Правят се недопустими внушения, че всички т.нар. спящи акции могат да не бъдат мъртва собственост, а да носят доход
на притежателите си. Създава се заблудата, че всички, участвали в процеса на приватизация, ще извлекат само ползи, ако
прехвърлят притежаваните акции по сметка на инвестиционен посредник или оставят акциите да бъдат иззети от
инвестиционен фонд, който ще им предложи дялове на неясна стойност. Ако днес акции на фалирала компания не струват
нищо, как с прехвърлянето им към инвестиционен посредник или в инвестиционен фонд ще придобият стойност?
Напротив, ако бъдат прехвърлени при инвестиционен посредник, ще носят само разходи на своите притежатели, а ако
бъдат иззети от фонда &ndash; ще получат дялове с нулева стойност.
Не е ли логично предложението хората да получат дялове от активно търгуван фонд в замяна на акциите си, по
които няма движение?
- А кой би гарантирал, че дяловете на планирания инвестиционен фонд ще се търгуват активно или че изобщо ще се
търгуват? Нека да стане ясно, че ценните книжа с висока пазарна стойност ще бъдат смесени с такива без, респективно
притежателите на първите ще бъдат ощетени за сметка на тези, чиито акции не се търгуват и не струват нищо. Изкуственото
обединяване на акции от високоликвидни компании с акции от компании, които не се търгуват, ще доведе до намаляване
на пазарната стойност на акциите в качествените компании. Т.е. и притежателите им ще бъдат ощетени.
Може ли излизането на пазара на акции с номинална стойност 2 млрд. лева да доведе до срив на цените?
- Защитниците на концепцията обещават светло бъдеще на акционерите със спящи акции, като твърдят, че ще има
поскъпване. Това обаче противоречи на икономическата логика. Следващият ефект от въвеждането на концепцията ще
бъде срив на цените при голяма част от компаниите. Всеки професионалист на капиталовия пазар в България е наясно, че
при среднодневен оборот от 700 хиляди лева на Българската фондова борса, сделките с акции на стойност милиони левове
ще доведат до тотален срив на пазара. Тогава какво се случва с чужедстранните и институционалните български
инвеститори, които и без това не са в изобилие? Да охладим малко ентусиазма и апетита на тези, които се готвят да
управляват въпросния фонд, с една сметка - 2 милиона души по 25 лева номинална стойност на придобити чрез
инвестиционни бонове акции в приватизационни фондове прави 50 милиона. Това е 40 пъти по-малко от афишираното
число от 2 милиарда.
Колко от бившите приватизационни фондове съществуват и колко от тях дават дивидент?
- Бяха лицензирани 81 приватизационни фонда. В тях внесоха инвестиционните си бонове 2 милиона и 400 хиляди
граждани. Заличени са само 8 от фондовете, други 27 са свалени от търговия на борсата. От наличната публична
информация можем да направим оценка, че над две трети от гражданите имат акции в бивши приватизационни фондове,
които се търгуват над номинала от 25 лева - стойността на една бонова книжка. Среднопретеглената цена на бонова книжка
е около 120 лева. Разбира се, и тук разликите са големи - от 2 до 2000 лева. Далеч не всички дружества разпределят
дивидент. Някои компании допринасят за нарастване на стойността на собствеността на акционерите си, като реинвестират
печалбата. Заблуждаващо се твърди, че е порочна практика непотърсеният дивидент след 5 години да се отнася във фонд
„Резервен“ на дружеството. Такъв е законът, такива са и изискванията на международните счетоводни стандарти, така се
процедира навсякъде по света. Най-скандалното е, че за да се реши несъществуващият проблем с непотърсения дивидент,
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концепцията предлага тези акции да се отнемат от хората. Т.е. за да не загубят дивидента си за една година, той трябва да
им се отнеме завинаги, да им се отнеме правото на глас, на справедлива цена при продажба, на квота при ликвидация.
Имате ли данни за измами с непотърсени акции?
- Процедурите за извършване на действия с ценни книжа са изключително сложни, минават през многостранни проверки
и ако измамникът премине успешно през едно звено по веригата, няма как да не бъде засечен от друго. Ако съществуват
измами, то изваждането на акциите от регистър А няма да го реши.
Какво е вашето предложение?
- Много хора са дългосрочни акционери, не търгуват, а редовно си получават дивидента. В регистър А има дори
мажоритарни пакети. Защо тези акции ги наричаме спящи и кому е нужно раздвижване? В регистър А се съхраняват не
само акциите, придобити по време на масовата приватизация, но и тези на работници и служители от съответните
дружества.
В този регистър се намират и много акции, притежавани от граждани на други държави. Често там попадат и акции на
клиенти на инвестиционни посредници, които са преместени след фалит или прекратяване на дейността на посредника.
Припомням, че всички представителни организации на работодателите се обявиха против концепцията. Против са
синдикатите, омбудсманът, организациите на емитентите и на защитаващи интересите на инвеститорите. И всички те
поискаха да се проведе информационна кампания и поевтиняване и облекчаване на наследяването и управлението на
акциите, придобити по линия на масовата приватизация. За това се говори от години, но нищо съществено не е направено.
Вместо това се предлага национализация на спящи акции.
CV
Даниела Пеева е юрист и експерт с над 20 г. професионален стаж в областта на капиталовите пазари. Като директор за
връзки с инвеститорите на множество публични компании в последните 15 г. осъществява контакт с акционерите и работи
за защита на техните права и интереси, както и за повишаване на прозрачността на публичните компании в България. Тя е
лектор в над 20 семинара и конференции в България, Европа и САЩ.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Кога храната става опасна след термична обработка?
Пари за шофьорите и ревизия на ремонтите - кметът на София Йорданка Фандъкова;
Ново изследване: какво мислят българите за ваксините и плоската Земя?
Ще има ли криза на пазара и покачване на цената на горивата? - позицията на Петролната и газова асоциация;
Северна Македония: клопка ли е историята - коментар на бившия вътрешен и външен министър проф. Любомир
Фръчковски;
БТВ, "Тази сутрин"
- След поредния случай на насилие между деца: Адекватни ли са мерките срещу агресията в училище? В студиото
бившият просветен министър Румяна Коларова, психологът Маргарита Бакрачева и учителят Емил Джасим;
- Какво се случи между словенския президент и първата дама на България по време на официалното посещение?
- Ще излезе ли Великобритания от ЕС без сделка? В студиото - проф. Анна Кръстева и Боян Чуков
- Забрана за полети. Има ли дефект новият пътнически самолет Боинг 737 Макс 8 и защо редица държави
затвориха въздушното си пространство?
- Неочаквана развръзка в „Смени жената" - Как се разминаха теориите на щастието на последните две семейства?
Нова телевизия, „Здравей България"
Власт и изкушения, прокурори срещу кметове. Какво се крие зад общинските стени? Разговор с Йордан Лечков.
Продават ни продупчени гуми в интернет. Има ли авточасти менте на пазара и може ли евтиното да ни излезе
скъпо? Проверка в „На твоя страна" с Георги Георгиев.
Шамари вместо думи. Защо възпитател преби ученички и знаят ли учителите как да реагират при агресия?
Опасност в небето. След забраната на полети с Боинг 737 МАКС - има ли други рискови модели самолети?
Перник остана без педиатри. Предлагат апартаменти на лекари, готови да помагат на болните деца в областта
Игра на нерви и търпение. На живо от Лондон - маратонът от избори по Брекзит продължава, а напрежението
расте.
С народна носия от София до Делхи. Защо новата ни посланичка в Индия избра да встъпи в длъжност в национален
костюм?
√ Предстоящи събития в страната на 14 март
София.
От 10.00 часа до 12.30 часа в зала „Сердика" на София хотел Балкан ще се проведе кръгла маса „ЗА
конкурентоспособна и просперираща българска икономика" с участието на президента Румен Радев.
От 09.00 часа ще започне заседанието на Народното събрание.
От 09.30 часа във „Витоша парк-хотел" ще се проведе конференция, на която ще бъде представено изследване на
Университета в Дюсбург-Есен, което сравнява уменията и нагласите на учители от традиционни и алтернативни
форми на подготовка.
От 09.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на Пленума на
ВСС.
От 10.00 часа ще се проведе заседание на Столичния общински съвет.
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От 10.00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков" 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на
проект на решение за утвърждаване на цени на „Примагаз" АД за пренос на природен газ, цени за снабдяване с
природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на
територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик", „Младост" и „Аспарухово", за регулаторен
период 2019 - 2023 г.
От 10.00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков" 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане
на доклад относно заявление от „Примагаз" АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени
за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа
за територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик", „Младост" и „Аспарухово", за регулаторен
период 2019 - 2023 г.
От 10.30 часа в ДНК ще се състои връчване на призове „Добродетел 2018", инициатива, организирана от
Национално движение на сираците в България.
От 11.00 часа в централата на БСП на ул. „Позитано" № 20 председателят на НС на БСП Корнелия Нинова ще даде
пресконференция.
От 11.00 часа в Изложбената зала на Държавна агенция „Архиви" ПП Обединени земеделци организира
конференция, посветена на 140 години от рождението на Александър Стамболийски.
От 12.00 часа в сградата на Специализирания наказателен съд ще се проведе пресконференция за представяне на
доклада за дейността на съдебната институция за 2018 г.
От 12.30 часа в голям колегиум на Министерство на земеделието, храните и горите ще се проведе Консултативен
съвет (КС) по тютюна.
От 13.00 часа в централата на ПП „Глас Народен" ще се проведе пресконференция, на която партията ще обяви
визията си за участие в предстоящите избори за европарламент.
От 13.30 часа в Зала 8 на Национален дворец на културата фондация "За Нашите Деца" организира конференция
на тема "Грижа в ранната възраст".
От 14.00 часа в Хотел Arena di Serdica, на улица „Буgапеща" 2, представители на Lockheed Martin ще се срещнат с
талантливи ученици и студенти в София. Негово превъзходителство посланика на САЩ Ерик Рубин ще присъства
на събитието.
От 14.30 часа в зала „Изток" на Народното събрание под патронажа на Комисията по здравеопазването ще се
проведе кръгла маса на тема „Да сведем до 0 астматичните пристъпи". В кръглата маса ще участват: д-р Даниела
Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването към 44-ото Народно събрание, доц. д-р Мария
Стаевска, дм, началник на Клиниката по алергология към УМБАЛ „Александровска" и доц. д-р Владимир Ходжев,
дм, председател на БДББ и началник на Клиниката по белодробни болести към УМБАЛ „Св. Георги" - Пловдив.

***
Бургас.
От 11.00 часа в зала 208 на Бургаския свободен университет заместник-министърът на младежта и спорта Ваня
Колева ще се срещне с младите хора на Бургас.
***
Варна.
От 9.00 ч. децата и младежите от Центровете за настаняване от семеен тип и Общностния център за деца и
семейства във Варна ще получат дарение от Ротари клуб „Варна-Евксиноград", Ротаракт клуб „Варна-Евксиноград"
и Ротаракт клуб Варна.
От 10.00 часа в пресцентъра на УМБАЛ "Св. Марина"-Варна ще се проведе пресконференция с нефролози по повод
световния бъбречен ден. В 11.00 часа в зала 501, ет. 5, Негово Високопреосвещенство Варненският и
Великопреславски Митрополит Йоан ще направи дарение за Клиниката по педиатрия - инсулинова помпа на дете
и парична сума. за изследване на диабетни антитела при поставяне на диагнозата диабет тип 1.
От 14.00 часа в офиса на ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" 1 Пейчо Бюлбюлев ще проведе приемна за граждани.
От 14.00 часа в кабинет 405, ет. 4 в Клиниката по нефрология и диализа, УМБАЛ „Св. Марина" организира
безплатни прегледи във връзка със Световния ден на бъбречните заболявания.
***
Велико Търново.
От 15.00 часа в Областна администрация министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще даде изявление
след среща с представители на местната власт на всички общини в областта.
***
Перник.
От 09.00 часа в зала „Панорама" ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет.
***
Русе.
От 11.00 часа в зала „Европа" в Доходно здание на град Русе председателят на АПИ Георги Терзийски ще участва
във форума „Приоритетна свързаност на Северна България".
***
Разград.
От 13.30 часа в зала 308 на Общинска администрация ще се проведе пресконференция за събитията организирани
от Община Разград, по повод Световния ден на социалната работа.
***
Сливен.
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От 15.00 часа в сградата на ОДМВР-Сливен директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" гл.
комисар Николай Николов и директорът на ГД „Гранична полиция" гл. комисар Светлан Кичиков ще дадат брифинг
по повод годишния отчет-анализ за дейността на ОДМВРСливен за 2018 г.

***
Смолян.
От 11.00 часа на ул. „Евридика" ще се проведе церемония „Първа копка" по проект „Изграждане на нови социални
жилища в град Смолян".
***
Стара Загора.
От 10.30 часа на адрес: "Митр. Методи Кусев", 34А, ет.1, националният омбудсман Мая Манолова ще се срещне с
граждани жалбоподатели, сезиращи институцията за неправомерни клаузи по кредити, ЧСИ и колекторски фирми.
***
Шумен.
От 15.30 часа в залата на РУ- Шумен ще се проведе брифинг по повод годишния отчет-анализ на дейността на
ОДМВР- Шумен. На отчета ще присъстват директорът на ГДБОП гл. комисар Ивайло Спиридонов и зам.-директорът
на ГДНП ст. комисар Благородна Макев.
Dnevnik.bg
√ Доклад на американските власти отчете подобрение при опазването на човешките права в България
Българските власти са предприели стъпки за съдебно преследване и наказване на длъжностни лица, извършили
посегателства върху човешките права, но правителствените действия са недостатъчни и безнаказаността е проблем. Това
посочва в частта за България най-новият, 43-ти годишен доклад на Държавния департамент на САЩ за състоянието на
човешките права по света, съобщава БТА.
В резюмето на 33-те страници, посветени на България в доклада, се посочва, че основните проблеми във връзка с
човешките права в страната включват физическото малтретиране на арестанти и затворници от страна на длъжностни лица;
тежките условия в затворите и местата за задържане; корупцията, неефикасността и липсата на отчетност в съдебната
система; лошо отношение към мигрантите и хората, търсещи убежище; корупцията във всички правителствени
подразделения и насилието срещу етнически малцинства.
Макар правителството да разполага с механизми да разследва и наказва злоупотребите и корупцията, използването им е
било неадекватно, а безнаказаността е представлявала проблем, отбелязва докладът. Законът гарантира свободата на
словото, включително на печата, и правителството като цяло спазва това право. При все това се запазва безпокойството,
че корпоративен и политически натиск, съчетан със засилващо се и непрозрачно съсредоточаване на медийна собственост
и разпространителски мрежи, както и правителствено регулиране на ресурсите и подкрепата за медиите, е нанесло
сериозни вреди на медийния плурализъм, подчертава текстът.
Индексът за устойчивост на медиите на IREX за 2018 г. отчита "стабилно увеличаващ се политически натиск върху медиите",
както и всекидневен "тормоз и натиск срещу журналисти и собственици на медии. Индексът отбелязва съществуването на
дълбоко разделение на "воюващи лагери" в медиите, който водят до клеветнически кампании и засилващата се
"агресивна пропаганда".
Продължава да има данните за сплашване и насилие срещу журналисти. Като цяло медиите бяха активни и изразяваха
широко разнообразие от позиции. Законите за ограничаване на "езика на омразата" се прилагаше и за печатните медии.
Според доклада от юли на организацията "Репортери без граници" за разследващата журналистика, разследващи
журналисти и медии са били "преследвани, сплашвани, разубеждавани чрез клеветнически кампании и определяни като
"враг на държавата", посочва докладът.
В частта за изборите документът отбелязва, че не е имало значителни нарушения на предсрочните избори през март 2017
г. и според повечето участници в тях те са били свободни и честни. Според "Амнести интернешънъл България", случаите
на сплашване на избиратели и други форми на нередно влияние са се увеличили, докато купуването на гласове е намаляло
в сравнение с предишни избори.
√ Гневът на алжирците - не срещу "тихия президент", а срещу старата гвардия
В понеделник хиляди алжирци ликуваха, след като президентът Абделазиз Бутефлика обяви, че няма да се кандидатира
за нов мандат. Във вторник международни издания писаха, че еуфорията е изчезнала; вечерта жители отново протестираха
и изразиха недоволството си ден по-късно.
Бутефлика, който е част от националноосвободителната борба на Алжир в средата на века, навлиза в политиката година
след като се появява независимата държава - през 1963 г. Министър на външните работи е до 1979 г., в хода на
вътрешнополитическите борби заминава в изгнание, а през 90-те се връща, без да има сериозна роля в гражданската
война. Като президент обаче, какъвто е от 1999 г., успява да обяви края ѝ няколко години по-късно.
Две десетилетия след като за пръв път зае президентския пост, той дори не регистрира кандидатурата си лично за
предстоящите избори, на които искаше да има пети мандат - докато не се отказа. Последната му публична проява е от 2014
г., но тогава спечели изборите, без лично да се включва в кампанийни събития. Пет години по-късно не беше сигурно, че
партията му ще го издигне за кандидат.
За много алжирци е трудно да разберат как той управлява след инфаркта отпреди шест години, който му пречи да ходи
или говори, какво остава за управление на страната, пише Би Би Си. Публична тайна е, че местни и регионални анализатори
смятат брат му, Саид Бутефлика, за истински управляващия страната.
Клин в опозицията
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Бутефлика обеща реформи в обръщението, разпространено от администрацията му - разделение на властите, укрепване
на опозицията и гаранция за правата и свободите на жителите (в страна, където демонстрациите на практика бяха
забранени от 2001 г.).
За телевизия "Ал Джазира" базираният в Лондон изследовател Оливие Гити допусна, че това може да е капан.
Правителството насърчава "диалог за реформи" с опозицията, в който посредник е дипломатът от кариерата, бившият
външен министър и специален пратеник Лахдар Брахими (а той не е символ на промна) и в който противниците на режима
рискуват да изпаднат в още по-големи противоборства с нова разделителна линия - дали да играят по плана на властта или
не. За "Ройтерс" правителствени източници казаха, че конференцията ще е преди края на 2019 г. Същевременно отлагането
на изборите предполага Бутефлика да остане на власт още известно време.
Опозицията традиционно е слаба - Националният освободителен фронт управлява Алжир от самата независимост.
Авторитетът на партията дълго време произтичаше от предшествалата я седемгодишна война, отнела живота на стотици
хиляди (според френските историци) или над милион и половина (според някои алжирски).
За това време тя успя да укрепи властта си и формира системата заедно с генерали (предимно началника на генералния
щаб Ахмед Гаид Салах) и бизнесмени. Много от тях се смятат за герои на войната срещу колонизатора Франция, а някои,
според "Ройтерс", може да участват и в бъдещото преходно правителство. Армията също няма да остане без никаква роля
в него.
"Режимът винаги повече или по-малко е работил с безотчетно вземане на решения зад кулисите и това продължава да е
така, но просто е по-очевидно сега, предвид че фигурантът е толкова очевидно неспособен да упражнява власт сам," казва
за Би Би Си Джеймс Макдугъл, експерт по Алжир от Оксфордския университет.
Отложените протести
В страна, където над 30% от хората на възраст под 30 (близо половината от населението) са безработни, този начин на
управление може да е проблем. В богата на петрол и газ страна мнозина смятат, че заради корупцията и лошото качество
на услугите не живеят толкова добре, колкото биха могли.
Години наред обаче недоволството от стагнацията не се изразяваше бурно - само допреди 17 години се водеше
десетилетната гражданска война, отприщена, след като избори бяха отменени (от взелите властта военни), за да се
предотврати победа на ислямистка партия. И в този конфликт загинаха мнозина - най-малко 100 хил. души.
В резултат в обществото се пораждат силно недоверие и параноя. За британската обществена телевизия тунизийска
правозащитничка, прекарала много време в Алжир, обяснява, че тези нагласи са толкова силни, че дори местни
неправителствени организации не споделят информация една с друга.
Така, заради страха и в името на стабилността, Алжир не стана част от Арабската пролет, свалила, управляващите в три
други северноафрикански държави. Тогава за изхода от кризата помогнаха и субсидиите, отпуснати от петролните
приходи, въпреки че управлението на Бутефлика вече се свързваше с проблемите на страната.
Какво се промени
След това, като в много други разчитащи на енергийни ресурси държави - от Русия и Саудитска Арабия до Венецуела сриналите се цени на петрола през 2014 г. промениха всичко.
Делът на бюджетния дефицит като процент от икономиката стана двуцифрен и възможностите за успокояване на
социалното недоволство намаляха. Назначаването на новия премиер в преходното (и назначено за неопределено време)
правителство на бившия вътрешен министър Нуредин Бедуи, както и на споменатия Ламамра, поддръжник на Бутефлика,
за вицепремиер, повдигна още повече въпроси, отколкото отмененото решение за пети мандат.
"Отстъпките бяха бързо разтълкувани като лъжливо заобикаляне на истинските реформи от управляващия елит,
използвано от други арабски лидери в дните на въстанията от Арабската пролет," пише "Блумбърг". "Един плакат
обобщаваше всичко" и той съдържаше глагола "напускам". Напомняше за демонстрацииите срещу президента Хосни
Мубарак в Египет, които доведоха до свалянето му, изоставен и от армията. С една разлика в граматиката: "напускам", на
арабски, бе спрегнат във второ лице множествено, а не единствено число, пише агенцията.
Този бунт срещу "старата гвардия" може да е нов момент, но едно не се е променило: вниманието, с което говорят други
държави за случващото се. Френският президент Еманюел Макрон, на обиколка в Африка, поиска "разумно дълъг" период
на преход. И неговата, и други реакции бяха премерени. Отговора даде в интервюто си за "Ал Джазира"изследователят
Оливие Гити - Алжир е различен от другите страни от Арабската пролет. Там твърде скоро имаше война.
Списание „Икономист“
√ Brexit без споразумение - какви ще са последиците?
Финансовите министри на еврозоната могат да отпуснат на Гърция близо 1 млрд. евро през април, ако Атина дотогава
успее да изпълни всички договорени с кредиторите реформи. Това заяви председателят на еврогрупата Мариу Сентену по
време на пресконференция.
"Ако всички ангажименти за реформи са изпълнени, еврогрупата през април ще разгледа изпълнението на още мерки за
облекчаване на дълга", посочи той, цитиран от Ройтерс.
Въпреки това според Сентену все още има някои детайли, които трябва да бъдат изгладени, като основният останал въпрос
е за възможното създаване на нова схема за защита на основното жилище, използвано за пребиваване.
Досега Гърция е осъществила 13 от общо 16 обещани реформи, посочват от Европейската комисия.
В рамките на споразумението за облекчаване на дълга с европейските кредитори, сключена през юни 2018 г., Атина трябва
да получава на всеки шест месеца печалбата, която централните банки в еврозоната са направили от портфолиата си с
гръцки дълг, както и от някои свои кредити.
Но средствата могат да бъдат отпуснати само ако Гърция изпълни всички обещани реформи и не се отметне от никои от
направените по-рано промени.
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Ръководителят на спасителния механизъм на еврозоната – Европейския стабилизационен механизъм (ЕСМ), Клаус Реглинг
заяви по време на пресконференция, че общо печалбата, която може да бъде отпусната на Атина, възлиза на 974 млн. евро
(1,1 млрд. долара).
"Това не е нов заем от ЕСМ", заяви той. "Има ангажименти, поети от еврогрупата в контекста на средносрочните дългови
мерки миналия юни, и това са субсидии за Гърция", допълни той и припомни, че те ще се отпускат на всеки шест месеца
до 2022 г.
Bloomberg TV
√ Как “Америка над всичко” на Тръмп парализира политически Германия?
Правителството в страната попадна в дилема след промяната на търговските модели и не знае как да реагира
Глобалният ред, подкрепящ германския просперитет, се разпада, а канцлерът Ангела Меркел не знае какво да направи на
фона на променящите се условия.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и стремежът му за възраждане на идеята за „Америка над всичко“ принуждават
Германия да направи невъзможен избор между САЩ и Китай, пише Bloomberg.
По редица въпроси, от търговията до киберсигурността, германският канцлер остава парализирана от страха да не се
противопостави на традиционните ключови партньори на страната. Опасенията във вътрешния кръг на Меркел са, че всяка
една твърда позиция рискува да предизвика негативна реакция у германските съюзници, която може да доведе до
ситуация, в която напрежението излиза извън контрол.
Необходимостта от предприемането на спешни мерки се засилва на фона на забавения икономически растеж на Германия
и набиращите популярност популистки движения в страните членки на Европейския съюз (ЕС). Но отчаянието на канцлера
става все по-очевидно.
„Разделяме ли се на малки парчета от пъзел, като всеки мисли, че може да реши проблемите си сам“, попита миналия
месец германският канцлер по време на конференция за сигурността в Мюнхен. „Ако това е така, в ролята си на германски
канцлер аз мога само да кажа: Перспективите изглеждат недобри за нас“, добави тя.
В сърцето на бурята за германската икономика се оказа автомобилната индустрия, която вече е изправена пред редица
предизвикателства в ерата на автономните и електрически коли.
Още повече, че автомобилните производители в Германия, част от които са Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, са
изправени пред заплахата от увеличаване на митата при вноса в САЩ. Налозите на Тръмп могат да струват на германския
автомобилен износ около 18,4 млрд. евро (20,7 млрд. долара), сочат данни от изследване на базирания в Мюнхен институт
за икономически изследвания Ifo.
Въпреки действията на САЩ и негодуванието на Франция Меркел все пак е решена да запази партньорството с Тръмп.
Германският лидер се опитва да включи Щатите в по-широки търговски преговори възможно най-скоро и е убедена, че
отмъщение на ЕС върху митата би се превърнало в пълномащабен трансатлантически търговски конфликт, твърди човек,
запознат с позицията на правителството.
Автомобилната полемика е знак, че геополитическите спорове се превръщат в изключително неприятни за Германия. От
десетилетия страната печели от международната търговска система, управлявана от Запада и подкрепена от военната мощ
на САЩ. Правителството просто се отдръпна и наблюдаваше износа.
Изглежда тези дни вече са към края си, тъй като Тръмп изрази съмнения към ангажимента си да защитава съюзниците на
НАТО; популистите в Европа обединяват опозицията срещу свободната търговия и разклащат фундаменталните принципи
на членство в ЕС, а Китай предлага алтернативен източник на финансиране за по-слабите държави като Италия, Португалия
и Гърция.
"Германия е попаднала в дилема след промяната на търговските модели и не знае как да реагира", казва Себастиан
Дюлиен, анализатор в Европейския съвет за външни отношения, цитиран от Bloomberg.
Част от мерките, които Меркел вече предприе, включват изграждането на газопровода „Северен поток 2“. Германският
канцлер застана твърдо зад проекта въпреки острите критики от САЩ и предупрежденията за нарастващата европейска
зависимост от Москва.
Правителството затегна и правилата за чуждестранните придобивания на германски компании в опит да защити родните
технологии от икономически конкуренти като Китай в съответствие с новата индустриална стратегия на министъра на
икономиката Петер Алтмайер.
Френският натиск за изграждане на общ европейски фронт за справяне с данъчните структури на интернет гиганти като
Amazon.com Inc, Alphabet Inc. и Facebook Inc. е друга жертва на германската предпазливост. И отново автомобилната
индустрия е в основата ѝ.
Според френския план повечето технологични гиганти трябва да се облагат с данъци в страните, в които оперират и
генерират продажбите си, въпреки че повечето от тях са базирани в САЩ.
Това също е една своеобразна заплаха за Германия, особено при положение, че вече стана ясно, че американският
президент търси повод да накаже германските автопроизводители.
Така че вместо да поеме водещата роля заедно с Франция, администрацията на Меркел иска да изчака осигуряването на
международен консенсус, посочва запознат източник. Германският министър на финансите Олаф Шолц цели да обвърже
САЩ с международно споразумение, преди блокът да продължи с въвеждането на европейска такса за технологичните
компании.
Междувременно обаче французите въвеждат национален данък въпреки липсата на подкрепа от най-важния си партньор.
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