Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

НОВА ТВ
√ Как новите цени на газа ще се отразят на джоба ни?
Може ли парното да поевтинее с 20 на сто?
„Новината е, че цената на природния газ няма да се определя на тримесечие, а всеки месец. Формулата по която тя се
определя вече няма да зависи само от цената на петрола. В този момент цената е с 40.3% по-ниска отколкото е била до
сега. Назад във времето беше оповестена приблизителна сметка, която е 150 млн. лева икономии, които най-вероятно ще
бъдат приспаднати от следващи сметки. Ако екстраполираме тези пари напред, това са 225 млн. лева годишно. Ако
отнесем тази сума към 25 млрд. лева за заплати, се вижда с колко биха могли да се увеличат те. Не бива обаче да имаме
свръхочаквания”, това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
„Изчисленията за понижение на цената на парното са базирани на съобщението, което направи директорът на „Булгаргаз”
и са изключително приблизителни. Той говореше за 40.3% намаление, което аз разположих върху цялата година, защото
то започва от август 2019 година. При това положение действително се получава едно сериозно намаление на две цени. В
цената на топлинната енергия и на електрическата такава, която тези централи произвеждат”, това каза в студиото на
„Здравей, България” енергийният експерт и бивш член на КЕВР Еленко Божков.
Велев обясни, че фактурите на домакинствата и малките предприятия няма да бъдат с 40% по-ниски, а с около 20%. Това е
защото се намалява цената на самата стока „природен газ”, а цената на услугата, преноса и разпределението си остава
същата. Той отбеляза, че 100% от домакинствата плащат ток и само 2.5% - газ.
„Тези, които се отопляват на газ ще усетят разликата най-много, но в страната те са едва 2.5%. Цената на парното би се
намалила, ако не се намали крос-субсидирането, което се прави. Потребителите на електроенергия субсидират големите
градове, където има парно. Те плащат по-скъп ток за да е по-евтина топлинната енергия там, където има ТЕЦ. Най-вече
парното на софиянци. Ако това нещо се намали, като субсидия намалението за парно няма да бъде толкова голямо, но пък
ще се отрази в сметките за ток”, добави Велев.
Целия разговор гледайте във видеото.
Дарик
√ Велев за цената на газа: Фактурите на потребителите ще бъдат с 20% по-ниски
Цената на природния газ вече няма да се определя на тримесечие, а всеки месец, както и всяко промишлено
предприятие ще получи облекчение
Фактурите на домакинствата и малките предприятия няма да бъдат с 40% по-ниски, а с около 20%. Цената на природния
газ вече няма да се определя на тримесечие, а всеки месец, както и всяко промишлено предприятие ще получи
облекчение. Това каза в "Здравей, България" Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в
България.
Навръх 3 март премиерът Бойко Борисов обяви, че "Газпром" сваля цените за "Булгаргаз" с 40% след 7 месеца преговори,
в които решителна роля е изиграла и Еврокомисията.
„Новината е, че цената на природния газ няма да се определя на тримесечие, а всеки месец. Формулата, по която тя се
определя, вече няма да зависи само от цената на петрола. В този момент цената е с 40.3% по-ниска, отколкото е била до
сега. Назад във времето беше оповестена приблизителна сметка, която е 150 млн. лева икономии, които най-вероятно ще
бъдат приспаднати от следващи сметки. Ако екстраполираме тези пари напред, това са 225 млн. лева годишно. Ако
отнесем тази сума към 25 млрд. лева за заплати, се вижда с колко биха могли да се увеличат те. Не бива обаче да имаме
свръхочаквания”, заяви Васил Велев.
„Изчисленията за понижение на цената на парното са базирани на съобщението, което направи директорът на „Булгаргаз”
и са изключително приблизителни. Той говореше за 40.3% намаление, което аз разположих върху цялата година, защото
то започва от август 2019 година. При това положение действително се получава едно сериозно намаление на две цени. В
цената на топлинната енергия и на електрическата такава, която тези централи произвеждат”, това каза енергийният
експерт и бивш член на КЕВР Еленко Божков.
Велев обясни, че фактурите на домакинствата и малките предприятия няма да бъдат с 40% по-ниски, а с около 20%. Това
е, защото се намалява цената на самата стока „природен газ”, а цената на услугата, преноса и разпределението си остава
същата.
„Тези, които се отопляват на газ, ще усетят разликата най-много, но в страната те са едва 2.5%. Цената на парното би се
намалила, ако не се намали крос-субсидирането, което се прави. Потребителите на електроенергия субсидират големите
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градове, където има парно. Те плащат по-скъп ток, за да е по-евтина топлинната енергия там, където има ТЕЦ. Най-вече
парното на софиянци. Ако това нещо се намали като субсидия, намалението за парно няма да бъде толкова голямо, но пък
ще се отрази в сметките за ток”, добави Велев.
Той заяви, че няма паника за болнични покрай коронавируса, а по-скоро има недостиг на суровини.
В. Монитор
√ Васил Велев: Фактурите на потребителите ще бъдат с 20% по-ниски
Фактурите на домакинствата и малките предприятия няма да бъдат с 40% по-ниски, а с около 20%. Цената на природния
газ вече няма да се определя на тримесечие, а всеки месец, както и всяко промишлено предприятие ще получи
облекчение. Това каза в "Здравей, България" Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в
България.
"Новината е, че цената на природния газ няма да се определя на тримесечие, а всеки месец. Формулата, по която тя се
определя, вече няма да зависи само от цената на петрола. В този момент цената е с 40.3% по-ниска, отколкото е била до
сега. Назад във времето беше оповестена приблизителна сметка, която е 150 млн. лева икономии, които най-вероятно ще
бъдат приспаднати от следващи сметки. Ако екстраполираме тези пари напред, това са 225 млн. лева годишно. Ако
отнесем тази сума към 25 млрд. лева за заплати, се вижда с колко биха могли да се увеличат те. Не бива обаче да имаме
свръхочаквания”, заяви Велев.
"Изчисленията за понижение на цената на парното са базирани на съобщението, което направи директорът на „Булгаргаз”
и са изключително приблизителни. Той говореше за 40.3% намаление, което аз разположих върху цялата година, защото
то започва от август 2019 година. При това положение действително се получава едно сериозно намаление на две цени. В
цената на топлинната енергия и на електрическата такава, която тези централи произвеждат”, това каза енергийният
експерт и бивш член на КЕВР Еленко Божков.
Велев обясни, че фактурите на домакинствата и малките предприятия няма да бъдат с 40% по-ниски, а с около 20%. Това
е, защото се намалява цената на самата стока „природен газ”, а цената на услугата, преноса и разпределението си остава
същата.
„Тези, които се отопляват на газ, ще усетят разликата най-много, но в страната те са едва 2.5%. Цената на парното би се
намалила, ако не се намали крос-субсидирането, което се прави. Потребителите на електроенергия субсидират големите
градове, където има парно. Те плащат по-скъп ток, за да е по-евтина топлинната енергия там, където има ТЕЦ. Най-вече
парното на софиянци. Ако това нещо се намали като субсидия, намалението за парно няма да бъде толкова голямо, но пък
ще се отрази в сметките за ток”, добави Велев.
Той заяви, че няма паника за болнични покрай коронавируса, а по-скоро има недостиг на суровини.
Информационна агенция „БЛИЦ“
√ Васил Велев от АИКБ обясни как новите цени на газа ще се отразят на джоба ни
„Новината е, че цената на природния газ няма да се определя на тримесечие, а всеки месец. Формулата по която тя се
определя вече няма да зависи само от цената на петрола. В този момент цената е с 40.3% по-ниска отколкото е била до
сега.
Назад във времето беше оповестена приблизителна сметка, която е 150 млн. лева икономии, които най-вероятно ще бъдат
приспаднати от следващи сметки.
Ако екстраполираме тези пари напред, това са 225 млн. лева годишно. Ако отнесем тази сума към 25 млрд. лева за заплати,
се вижда с колко биха могли да се увеличат те. Не бива обаче да имаме свръхочаквания”, това заяви председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
„Изчисленията за понижение на цената на парното са базирани на съобщението, което направи директорът на „Булгаргаз”
и са изключително приблизителни.
Той говореше за 40.3% намаление, което аз разположих върху цялата година, защото то започва от август 2019 година. При
това положение действително се получава едно сериозно намаление на две цени. В цената на топлинната енергия и на
електрическата такава, която тези централи произвеждат”, това каза в студиото на „Здравей, България” енергийният
експерт и бивш член на КЕВР Еленко Божков.
Велев обясни, че фактурите на домакинствата и малките предприятия няма да бъдат с 40% по-ниски, а с около 20%. Това е
защото се намалява цената на самата стока „природен газ”, а цената на услугата, преноса и разпределението си остава
същата.
„Тези, които се отопляват на газ ще усетят разликата най-много, но в страната те са едва 2.5%. Цената на парното би се
намалила, ако не се намали крос-субсидирането, което се прави.
Потребителите на електроенергия субсидират големите градове, където има парно. Те плащат по-скъп ток за да е поевтина топлинната енергия там, където има ТЕЦ. Най-вече парното на софиянци. Ако това нещо се намали, като субсидия
намалението за парно няма да бъде толкова голямо, но пък ще се отрази в сметките за ток”, добави Велев.
В. Стандарт
√ Цената на парното е с бъдеще неизвестно
Бизнесът в България оценява много положително постигнатата от правителството нова по-ниска цена на природния газ от
Русия, тъй като вижда възможност в това да постигне ръст, както на производството, така и в известна степен на заплатите.
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Неясно засега е обаче бъдещето, а в конкретния случай и миналото (до август 2019 г.) на стойността на парното и топлата
вода за битовите потребители…
„Новината е, че цената на природния газ няма да се определя на тримесечие, а всеки месец. Формулата по която тя се
определя вече няма да зависи само от цената на петрола. В този момент цената е с 40,3% по-ниска отколкото е била до
сега. Назад във времето беше оповестена приблизителна сметка, която е 150 млн. лева икономии, които най-вероятно ще
бъдат приспаднати от следващи сметки. Ако екстраполираме тези пари напред, това са 225 млн. лева годишно. Ако
отнесем тази сума към 25 млрд. лева за заплати, се вижда с колко биха могли да се увеличат те. Не бива обаче да имаме
свръхочаквания”, заяви пред Нова телевизия председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил
Велев.
„Изчисленията за понижение на цената на парното са базирани на съобщението, което направи директорът на „Булгаргаз”
и са изключително приблизителни. Той говореше за 40,3% намаление, което аз разположих върху цялата година, защото
то започва от август 2019 година. При това положение действително се получава едно сериозно намаление на две цени. В
цената на топлинната енергия и на електрическата такава, която тези централи произвеждат”, е мнението на енергийния
експерт и бивш член на КЕВР Еленко Божков.
Велев обясни, че фактурите на домакинствата и малките предприятия няма да бъдат с 40% по-ниски, а с около 20%. Това е
защото се намалява цената на самата стока „природен газ”, а цената на услугата, преноса и разпределението си остава
същата.
„Тези, които се отопляват на газ ще усетят разликата най-много, но в страната те са едва 2,5%. Цената на парното би се
намалила, ако не се намали крос-субсидирането, което се прави. Потребителите на електроенергия субсидират големите
градове, където има парно. Те плащат по-скъп ток за да е по-евтина топлинната енергия там, където има ТЕЦ. Най-вече
парното на софиянци. Ако това нещо се намали, като субсидия намалението за парно няма да бъде толкова голямо, но пък
ще се отрази в сметките за ток”, добави Велев.
БТВ
√ Кой ще усети най-осезаемо намалената цена на газа
Крайният потребител ще усети намалението, но не със същия процент
Тежката индустрия и топлофикациите у нас ще усетят най-осезаемо намалената цена на газа, изчисляват от Асоциацията
на индустриалния капитал в България.
Разходите за производство ще намалеят, а оттам и цените на произвежданите стоки или услуги.
Колко по-евтин ще е газът, а след това произведените стоки или услуги зависи от това дали предприятията купуват
директно от „Булгаргаз“, или чрез посредник както и от месечните борсови цени.
За повече информация вижте видеото.
Агенция „Фокус“
√ Институциите и политиците в дълг на малкия и средния бизнес отчетоха на наградите "Златна мартеница
Институциите и политиците в дълг на малкия и средния бизнес. Именно такива бяха водещите становища по време на
наградите "Златна мартеница". Наградите се състояха в Гранд хотел София. Организатор на събитието е сдружението
„Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес". Отличията за българските производители бяха връчени за
26-а поредна година. На наградите присъстваха президентът Румен Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова, лидерът на
БСП Корнелия Нинова, председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев и
изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова.
Държавният глава Румен Радев отправи призив администрацията и институциите да бъдат партньори на малкия и средния
бизнес, а не преграда.
Според него обществото и институциите са в дълг към този бизнес. Държавният глава подчерта, че малкият и средният
бизнес имат партньор в лицето на президентската институция. Румен Радев коментира, че да бъде оперативен, бърз и
конкурентоспособен на малкия и средният бизнес трябва да му се предоставят плодотворни условия, за да може да
възвърне потенциала си. "Това означава и прозрачна, и предвидима нормативна среда, а не закони, които да се приемат
зад гърба и на бизнеса и на нашето общество. Това означава равни условия и за големите, и за малките. Това означава
много по-улеснени и бързи процедури за разкриване на бизнес", отчете още Радев.
Лидерът на БСП Корнелия Нинова отчете, че малкият и среден бизнес са гръбнакът на българската икономика. Според нея
политици от всички партии са им длъжници. "Трябва да приемем мълчаливия отказ, за да освободим малкия бизнес от
излишна бюрокрация, загуба на време и корупция", подчерта Нинова.
√ Добрин Иванов, АИКБ: С новите цени на руския природен газ българската индустрия ще бъде по-конкурентноспособна
С новите по-ниски цени на руския природен газ за страната ни българската индустрия ще бъде по-конкурентноспособна.
Това каза в интервю за дневния блок „Добър ден, България“ на Радио „Фокус“ Добрин Иванов, изпълнителен директор на
Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той отбеляза, че това е дългоочаквана новина за бранша, тъй като
преговорите са водени повече от седем месеца.
„Процентното намаление удовлетворява очакванията ни и цената е конкурентна на тази, която е постигната и в газовите
хъбове в Западна Европа. По- важното е, че е договорена и промяна на формулата за определяне на цената, което
означава, че би следвало автоматично да се коригира цената в следващите месеци, като се взема цената не само на
петролните индекси, но и цената на хъбовата компонента, която е много важна. Това е директната цена на газа в няколко
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хъба в Западна Европа. По този начин няма да има такива големи ценови отклонения в бъдеще относно цената на
българския газ. Новините от вчера са много добри“, допълни той.
По-ниската цена ще доведе до намаление на цените на стоките, за които газът е основна суровина или източник на енергия,
като например торовите и циментовите заводи, топлофикационните дружества, както и плодовете и зеленчуците, които
се отглеждат в парници, каза още Добрин Иванов.
„При новата ситуация би следвало ползването на газ за отопление и производство да бъде по-изгодно. Газопреносната
мрежа в България обаче не е достатъчно добре развита, много градове и производства не са газоснабдени. Не само от
гледна точка на цената, но и от гледна точка на екологията газът е по-добрата суровина от всички други енергоизточници,
които замърсяват природата. Трябва да се мисли в посока развитие на газопреносната мрежа, за да се осигури достъп на
бизнеса и гражданите до тази по-евтина суровина“, подчерта Добрин Иванов.
Интересно е какво ще бъде решението на КЕВР и в какви граници ще бъдат възстановени корекциите на цените, които ще
бъдат наложени, обясни той.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Парламентът прие промени в закона за управление на парите от еврофондове
Специална разпоредба ще има за електронното съобщаване на индивидуалните административни актове, гласуваха
депутатите на първо четене
Парламентът прие промени в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
на първо четене, предаде Агенция "Фокус".
Вносители на законопроекта са Ивелина Василева и Евгения Ангелова от ГЕРБ. Целта на законодателната инициатива е да
се преодолеят вече съществуващи противоречия в съдебната практика, като целта е да се предотвратят всякакви
колебания в административната практика на управляващите органи.
С приемането на законопроекта се цели въвеждането на специална разпоредба по отношение на електронното
съобщаване на индивидуалните административни актове. С това вносителите смятат, че ще се преодолеят вече
съществуващи противоречия в съдебната практика и ще предотвратят всякакви колебания в административната практика
на управляващите органи.
Чрез промените се уеднаквява сегашният размер на пропорционалната държавна такса като един процент от материалния
интерес с таксата по Административнопроцесуалния кодекс за касационните производства - 0,8 процента от материалния
интерес.
Уреждането на електронното съобщаване изисква в закона изрично да бъде предвиден актът за отказ от верификация унифициране в правоприлагането по отношение на всички актове, издавани от управляващите органи в
административните производства, уредени от Закона за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове. Заинтересовани страни са управляващите органи, кандидатите и бенефициентите на финансова
помощ.
√ Бойко Борисов: Европа има нужда от обща емигрантска политика
Хиляди хора страдат, а напрежението расте. Полагаме големи усилия, каза още премиерът по време на срещата си с
Шарл Мишел
Европа се нуждае от обща емигрантска политика, от спешни решения, които съм убеден, че могат да бъдат постигнати
само в диалог с всички засегнати страни, включително и Турция. Това обяви министър-председателят Бойко Борисов,
цитиран от БНТ, по време на срещата си с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел преди той да замине от София
за Анкара.
Според българския премиер Европейският съюз е с водещо значение за поддържането на мира и стабилността в региона
в контекста на мигрантската криза. „Затова продължаваме задълбочаването на диалога и общите европейски действия,
трябва да намерим трайни решения“, подчерта Борисов. По думите му изтъкна от ключово значение е управлението на
миграцията в настоящия момент да се извършва по всеобхватен и координиран начин, в съответствие с принципите на
солидарността и споделената отговорност.
Полагаме големи усилия, увери премиерът. „Хиляди хора страдат, а напрежението расте. Това не е добре нито за
инвестициите, нито за бизнес и туризъм“, посочи той, цитиран от Агенция „Фокус“.
По думите на Борисов опасността от големи тълпи придвижващи се хора крие и опасности във връзка с коронавируса. След
вчерашните срещи с председателите на ЕК и Европейския съвет Борисов увери, че има план за действие и предстои да се
разбере дали той ще подейства.
√ С близо 10 млн. лева се увеличава бюджетът на НСИ заради преброяването
За статистическото изследване ще трябват по-голям персонал, издръжка и капиталови разходи
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Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г., за ресурсно
осигуряване изпълнението на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в България през 2021 г., съобщи
пресслужбата на Министерския съвет след заседанието на министрите.
В рамките на подготовката по преброяването през идната година, Националният статистически институт ще увеличи
разходите си за персонал с 6 118 000 лв., за издръжка с 3 182 000 лв., както и капиталовите си разходи с 1 500 000 лв.
Сред дейностите по преброяването през 2020 г. са създаване на подпомагащ център, подготовка, организация и
провеждане на предварителен обход, райониране на територията на страната на преброителни участъци и контролни
райони, създаване на областни и общински преброителни комисии, подбор и набиране на преброители и контрольори,
провеждане на обучения, както и изпълнение на комуникационната стратегия преброяването.
Това е най-мащабното статистическо изследване и се провежда на всеки десет години, а целта е да се осигури надеждна,
изчерпателна и достатъчно детайлизирана на териториално ниво информация за броя и структурата на населението по
пол, възраст, образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други демографски, социалноикономически и етнокултурни признаци.
БНР
√ Президентът Радев започва двудневно посещение в Албания
Европейската перспектива на страните от Западните Балкани ще обсъдят на среща в Тирана президентът Румен Радев и
албанският му колега Илир Мета. Радев ще бъде на държавно посещение в Албания днес и утре.
Двамата президенти ще обсъдят сътрудничеството на България и Албания в областта на отбраната и сигурността,
миграцията и хуманитарната помощ, както и търговско-икономическите отношения между София и Тирана. Водеща ще
бъде и темата за българското национално малцинство. През октомври 2017 година албанският парламент прие Закон за
малцинствата, с който Тирана официално призна и българското малцинство. По официални данни в Албания живеят между
35 000 и 45 000 души с български корени.
Освен с Илир Мета, президентът Румен Радев ще разговаря с албанския премиер Еди Рама и с председателя на парламента
Грамоз Ручи.
В Тирана президентът ще присъства на прием по повод Националния празник на България, даван от посолството ни в
Албания.
В петък Радев ще разговаря с представители на българското национално малцинство в Албания. По-късно президентът ще
посети град Дуръс, който беше най-тежко засегнат от земетресението в Албания през ноември, което отне живота на
десетки и остави хиляди без дом.
√ Около 15 хиляди мигранти остават блокирани на гръцко-турската граница
15 хиляди души остават блокирани на сухопътната граница между Гърция и Турция. Според данни на гръцките власти вчера
4600 мигранти са се опитали да влязат на територията на страната нелегално. Арестувани са 11 души. Седми ден
продължава напрежението по гръцко-турската граница.
От събота до днес близо 32 500 мигранти са опитали да прекосят границата. Задържаните от началото на криза са 231.
Вчера гръцките гранични сили използваха шокови гранати и водни струи, за да спрат мигрантите на граничния пункт
Кастаниес-Пазаркуле съвсем близо до българската граница. Тази сутрин ситуацията е спокойна, предаде пратеникът ни
Тоня Димитрова.
Ситуацията от турска страна днес ще инспектира министърът на вътрешните работи Сюлейман Сойлу. Той пристига на
посещение в Одрин, за да провери ситуацията на турско-гръцката граница.
Над 137 хиляди души са преминали турската граница, съобщи той вчера в телевизионно интервю пред канал Си Ен Ен Тюрк.
Между 20 и 25 процента от хората са сирийци добави той.
По данни на Сойлу още 100 хиляди души ще пристигнат на турско-гръцката граница в следващите дни.
Има шестима ранени бежанци или мигранти при ескалацията напрежението на гръцко-турската граница при Пазаркуле
вчера. Единият от тях е починал, защото е бил ранен в областта на гърдите и починал в следствие на раните си, съобщава
кореспондента на БНР Мариян Карагьозов, който се намира от турската страна на границата.
Днес в Одрин е дъждовно за разлика от вчера. За последните 24 часа турските данни отбелязват, че около 5 хил. души са
преминали турската граница, което бележи значителен спад в сравнение с пика на кризата.
Една голяма част от хората са струпани или в ничията зона, или от турската страна на границата, но в близост до границата,
така че ако се чуе новина, че границата се отваря, да могат веднага да преминат.
Липсата на подходящи места за настаняване е един от най-големите проблеми. Хората спят или в някакви импровизирани
лагери, палатки, направили са си нещо като укрития с найлони и одеяла, или в крайпътни бензиностанции и други
запуснати сгради. Основните проблеми са свързани с липсата на достатъчно средства за покриване на санитарните им
нужди. Най-вероятно се мият в джамиите.
Една голяма част от хората казват, че не искат да преминават незаконно, очакват границата да се отвори и да преминат
легално. Силният отпор на гръцките гранични власти е една от причините – някои са били бити, на други са отнети
документи, телефони, обувки и т.н.
Големият проблем е, че една огромна част от струпалите се там хора имат сравнително ниско образование. Те са израснали
в една много по-различна среда и не много добре разбират как функционира западният свят. За тях понятия като “граничен
контрол“ и “визи“ са далечни.
За ситуацията от гръцката страна на границата свидетелства кореспондентът на БНР в Гърция Лъчезар Вълев.
В Кастаниес продължава засиленото полицейско и военно присъствие на граничния пункт. Той продължава да е затворен,
както и порталът към ничията земя и браздата с Турция.
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Снощният дъжд и влажното време може би са спомогнали за охлаждането на страстите. Последните официални данни,
които бяха разпространени от гръцките власти показват, че за вчерашния ден е имало 11 ареста на мигранти, предимно от
Афганистан.
Гръцките гранични власти са предотвратили 4600 опита за нелегално влизане вчера. Общо тези опити от събота насам са
над 30 000, арестуваните са 231.
√ Парламентът изслушва Красимир Каракачанов за продажбата на военни имоти
По искане на партия "Атака" парламентът ще изслуша вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов за
продажбата на военни имоти.
Изслушването ще бъде точка първа в дневния ред.
Военният министър ще трябва да докладва на депутатите за продажбата на имотите на ръководеното от него ведомство.
Според Десислав Чуколов от "Атака" голяма част от имотите на Министерството на отбраната са продадени на занижени
цени.
Освен това Чуколов настоява Каракачанов да даде разяснения и за арестите на кадри на ВМРО:
"Ако говорим за това, искаме в това изслушване. Бате Харо - Петър Харалампиев, Агенция за българите в чужбина, знаете
продажбата на паспорти. Организирана престъпна група в Пловдив, естествено водач на тая група е общински съветник от
ВМРО, шефката на Басейновата дирекция и тя е от ВМРО; Николай Кънчев зам.- министър на околната среда и водите ВМРО. Ами, Николай Кънчев прокуратурата януари месец каза за боклука в Италия, че един зам.-министър е замесен в
това".
Депутатите ще разгледат докладите на Временната анкетна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани
с прекъсването на програма "Хоризонт" за 5 часа на 13 септември миналата година.
Според изводите в него има множество индикации, че бившият вече генерален директор на БНР Светослав Костов е
възложил сигналът да бъде спрян. И въпреки че комисията не може да установи със сигурност дали това е факт, в доклада
се посочва още, че генералният директор е лицето, което трябва да обезпечи работата и също така носи цялата отговорност
за нормалната дейност във всички програми на радиото.
√ Срещата Путин-Ердоган е надежда за решение на мигрантската криза
Разговорите в Москва едва ли ще доведат до трайно решение на турско-сирийската граница, прогнозира доц. Тодор
Тодоров
Днешната среща в Москва между президентите на Русия и на Турция Владимир Путин и Реджеп Ердоган е натоварена с
очаквания за намиране на компромисно решение на кризата в сирийската провинция Идлиб.
Срещата беше предшествана от продължителни, но безрезултатни руско-турски консултации в Москва и Анкара с
участието на дипломати, на военни и на представители на спецслужбите на двете страни, както и от взаимни обвинения в
неизпълнение на подписания на 17 септември 2018г. в Сочи меморандум за Идлиб.
Всъщност пълният текстът на меморандума така и не беше официално публикуван. На 19 септември същата година на
страниците на изданието The Nation от Обединените арабски емирства се появиха факсимилета на документа на руски и
английски език, придружени от писмо на постоянните представители на Русия и на Турция в ООН Василий Небензя и
Ферудин Синирлиоглу до председателя на Съвета за сигурност Ники Хейли и до генералния секретар на световната
организация Антонио Гутериш.
В точка втора е записано, че Руската федерация ще предприеме всички необходими мерки, за да бъдат избегнати военни
операции и настъпления в зоната за деескалация и за да бъде съхранено съществуващото статукво. Година и половина
след подписването на документа сирийската армия води настъпателна операция в Идлиб с подкрепата на Русия.
Точка трета гласи, че в зоната за деескалация ще бъде създадена демилитаризирана зона от 15-20 км, а точка пета – че до
15 октомври 2018-та от зоната ще бъдат изведени всички терористични групи.
С днешна дата радикалните групировки като Таят Тахрир аш Шам не само не са изведени от зоната за деескалация, но
контролират по-голямата част от територията й. Вчера говорителят на руското министерство на отбраната Игор Конашенков
заяви, че атаките на терористите срещу селищата в района и срещу руската авиобаза „Хмеймим“ са се превърнали от
спорадични в ежедневни.
Взаимните обвинения между Москва и Анкара в неизпълнение на меморандума от Сочи изглеждат основателни, но
продължаването на спора кой по-малко спазва или кой повече нарушава споразумението водят до задънена улица.
Очевидно е назрял моментът за нови преговори и нова сделка, защото сочинският меморандум отдавна не отговаря на
променената обстановка на терен. Въпросът е дали Владимир Путин и Реджеп Ердоган ще успеят да си стиснат ръцете,
както са го правили неведнъж досега. Прогнозите на повечето руски анализатори са, че това ще стане.
Нито Москва, нито Анкара имат интерес от задълбочаване на конфликта. Ако ставащото в момента в Идлиб ги разделя, то
има много други неща, които ги обединяват: газопроводът „Турски поток“, атомната електроцентрала „Акую“, зенитноракетните комплекси С-400, турските плодове на руския пазар, близо седемте милиона руски туристи в Турция всяка
година и не на последно място възможността да се противопоставят в общ фронт срещу Европейския съюз и Съединените
щати, когато е необходимо.
А размяната на остри реплики през последните дни може да се разглежда по-скоро като покачване на залозите преди
днешните преговори, отколкото като намерение за задълбочаване на конфронтацията.
Срещата между Реджеп Ердоган и Владимир Путин в Москва едва ли ще се доведе до трайно решение на турскосирийската граница, прогнозира в предаването "Преди всички" по БНР анализаторът Тодор Тодоров.
Според него най-вероятно резултатът ще е по-скоро временно примирие в региона.
“Не знам дали можем да очакваме някакво окончателно или приблизително окончателно решение на сирийския въпрос
от такава среща. Аз лично очаквам, че ще се стигне до някакво временно примирие“, каза доц. Тодоров и допълни:
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“Залогът там е много голям, защото амбициите на Ердоган, на Турция в района са такива, те първо са свързани с неговия
неоосманистки проект за голяма роля на Турция в региона. Превръщането на Турция във водеща сила“.
БНТ
√ Сергей Лавров идва в България през април
Министърът на външните работи Сергей Лавров ще посети България през април. Това обяви в специално интервю за БНТ
председателят на Групата за сътрудничество в горната камара на руския парламент Василий Иконников.
Руският сенатор Василий Иконников, който определя себе си като "изявен българофил", не знае дали президентът
Владимир Путин ще посети България, но Сергей Лавров ще го направи през април.
Василий Иконников, предс. на Групата за сътрудничество на Съвета на Федерацията на Руската федерация:
Министрите на външните работи никога не идват просто ей така да си пийнат по един чай или по една чаша вино или
просто да поговорят с колегите си. Със сигурност ще има нещо.
Дошъл за честванията на 3 март, Василий Иконников с интерес следи и миграционната криза на юг от България. За
конкретната криза на гръцко-турската граница има своя теза.
Василий Иконников, предс. на Групата за сътрудничество на Съвета на Федерацията на Руската федерация: Това е
всъщност голям проблем на ЕС и на Турция. Проблемът е изкуствен. Мисля, че усилията на българското правителство са
правилно насочени.
Ролята на Русия в Сирия е ключова за миграционните движения. С интерес се очакват резултати от разговорите между
президентите Путин и Ердоган.
Василий Иконников, предс. на Групата за сътрудничество на Съвета на Федерацията на Руската федерация: Съгласен
съм с Вас, че Русия играе една от ключовите роли и Русия е заинтересована от това, в Сирия да има мир и по принцип на
Балканите също да е спокойно. Затова тук усилията на Москва и усилията на България съвпадат.
За съдбата на "Балкански поток" Иконников е оптимист.
Василий Иконников, предс. на Групата за сътрудничество на Съвета на Федерацията на Руската федерация: България
има своите национални интереси и ще се съгласите с мен, че "Балкански поток" е икономически изгоден проект - първо,
за самата България. България ще получава пари за това. Защо България трябва да се отказва от проекта? Под влияние и в
угода на какви интереси и страни? Затова с одобрение се отнасям към твърдата линия на българското правителство и
ръководството на страната "Балкански поток" да се реализира. Това е напълно правилно и отговаря напълно на интересите
на България и Русия ще я подкрепя.
Казва, че шпионските скандали между България и Русия са изкуствени. И няма да навредят на двустранните ни отношения.
Василий Иконников, предс. на Групата за сътрудничество на Съвета на Федерацията на Руската федерация: Много
добри са отношенията. През последните две години изградихме много добри отношения на най-високо политическо ниво.
На ниво президенти - Путин и Румен Радев, няколко пъти са се срещали и говориха по телефона. Разбират се, чуват се един
друг. Миналата година министър-председателят на Русия Медведев беше тук. И аз бях в състава на делегацията.
Проведохме широки преговори. През юли председателят на НС Цвета Караянчева посети Москва. Седем години
председател на НС не беше посещавал Москва. Много топло я приехме, тя произнесе реч в Държавната дума и се срещна
с премиера. Това говори за факта, че руската страна се отнася много уважително към България и ние сме заинтересувани
за това, да установим едни отношения, които да се разширяват, взаимоизгодните ни контакти - също. Трябва да се
разширят контактите и между регионите в двете страни. И в руските, и в българските. Добри са отношенията и между
общините.
Но си изгонихме взаимно дипломати заради шпионските скандали.
Василий Иконников, предс. на Групата за сътрудничество на Съвета на Федерацията на Руската федерация: Ако
разгледаме нашата обща история на взаимоотношенията Русия-България, изгонването на дипломатите е една мъничка
капчица, която дори не може да се брои като значима
Василий Икоников се разделя с думите, че България и Русия не са врагове.
√ Ще поевтинеят ли българските оранжерийни зеленчуци?
Голяма част от оранжериите в България се отопляват на газ. В последните години, много от земеделците бяха на ръба на
оцеляване заради големите разходи и ниските изкупни цени на продуктите, които предлагат на пазара. Преди дни,
България и Русия се договориха за 40% по-евтин газ.
В Кресна се намира една от най-големие оранжерии за домати. Собственикът се грижи за 120 декара насаждения, които
от години дават препитание на 90 човека.
Собственикът Пламен Сапунджиев обасни, че от 2008 година отоплява оранжерията си на газ. Договореното намаление от
40% на цената та газа ще се отрази благоприятно на Сапунджиев.
Пламен Сапунджиев: 40% е един фантастичен скок надолу какъвто, поне аз, не помня да е имало.
Той каза, че ще има отражение върху цената, но това ще се случи във времето, а не - веднага. Разходите за предстоящата
реколта са направени в условията на по-скъпия газ, обясни Сапунджиев.
√ ЕС представи проектозакон за въглеродно неутрална икономика до 2050г.
Шведската екоактивистка Грета Тунберг определи плана на Евросъюза за справяне с климатичните промени като
капитулация.
Тя беше в Брюксел за представянето на европейски проектозакон за намаляване на въглеродните емисии.
Ако бъде приет, текстът изисква икономиката на Съюза да ликвидира парниковите газове до 2050.
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Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен определи проекта като "сърцето на Европейското зелено
споразумение". 17-годишната Тунберг обаче видя в него "празни думи" и обвини Евросъюза, че само се преструва на лидер
в борбата с климатичните промени. "Когато домът ви гори, не чакате няколко години, за да започнете да гасите", заяви
младата шведка.
Зеленият пакт на Евросъюза предвижда 100 милиарда евро за подпомагане прехода на страните, силно зависими от
изкопаеми горива и мерки за насърчаване на "кръгова икономика". Първоначалната цел е до 2030 г. намаляване на
парниковите газови с 50 на сто спрямо равнищата от 1990-а.
Франс Тимерманс - зам.-председател на ЕК: Когато виждаме, че колективните или националните усилия не съответстват
на зададената от нас траектория, ще направим нужните предложения, за да коригираме това. Преди всичко, от 2031 г. ще
наблюдаваме напредъка на всеки 5 години.
√ След Супервторника - сблъсък между Сандърс и Байдън за номинацията
Джо Байдън е големият победител след така наречения Супервторник, в който гласуваха едновременно 14 щата.
Другата голяма новина от супервторника е, че милиардерът Майкъл Блумбърг се отказа от надпреварата за президент,
след тежко поражение във вота на избирателите и ще подкрепи Джо Байдън.
Гласуването беше част от първичните избори в Съединените щати, при които се определят основните двама претенденти
за Белия дом.
Надпреварата за Белия дом навлиза в решителната си фаза именно след този ден, който отсява кандидатите с реални
шансове. За републиканците изборите бяха формалност - техният кандидат е президентът Доналд Тръмп. Демократите
обаче имаха четирима претенденти за номинацията, а след супервторника вече са трима - за тях това беше най- важният
в кампанията досега.
В Супервторника гласуват 14 щата и така се разпределят една трета от делегатите, които през лятото на национална
конференция ще определят кой е кандидатът на Демократическата партия за президент.
Затова - залогът е огромен - Джо Байдън спечели 9 щата, сред които и Тексас. Преди Супервторника, кампанията му беше
в застой и мнозина бяха готови да го отпишат от надпреварата. А сега всички говорят за Голямото завръщане на Байдън.
Съпеникът му Бърни Сандърс спечели четири щата, сред които и Калифорния - щатът с най- много делегати - 415.
Джо Байдън отбеляза впечатляваща победна серия, за която има няколко причини - първо, подкрепиха го двамата
претенденти, отказали се в последния момент преди вота и второ, спечели последното гласуване преди Супервторника в Южна Каролина. Така везните се наклониха в негова полза при повечето колебаещи се до последно. Той е избраникът
на афроамериканците и на умерените демократи. И обеща да прати Тръмп да си събира багажа.
Джо Байдън - претендент за номинацията на демократите за Белия дом: Трябва да бием Тръмп и ще го направим, но
не може да заприличаме на него. Не може да имаме безкрайна война между партиите. Нуждаем се от президент,
който може да се бори, и - не се заблуждавайте - аз мога, но болезнено се нуждаем от някой, който може да помирява.
Бърни Сандърс - кандидат за президентската номинация на демократите: Казвам ви с абсолютна увереност - ще спечелим
номинацията и ще победим най-опасния президент в историята на страната ни.
Бърни Сандърс подчерта своето предимство пред останалите претенденти - демократи.
Бърни Сандърс - претендент за номинацията на демократите за Белия дом: Но ние ще спечелим, защото хората
разбират, че нашата кампания, нашето движение са в най- добрата позиция да разгромят Тръмп. Не можем да победим
Тръмп със същата стара, същата позната политика.
Байдън и Сандърс спечелиха немалка победа - елиминираха Майкъл Блумбърг, който обяви, че се оттегля заради
катастрофалното си представяне - след като наля над половин милиард долара в реклами, той спечели само в Американска
Самоа.
Четвъртата претендентка - Елизабет Уорън - обмисля как да продължи.
И така - от пренаселено с играчи поле, надпреварата сред демократите вече се очертава като сблъсък между двама Сандърс и Байдън. Ето и техния брой делегати, но заветното число е 1991 - това е броят делегати на националната
конференция, необходим за спечелване на номинацията.
77-годишният Байдън и 78-годишният Сандърс - двама мъже с една цел - отстраняването на Доналд Тръмп. След загубата
на Хилари Клинтън, сега демократите се нуждаят от най- силния възможен съперник, когото да изправят срещу президента.
А кой ще е той - предизборната кампания тепърва ще се нажежава, а името на избраника ще узнаем през юли.
News.lex.bg
√ 1 300 000 финансови отчети стоят необработени в Агенцията по вписванията
Правната комисия одобри експресно промени в Закона за търговския регистър
Близо 1,3 млн. годишни финансови отчети (ГФО) стоят необработени в Агенцията по вписванията, като някои са от 2016 г.
Това съобщи пред депутатите от правната комисия изпълнителният ѝ директор Габриела Козарева.
„Дори от днес да не постъпи нито един нов ГФО, обработката им ще отнеме години“, каза тя и обясни, че 120 длъжностни
лица по регистрацията (ДЛР) просто няма как да се справят с този огромен обем.
Повод да изнесе тези данни беше обсъждането на първо четене на промени в Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНС). Както „Лекс“ писа, с него се предлага от 2022 г. подаването на ГФО
да стане безплатно. В момента всяка фирма и юридическо лице с нестопанска цел плаща такса от 40 лв. за вписване на
отчета или 20 лв., ако подаде заявлението по електронен път.
Голямата промяна обаче е свързана с отпадането на изискването малките и средни фирми да подават заедно с годишния
си финансов отчет (ГФО) покани за общо събрание или протоколи за провеждането му, с които сега се изисква да докажат,
че той действително е приет. Вместо това, ще попълват декларация, с която да удостоверят това обстоятелство.

8

Отпадането на изискването за представяне на всички тези документи се прави с промени в Наредбата за водене,
съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които вървят ръка
за ръка с измененията в ЗТРРЮЛНС (повече за тях виж тук).
Идеята е още през тази кампания за подаване на финансовите отчети, която започна в началото на годината и трябва да
приключи до 30 юни 2020 г., ГФО на малките и средни фирми да не бъдат придружавани от покани за общо събрание или
протоколи за провеждането му.
С измененията в закона, които днес правната комисия прие на първо четене, пък се урежда, че и за вече подадените отчети,
които са придружени от тези документи, ДЛР няма да ги проверяват, а ще следят само, че са придружени от декларация
за вярност на заявените в тях обстоятелства.
По изчисления на АВ тази промяна ще доведе до двойно по-бързо обявяване на финансовите отчети (по норматив едно
ДЛР обработва по 60 ГФО на ден).
Притеснения как ще се отрази на сигурността на оборота отпадането на проверката за действителното провеждане на
общо събрание, на което е одобрен отчетът, изрази Крум Зарков от БСП. Той възрази и срещу скоростното обсъждане на
промените в ЗТРРЮЛНЦ – само три дни, след като бяха внесени в парламента, тъй като материята е сложна.
„Финансовият отчет не се одитира от общото събрание, а просто се приема като резултат. Това, което гарантира, че
посоченото в него отговаря на истината, е подписът на одитора“, отговори директорката на АВ. Тя определи като напълно
излишна проверката на покани, обявления и протоколи от събрания, която сега извършват ДЛР. „Отговорността за
верността на заявените обстоятелства е на заявителя. Но сега вместо обявяването на финансовите отчети да отнема
минути, отнема часове, изискват се документи, дават се указания, а това е напълно излишно“, каза Козарева на депутатите.
Крум Зарков обаче заяви, че опасенията му не са били разсеяни и в отговор думата взе министърът на правосъдието
Данаил Кирилов. „Общи са ни притесненията със Зарков, но ме успокоява това, че търговците възприемат това изменения
положително. Освен това има и друг сериозен аргумент – колкото бързо бъдат обявени отчетите, т.е. информацията за
финансовото положение на дружеството излезе на светло, толкова по-добре. Толкова по-бързо засегнатите ще могат да
осъществят правата си“, каза Кирилов.
Явно целта е да свалим отговорността от длъжностните лица по регистрацията, коментира Зарков. Но Димитър Лазаров от
ГЕРБ възрази, че и сега те не могат да удостоверят, че написаното в отчета е истина, че подписите под него са действителни
и т.н. Отговорността за това е на заявителя, подчерта той.
Пред правната комисия промените в ЗТРРЮЛНЦ бяха подкрепени от Министерството на финансите, Националния
институт на правосъдието и Националната агенция за приходите, като беше изтъкнато, че те са приветствани и от четирите
най-големи работодателски организации. Основната цел на измененията е след 2022 г. фирмите да подават отчетите си
само в Агенцията по вписванията, а не и в НСИ, и в НАП. По време на дискусията в комисията обаче стана ясно, че все още
няма яснота дали след като това се случи, кампанията за подаването им отново ще е до 30 юни, или ще бъде въведен друг
срок, тъй като данните от тях например са необходими по-рано на статистиката.
Economic.bg
√ Георгиева: Производителите на петрол са загубили $10 млрд. заради коронавируса
Бързото разпространение на коронавируса ще премахне всяка надежда за по-силен растеж през 2020 г.
Досега производителите на петрол са загубили приходи от 10 милиарда долара в резултат на намаляващите цени на
суровия петрол поради епидемията от коронавирус. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд
Кристалина Георгиева по време на съвместен брифинг днес заедно с президента на Световната банка Дейвид Малпас.
"Цените на суровия петрол вече се сринаха с над 15% от началото на годината. Това означава около 10 милиарда долара
загубени приходи", каза Георгиева пред репортери в сряда.
Най-големите световни производители на петрол също бяха засегнати заради спада на търсенето, каза тя.
Георгиева отбеляза, че повечето страни производители на петрол са създали "буфери" за справяне с подобни ситуации,
като добави, че "това е подходящ момент да се използват тези буфери".
Освен спадащите цени на петрола, световните цени на акциите също преживяват спад заради опасения, свързани с
коронавируса.
Бързото разпространение на коронавируса ще премахне всяка надежда за по-силен растеж през 2020 г., каза
изпълнителният директор на МВФ Кристалина Георгиева, като добави, че сега са засегнати една трета от 189 държави
членки на Фонда, пресдава Ройтерс.
Георгиева заяви след среща с ръководния комитет на МВФ, че Фондът очаква глобалният растеж през 2020 г. да бъде под
2,9% - колкото беше през 2019 г., и ревизираните прогнози ще бъдат публикувани през следващите седмици.
Това ще представлява повече от 0,4 процентни пункта спад спрямо темповете на растеж от 3,3% за 2020 г., които МВФ
прогнозира през януари въз основа на облекчаване на търговското напрежение между САЩ и Китай.
„Растежът тази година ще падне под нивото от миналата година“, каза Георгиева. Тя отказа да каже дали ескалиращата
здравна криза може да тласне света към рецесия.
Георгиева и президентът на Световната банка Дейвид Малпас подчертаха важността на координираните действия за
ограничаване на икономическото и човешкото въздействие на вируса.
Фондът предоставя на държавите членки спешно финансиране за 50 милиарда долара, което включва заеми с много ниски
лихви, които биха могли да помогнат на по-бедните страни да отговорят на епидемията, каза тя.
„Продължителността на огнището в момента е трудно да се предвиди“, каза тя и добави, че ефективността на мерките за
смекчаване ще играе ключова роля за определяне на икономическото въздействие.
Преди по-малко от две седмици МВФ заяви, че вирусът може да свали 0,1 процентни пункта от прогнозата муза глобален
растеж, направена през януари.
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Георгиева заяви, че сценарият с по-леко въздействие се основава на очакванията коронавирусът да се задържи до голяма
степен в Китай. Но това мнение се промени през последната седмица, тъй като вирусът бързо се разпространи извън Китай
в повече от 70 страни.
Промяната значително увеличи несигурността и доведе до отслабване на търсенето в световен мащаб, тъй като хората и
предприятията вземат предпазни мерки, за да избегнат инфекцията, каза тя. Това засегна особено силно търговските и
туристическите сектори и доведе до значителен спад в търсенето на петрол и други стоки, добави шефът на МВФ.
Въпреки че разпространението на вируса се забави в Китай, темпът на растеж също ще бъде под най-новата прогноза на
МВФ за 5,6% през 2020 г., каза Георгиева. Но тя каза, че Фондът е насърчен от рестартирането на някои производства в
Китай, сега около 60% са възстановени, с цел достигане на 90% през следващите седмици.
Мениджър
√ Кабинетът отпусна още 10 млн. лева за издаването на лични документи
Mинистерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. в
размер до 10 000 000 лв., съобщават от правителствения пресцентър.
Средствата са за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на
българските лични документи.
МВР очаква бум в смяната на лични документи през 2020 и 2021 г.
Причина за отпускането на допълнителните средства е очакваният бум за подновяване на лични карти и паспорти през
2020 и 2021 година. През настоящата година трябва да се подменят 999 018 лични карти и 637 743 паспорта, а през 2021
година - 1 088 116 лични карти и 563 129 паспорта.
√ За какво се харчат най-много пари от правителствата в ЕС?
България е изхарчила 12% от брутния си вътрешен продукт през 2018 година за социална протекция, сочат данни на
Европейската статистическа служба Евростат. Средства, равни на 8,9% от БВП на страната ни за 2018 година са похарчени
за пенсии на възрастните хора.
За икономическа дейност страната ни е похарчила 6,7% от БВП-то си като 3,3% от БВП са за транспорт, 1,6% за горива и
енергия, 0,9% за земеделие, горско стопанство, риболов и лов.
Около 5% от брутния вътрешен продукт на страната са били средствата за здравеопазване, от които 3,5% от БВП са за
болнична помощ и болнични услуги, 0,7% са за медицинска апаратура и консумативи за болниците.
Разходите в сектора на образованието за 2018 година в България се равняват на 3,5 процентни пункта от БВП, а 3,3% за
обществени услуги.
Средства, равни на 1,2% от брутния вътрешен продукт на страната ни са изхарчени за полиция и услуги, свързани с нея, а
1,1% за военна техника.
Едва 0,8% от БВП са похарчени за възстановяване на културно-исторически обекти, култура и религия.
За опазване на околната среда страната ни е дала средства, равни на 0,7% от БВП за 2018 година.
Брутният вътрешен продукт на страната ни през 2018 година е бил 107,9 милиарда лева.
Европейски съюз
В 27-те страни членки на ЕС, разходите за социална протекция се равняват на 19,2% от Брутния вътрешен продукт на Съюза.
Средства, равни на 10,4% от БВП на държавите члени са похарчени за пенсии на възрастните хора.
Средства, равняващи се на 7% от БВП на Съюза през 2018 година са похарчени за здравеопазване, а 6% за публични услуги.
4,6% отиват за образование, други 4,4% за икономически дейности. За полиция средно Съюза е изхарчил 0,9% от БВП през
2018 година, което е по-малко от тези в България.
За опазване на околната среда държавите членки са изхарчили средно 0,8% от БВП през 2018 година, показват още
данните.
Вижте подробни данни за разходите на всички държави членки на Европейския съюз тук.
√ Масов бой в турския парламент заради Сирия
Масов бой между представители на управляващата партия и депутати от основната опозиционна партия в турския
парламент. До свадата се стигна по време на изказване на опозиционен депутат, който по-рано обвини президента Ердоган
в неуважение към загиналите турски войници в Сирия, предаде БНТ.
От опозицията критикуваха Ердоган и за това, че е изпратил турските военни на операция в Сирия без въздушна подкрепа.
Прокуратурата вече разследва обида на държавния глава.
Припомняме, че в неделя Турция обяви, че е започнала операция в Идлиб под кодовото име "Пролетен щит" след смъртта
на 34 турски войници при въздушен удар от страна на сирийската правителствена армия.
След тежката размяна на удари между турските военни и сирийските правителствени сили преди няколко дни, днес
турският президент Реджеп Ердоган и руският му колега Владимир Путин ще се срещнат в Москва в опит да договорят
примирие в Идлиб.
Междувременно президентски говорител заяви, че Турция не е получила конкретно предложение за мигрантите от
председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, но изрази надежда за формулиране на план. Говорителят отхвърли
обвиненията от Европа за политическо изнудване с отварянето на границите. В Анкара е и рководителят на европейската
дипломация Жозеп Борел.
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√ Ръст на борсите в Европа на фона на изненадващото намаление на лихвите на Фед
Oсновните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в сряда, докато инвеститорите се чудеха
дали Европейската централна банка и правителствата на страните от Еврозоната ще предприемат нови мерки за
стимулиране на икономиката след изненадващото решение на Федералния резерв на САЩ да понижи основната си лихва
с 50 базисни пункта, предаде Ройтерс.
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 4,37 пункта, или 1,15%, до 385,5 пункта. Немският DAX отчете ръст от
121,96 пункта, или 1,02%„ до 12 107,35 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 93,85 пункта,
или 1,4%, до 6 812,05 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 63,02 пункта, или 1,17%, до 5 456,19 пункта.
След решението на Фед, паричните пазари в Еврозоната оценяват на 90% шанса Европейската централна банка да понижи
лихвите си с 50 базисни пункта през идната седмица.
„Движението на борсите на Уолстрийт вчера беше доста нереалистично.“, коментира Уил Джеймс от Aberdeen Standard
Investments
„Ясно е, че централните банки са готови да отговарят на пониженията, които наблюдават, и това увеличава вероятността
от разхлабване на фискалната политика“, добавя той.
Печалби бяха регистрирани в здравния сектор, където акциите на Roche Holding AG поскъпнаха с 1,45%, след като
китайските власти съобщиха, че ще използват лекарство за артрит, произвеждано от швейцарския фармацевтичен гигант,
за лечението на някои от заболелите с коронавирус, които се намират в тежко състояние.
Акциите на Dialog Semiconductor скочиха с 5,03%, след като производителят на чипове съобщи, че очаква възстановяване
на веригата за доставки и производствените операции да се върнат към нормалното през второто тримесечие след
забавянето в началото на годианта, пречинено от коронавируса.
Спад на борсите в САЩ
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения във вторник на фона на изненадващото решение
на Федералния резерв на САЩ да понижи лихвите си с 50 базови пункта до диапазона от 1% до 1,25% като част от мерките
за борба с негативното икономическо въздействие на епидемията от коронавирус, предаде Си Ен Би Си.
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 785,91 пункта, или 2,94%, до 25 917,41 пункта, след като по-рано напредна
с повече от 300 пункта. Широкообхватният индекс Standard & Poor's 500 изтри 86,86 пункта от стойността си, или 2,81%,
достигайки до 3 003,37 пункта. Индексът на високотехнологчните дружества Nasdaq отчете спад от 268,08 пункта, или
2,99%, до 8 684,09 пункта.
Решението на Фед дойде идва седмици преди заседанието на централната банка и първото намаляване на лихвите извън
редовните срещи на банката от финансовата криза насам.
„Добре е, че Федералният резерв осъзнава рисковете и че икономиката ще бъде отслабена, но това решение ме кара да
мисля, че отслабването ще бъде по-голямо, отколкото очаквах. Може да се каже, че сега съм притеснен, доста попритеснен от преди.“, коментира Джим Креймър от Си Ен Би Си.
Американският президент Доналд Тръмп привества решението на Фед, но подчерта, че централната банка трябва да
понижи още повече лихвите.
„Федералният резерв понижи лихвите, но трябва да продължи да го прави и най-важното – да отговори на действията на
другите държави / конкуренти. Не играем при равни условия. Това не е честно спрямо САЩ. Крайно време е Фед да поведе.
Повече облекчения и намаления!“, написа Тръмп в Twitter.
Разнопосочна търговия в Азия
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в сряда на
фона на решението на Фед да смъкне лихвите. Бенчмарковете в Шанхай, Токио и Сеул записаха ръстове, докато тези в
Хонконг и Сидни се понижиха, предаде Маркетоуч.
Според проучването на Caixin/Markit, бизнес активност в китайския сектор на услугите през февруари е достигнала найниското си ниво, откакто се правят такива измервания. PMI индексът е паднал от 26,5 пункта до 51,8 пункта през януари,
като границата от 50 пункта разделя свиването от растежа.
Въпреки това в континентален Китай индексът Shanghai Composite се повиши с 18,77 пункта, или 0,63%, до 3 0,11,67
пунктам, докато по-малкият измерител Shenzhen Ccomposite отчете ръст от 6,82 пункта, или 0,36%, до 1 895,74 пункта.
Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 62,75 пункта, или 0,24%, до 26 222,07 пункта.
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с 17,33 пункта, или 0,08%, до 21 100,06 пункта, докато
южнокорейският Kospi се повиши с 45,18 пункта, или 2,24%„ до 2 059,33 пункта.
В Австралия ASX 200 се понижи с 110,3 пункта, или 1,71%, до 6 325,4 пункта.
У нас
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX
отчете спад от 5,02 пункта, или 0,92%, до 541,73 пункта. BGBX40 се повиши с 0,28 пункта, или 0,25%, до 109,28 пункта.
BGTR30 напредна с 0,09 пункта, или 0,02%, до 504,20 пункта. BGREIT изтри 1,03 пункта от стойността си, или 0,75%,
достигайки ниво от 135,60 пункта.
АИКБ
√ ПРЕДСТОИ НАЙ-ГОЛЯМАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ SOFIA CYBERSEC 2020
Тази година SOFIA CYBERSEC 2020 е със специално издание за мениджъри и IT специалисти
Най-голямата конференция за киберсигурност идва с второ издание на 24 март 2020 г. в София Тех Парк от 9,30 ч.
Sofia CyberSec 2020 се организира от Дигитална Национална Коалиция, списание „Икономика“, www.economic.bg и “Клико
България”, с подкрепата на дирекция „Публична дипломация“ на НАТО. Сред участниците ще бъдат представители на
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държавните институции и международни организации, експерти в сферата на киберсигурността – както на местно, така и
на международно ниво. Те ще обсъдят съвременните киберзаплахи, злонамерените дейности като кибершпионаж, намеса
в демократичните избори, разпространение на фалшиви новини и стратегиите за тяхното предотвратяване.
Представителите на бизнеса ще могат да се запознаят с най-актуалните решения за защита на дигиталната структура. Над
40 лектори ще дискутират казуси в сферата на киберсигурността и ще представят конкретни мерки в различни области.
Sofia CyberSec 2020 има амбицията да създаде фокусиран и всеобхватен диалог между всички участници: правителства,
международни организации, гражданско общество, бизнес и крайни потребители.
Сред лекторите на събитието са: вицепремиерът Марияна Николова, която е председател на Съвета по киберсигурността;
Националният координатор по киберсигурност комисар Явор Колев; Ираван Хира, изпълнителен директор на Hewlett
Packard Enterprise, operated by Selectium; Такам Илдем, помощник на генералния секретар на НАТО; Бруно Лете, от
Германския фонд „Маршал“; Вихрен Славчев, CEO на „Мнемоника“ и други.
Визионерски дискусии – за мениджъри
Мениджърите на компании могат да научат каква стратегия да изградят за по-сигурна дигитална среда за работа, какви са
предизвикателствата на бъдещето и да получат отговор на конкретни въпроси от водещите експерти по киберсигурност.
Билетът за основната зала е 120 лв. с ДДС и осигурява достъп за целия ден.
Практически курсове – за IT специалисти
Паралелно с дискусиите на основната сцена, ще се провеждат и практически учебни лаборатории, водени от световни
лидери по киберзащита. Те са подходящи за IT специалистите в компаниите, които искат да повишат знанията и
квалификацията си. Цената на всеки курс е 60 лв. с ДДС, с предварително записване.
Повече за програмата на събитието, гост-лекторите, уъркшопите и лабораториите, може да научите
на www.sofiacybersec.com. Билети за събитието се предлагат на www.sabitie.bg Местата са ограничени!
За въпроси и съдействие:
Виктория Илкова,
Мениджър „Маркетинг и реклама“,
„Медия Икономика България“ ООД
A: София, ж.к. „Яворов“, бл. 73, ет. 6
Т: +359 2 852 9696
М: +359 888 870 406
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