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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

Pixel Media 
 
 
√ АИКБ се обяви за електронната идентификация 
 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) скочи срещу заместник-председателя на ГЕРБ и шеф на 
вътрешната комисия в парламента Цветан Цветанов. Цветанов даде ясен знак, че ГЕРБ вече не искат личните карти да имат 
чип. На заседание на вътрешната комисия Цветанов настоя текстовете в Закона за електронната идентификация, които 
трябваше да доведат до подмяна на картите заради влагането на чипове с данни за електронна идентификация, да бъдат 
отхвърлени. Тогава заместник-председателят на ГЕРБ обясни, че това щяло да доведе до оскъпяване на личните карти и 
посъветва вносителите на закона за идентификацията да влагат чип в друг вид документ. 
 
АИКБ съобщи в четвъртък (24 март), че е против отпадането на текстовете. Асоциацията разгледа обстойно приетия на 14 
януари 2016 г. на първо гласуване законопроект за електронната идентификация, № 502-01-81, внесен от Министерския 
съвет на 5 октомври 2015 г., и изразява несъгласието си с отпадането на текстовете от законопроекта, свързани с 
въвеждането на електронен носител за записване на данни с електронна идентификация в новоиздаваните лични карти, 
се казва в специална декларация на асоциацията. 
 
Според индустриалците мотивирането на този отказ с доводи като оскъпяване на цената на услугата е неотносимо, 
доколкото предимствата от подобна възможност са несравнимо по-значими. Новият вид лични документи могат да бъдат 
издавани не кампанийно (веднага), а постепенно, при изтичане на срока на валидност на настоящите карти на гражданите 
или при тяхно изрично заявление за това, се казва в становището. 
 
АИКБ подчертава, че отпадането на тези текстове бламира очакваното от бизнеса електронно управление. Електронният 
носител, вложен в личната карта по европейски стандарти, дава надеждна и приемлива гаранция за защита на данните на 
лицата и им осигурява достъп до пестящи време и средства услуги, се казва в становището на асоциацията. Според тях 
електронната идентификация в личните документи е мощен инструмент против корупция и изборни измами. Фактът, че тя 
е възприета в останалите държави от ЕС, е гаранция за нейната безопасност и удобство, смятат в АИКБ. 
 
Асоциацията обяви в становището си, че Законът за електронната идентификация е приоритетен за АИКБ. Това е така 
предвид значимостта и потребността от създаване на правна възможност за използването на достъпни, сигурни и евтини 
публични онлайн услуги. Вярваме, че въвеждането на единна национална идентификация е шанс да бъдем сред водещите 
европейски страни, приели съвременно решение в полза на своите граждани и бизнес, се казва в декларацията. 
 
 
 
Agenda.bg 
 
√ Представиха нова стратегия за развитие на корпоративната социална отговорност 
 
Поставянето на фокуса на общественото внимание върху добрите практики за КСО, провеждани от социално 
отговорни компании, е задължение и на българската държава 
 
Икономическият и социален съвет (ИСС) на Република България представи днес становището си „Корпоративната социална 
отговорност (КСО) – достижения и предизвикателства“ пред вицепремиера и министър на труда и социалната политика на 
България Ивайло Калфин. Това стана на дискусията, в която се включиха членовете  на ИСС и представители на 
заинтересованите страни, и на която бяха изведени насоките за формиране на нова Национална стратегия за развитие на 
КСО. 
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Документът, изготвен от  главния секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) д-р Милена 
Ангелова, в сътрудничество с Веселин Митов – конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“, получи висока оценка от 
вицепреимера Калфин, който пое ангажимент основните изводи в него да залегнат в основата на готвената от МТСП нова 
стратегия по КСО. 
 
Васил Велев, председател на УС на АИКБ, посочи, че КСО е доброволно действие на компаниите, надграждащо техните 
ангажименти по закон, посредством което те активно участват в действията за развитието на обществото и да ангажирани 
към развитието на местните общности и подобряване на условията за живот. „Като представителна организация на 
емитентите и обединяваща доставчиците на услуги от общ интерес, АИКБ винаги и е била изключително ангажирана с 
въпросите на КСО“, посочи Васил Велев. 
 
В становището е подчертано, че  цялостната политика за насърчаване на прилагането на КСО от българските компании 
трябва да бъде насочена към повишаване на обществената култура и разбиране за полезността от социално отговорно 
поведение на бизнеса, с оглед създаване на обществена среда, признаваща и стимулираща подобно поведение. За целта 
е необходимо повишаване на общественото разбиране за ползите от КСО – чрез ангажиране на медиите, изграждане на 
бизнес култура, насърчаване на включване на дисциплини, свързани с КСО в програмите на висшите училища. Необходими 
са и конкретни мерки и действия за събиране и разпространение на добри практики, развиване на капацитета на фирмите 
за прилагане на КСО практики и насърчаване на прозрачността и разкриването на нефинансова информация. Това е 
непрекъснат процес, чийто успех е възможен единствено при тясно сътрудничество между социални партньори и 
държавни институции и при активно ангажиране на останалите заинтересовани страни. 
 
Въз основа на международния опит, ИСС счита, че ще бъде много благоприятно за развитие на КСО да бъдат създадени 
подходящо съобразени с местните условия Кодекси за държавните и общинските фирми, за публичните компании, за 
компаниите, предоставящи услуги от обществен интерес и за компаниите с господстващо пазарно положение, подобно на 
Националния Кодекс за Корпоративно управление. 
 
Според становището, поставянето на фокуса на общественото внимание върху добрите практики за КСО, провеждани от 
социално отговорни компании, е задължение и на българската държава. За да бъдат фирмите стимулирани да въвеждат 
КСО практики, е необходимо пазарите, потребителите и обществото като цяло да оценяват тези действия и да предоставят 
положителни стимули за това. 
 
В новата Стратегия за корпоративна социална отговорност на Република България трябва да има поставен силен 
комуникационен и популяризаторски акцент, както и да се обърне внимание на фактори, които на пръв поглед имат 
косвено отношение към КСО. Сред тях са адекватната политика в областта на образованието, насочена към привеждането 
му в съответствие с търсенето на пазара на труда на кадри с определена професионална подготовка, насърчаването на КСО 
практиките, целящи развитието на местните общности, намаляването на административните прегради пред бизнеса. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

24 часа 
 
√ Лиляна Павлова: 23 000 км пътища ще са безплатни 
 
23 000 км ще са безплатни, за тях няма да се плащат винетки. 3000 км са малки третокласни пътища от републиканската 
мрежа, по които няма тежкотоварен трафик, а 20 000 км са общински шосета. Това заяви министърът на регионалното 
развитие Лиляна Павлова по bTV и уточни, че се търси по-справедлив модел. 
 
През април ще бъде обявена процедурата за изграждане ТОЛ системата. Министър Павлова смята, че тя може да стане 
готова за една година. Системата ще се изплаща отложено, така че данъкоплатецът няма да плаща нищо. Изпълнителят 
ще я изгради, а с парите от платените такси ще се изплаща. 
 
С въвеждането на електронна винетка тя ще е за една година. В момента хартиената важи от момента, в който е купена, 
примерно през юли, до края на годината. Електронната, ако бъде купена през май, ще важи до май следващата година, 
каза Павлова 
 
 
 



3 

 

 

√ Днес е последен ден за данъчни декларации с 5% отстъпка 
 
Днес изтича крайният срок, в който физическите лица могат да подават данъчни декларации за доходите и да ползват 5% 
отстъпка от облагането на доходите. Това ще важи за подадените по електронен път декларации. 
 
Марката е поощрителна с цел да се избегнат опашките в офисите на НАП в края на кампанията, който тази година се пада 
на 3 май заради многото почивни дни около Великден. 
 
Днес изтича и срокът, в който фирмите трябва да подадат годишната декларация за облагане с корпоративен данък. 
 
 
 
√ 2,5 млрд. лв. за кораби и самолети ще похарчи Ненчев до 2023 г. 
 
99 млн. лв. ще глътнат само 10 МиГ-29, нови - най-рано след 2 г. 
 
Почти 2,5 млрд. лв. ще се дадат през тази и следващите години за модернизацията на военния флот и военновъздушните 
сили. Това обяви министърът на отбраната Николай Ненчев, след като правителството одобри предложените от него 
проекти за нови патрулни кораби и изтребители. Те трябва да се одобрят и от парламента. 
 
Допълнително кабинетът разреши и разширяване на модернизацията на МиГ-29. За тях ще бъдат купени до 6 нови или 
ремонтирани двигатели. В момента България има 7 изправни изтребителя, а с този проект ще станат 12, обясни 
министърът. Планът на правителството обаче предвижда срещу 99 млн. лева до 2 г. да имаме само 10 МиГ-29. 
 
16 ще са новите изтребители. За тях са заделени 1,5 млрд. лева, като самолетите ще бъдат осигурени на два етапа - 8 в 
периода 2018-2021 г. и още толкова до 2023 г. Дали ще са чисто нови, или втора употреба, както и откъде ще се купуват, 
ще стане ясно след решението на парламента, каза Ненчев. 
 
Военноморските сили ще се сдобият с 2 патрулни кораба срещу 820 млн. лв., предвижда правителственият план. Това ще 
стане в периода 2019-2022 г., като корпусите трябва да бъдат построени у нас. 
 
 
 
√ Калин Митрев ще ни представлява в Европейската банка 
 
Правителството определи Калин Митрев за представител на България в Съвета на директорите на Европейската банка за 
възстановяване и развитие. Той ще заеме позицията на алтернативен директор в съвместния офис на Полша, България и 
Албания в международната финансова институция, съобщиха от правителствената информационна служба. 
 
Калин Митрев има дългогодишен опит в работата с ЕБВР, което осигурява последователност и ефективност по отношение 
ползването на ресурсите на институцията в подкрепата на важни за България програми и проекти. 
 
Митрев е съпруг на генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова. 
 
Той е първият шеф на Центъра за масова приватизация в правителството на Жан Виденов, след което Виденов го изпраща 
в ЕБВР през 1996 г. Година по-късно е освободен от правителството на Иван Костов. През 2002 г. Митрев поема поста за 
втори път. По-късно мандатът му е продължен. 
 
На ръководни позиции в ЕБВР Митрев е и по времето на Симеон Сакскобургготски и на Сергей Станишев. По време на 
първото правителство на Борисов е отзован, но сега кабинетът отново го предлага за представител. 
 
 
√ Ремонтират Петрохан и още 195 км шосета с пари от ЕС 
 
 
Със средства от Европейския фонд за регионално развитие се предвижда рехабилитацията на близо 43 км второкласния 
път от път II-81, минаващ през прохода „Петрохан“. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). 
 
Общо за обновяването на 238 км шосета агенцията ще иска пари от ОП “Региони в растеж“, като до дни ще бъдат 
стартирани тръжните процедури за избор на изпълнители на строително-монтажните работи и надзор. Част от шосетата са 
в Северна България. Освен това през Петрохан, основно ще бъдат ремонтирани 30 км от второкласния път II-29 Варна - 
Добрич - Кардам, 21 км от път II-49 Търговище - Разград, 17,4 км от път III-1002 Враца - пещера „Леденика“, 27 км от път II-
44 Севлиево - Габрово, близо 12 км от II-35 Плевен - Ловеч - Троян - Кърнаре. 
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Списъкът на АПИ с кандидатстващи проекти по ОПРР е разделен в 12 обособени позиции. За районите на север от Балкана 
в него са включени още 29,5 км от път ІІІ-112 Дъбова махала - Монтана, 46,7 км от път IІ-23 Русе - Кубрат - Исперих - Дулово, 
9,5 км от път ІІІ-306 Червен бряг - Чомаковци, 20,6 км от път ІIІ-2077 Каблешково - Межден и почти 19 км от третокласното 
шосе Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница. 
 
За Южна България пътната агенция кандидатства за средства от ОПРР със 7 проекта. Първият е за рехабилитация на 
участъци с обща дължина от 39,1 км в областите Стара Загора и Сливен. Вторият е за основен ремонт на почти 51 км от път 
ІІІ-663 Чирпан - Симеоновград. За Хасковско друг кандидатстващ проект включва 23,4 км от път ІIІ-559 Полски градец - 
Тополовград - с. Устрем. 
 
За пари по регионалната програма ще се кандидатства и за 2 шосета в Родопите - 35,7 км от път ІІІ-866 Стойките - Широка 
лъка - Михалково и за 36,6 км от път ІІІ-866 Михалково - Кричим. Друг проект е за обновяването на 26,1 км от път ІІІ-507 
Кърджали - Мост - Манастир. 
 
В областите София и Перник пари по ОПРР ще се искат за 2 участъка с обща дължина от 42,5 км от третокласния път ІIІ-811 
Богьовци - Сливница - Ракита - Брезник - Пали лула. 
 
Един от кандидатстващите проекти на пътната агенция е за третокласния път ІIІ-208 Провадия - Дъскотна - Айтос, свързващ 
Севрена и Южна България. От него ще се обновята участък от км 49+184 до км 82+650, с дължина 33,466 км. 
 
 
 
 
 
Труд 
 
√ Разследването на скандала в ДАИ продължава, цял нощ обиски и разпити в няколко града 
 
Цяла нощ полицаи и служители на ДАНС са извършвали обиски на служители на бившата Държавната автомобилна 
инспекция (ДАИ) в София и в други области на страната, след като шефа на ведомството Цветелин Цветанов беше арестуван 
вчера по подозрения за корупция. 
Това каза говорителя на Главна прокуратура Румяна Арнаудова пред Нова ТВ. 
Използвани са специални разузнавателни средства - СРС-та, и към настоящия момент се събират доказателства. Ще бъде 
поискано задържане под стража и на други служители, съобразявайки вида и тежестта на престъплението, каза още 
говорителят на прокуратурата. 
Иззети са кашони с документи и пари в различни валути. 
Причината за масираната спецоперация и арестите са постъпили сигнали за подкупи, изнудване на превозвачески фирми 
и издаване на фалшиви шофьорски книжки. 
Задържани са не по-малко от 12 600 евро, 13 000 лева и тетрадки, които са описвани приходи от рушвети, съобщи Нова ТВ, 
като се позова на неофициални източници. 
"Не можем да потвърдим тази информация. Следобед специализираната прокуратура ще представи пълна информация", 
каза Румяна Арнаудова. 
"Разследването продължава във Видин, Враца, Варна и Габрово. Участват агенти на ДАНС. Цяла нощ са преглеждали 
документите и се разпитвали свидетели по този повод", допълни тя. 
Според Фрогнюз при операцията на ДАНС и МВР в апартамента на шефа на ДАИ са открити около 200 000 лв. 
 Този следобед ще бъде съобщено какви са доказателствата за извършени престъпления”, обясни Арнаудова. 
Както „Труд” писа разследването е за изнудване на превозвачи, издаване на лицензи за превозваческа дейност, купуване 
на шофьорски книжки, както и за манипулиране чрез подправяне на изпитни протоколи на кандидат-шофьори. Разпитани 
са много свидетели, иззети са и много документи при обиските в сряда. 
От транспортното министерство заявиха, че ако съмненията се потвърдят, ще има наказани - ще се стигне и до уволнения 
при констатирани нарушения. 
 
 
√ Законът „Кунева“ удря и висши военни 
 
Около 15 000 души на висши длъжности ще проверява Националното бюро за предотвратяване на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобито имущество. То контролира и висши военни, ректорите на вузове, шефовете на болници. 
Магистратите също могат да станат обект на антикорупционния орган, ако Инспекторатът към ВСС открие несъответствия 
в декларациите им. Идеята е всички, които се разпореждат с публични средства, в това число и обществени поръчки, да 
бъдат зорко следени. 
Правителството вчера прие законопроекта за предотвратяване на корупцията по високите етажи на властта. Законът 
"Кунева“ миналата година бе препънат от парламента и сега Министерският съвет предлага преработен и допълнен 
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вариант. Предвижда се създаването на единен антикорупционен орган, в който влизат четири органа - Комисията за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, 
Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР) и звеното в Сметната 
палата, което приема и проверява имуществените декларации. Бюрото ще може да иска от съда разкриване на банкова 
тайна, както и на застрахователна и данъчна тайна и има достъп до базата данни на Централния кредитен регистър. 
Народното събрание ще избира директора и четиримата му заместници. Предвижда се служителите му да минават тестове 
за почтеност, включително и проверки с детектора на лъжата. 
При съжителство над 2 г. се декларира и имущество на партньора 
Предвижда се лицата във фактическо съпружеско съжителство да декларират имущество, ако са заедно над 2 години. 
Предлага се за „значителното несъответствие” да се смята разминаване от 120 000 лв. между имуществото и нетния доход. 
Досега разликата бе 250 000 лева. 
Законът „Кунева“ вече бе определен като „популистки“. Чуха се и опасения, че ще бъдат преследвани хора по доноси. 
Очаква се силна съпротива и много промени в текстовете между първо и второ четене в парламента. 
 
 
√ Кадровата криза вдига заплатите в туризма 
 
По време на сезона ще има битка за всеки добър работник 
По цялото Черноморие се търсят от пикола до управители на бази 
 
Хотелиери и ресторантьори от Южното и Северното Черноморие масово вдигат стартовите заплати, за да успеят да наберат 
подготвен персонал преди старта на сезона. Търсенето е по-голямо от м.г., защото се очаква солиден ръст на летовниците 
и в играта се включват дори малки крайморски селища, за които сезон 2015 бе пълно фиаско. 
“Заплатите за персонала т.г. са много атрактивни, особено за квалифицирания персонал. Стига да има кадри, месечните 
възнаграждения са много по-добри от м.г.”, заяви пред “Труд” хотелиерът Веселин Налбантов, член на управата на Съюза 
на собствениците в Слънчев бряг. По думите му търсят се от пикола до управители. 
Големи курорти като Албена, където ще наемат близо 3000 души, предлагат с 10-15% по-високи заплати. Най-ниските 
оферти за бармани и сервитьори по морето вече са 500 лв., за помощник-готвачи - 600-800 лв., а за майстор-готвачи 
минимумът е 1200 лв. Няма обаче достатъчно добре подготвени хора, защото те вече имат договори с хотели в Испания, 
Германия и Гърция, показаха тематичните трудови борси. 
Сериозен глад има за кадри с руски език предвид прогнозите на туроператори, че това лято у нас ще почиват 20% повече 
братушки. 
 
 
Сега 
 
√ Инспектори ще търсят "дефектни" поръчки преди обявяването им 
 
Държавната администрация ще пести с централизирани търгове 
 
 
Проверки на подготовката на обществените поръчки в ранна фаза ще започнат да правят от Агенцията по обществени 
поръчки. Това съобщи вицепремиерът Томислав Дончев, след като правителството прие правилника за прилагане на новия 
Закон за обществените поръчки. Законът влиза в сила от 15 април. 
 
"Целта е да се видят грешките, преди да се случат", обясни вицепремиерът. Всяка обществена поръчка в бъдеще може да 
бъде обект на предварителна проверка. Този тип контрол досега се е прилагал само за големите държавни поръчки и тези 
с еврофинансиране. Превантивният контрол се налага особено след скандала със спрените търгове за магистрала "Хемус" 
и за новите лични документи. Кои поръчки ще се проверяват, ще е ясно след анализ на риска. Според Дончев спрямо броя 
на служителите в АОП, приблизително всяка 30-а поръчка ще е обект на контрол. На ден се пускат между 45 и 60 поръчки. 
Над 11 хил. поръчки на обща стойност 7 млрд. лева са обявени през 2015 г.  
 
"Правомощията на агенцията се разширяват с предварителен контрол на случаен принцип на два етапа. Ще се гледат и 
промени на вече сключени договори със съмнения за лоши практики, както и изключенията", допълни финансовият 
министър Владислав Горанов. Така администрацията щяла да си върши работата, вместо да се налага "политически лица 
по целесъобразност на база на натрупани обществени съмнения да прекратяват едни или други поръчки". Според Горанов 
има достатъчно служители за този предварителен контрол. АОП вече е към Министерството на финансите с цел по-добра 
координация на контрола върху разходването на бюджетни пари. 
 
Според Томислав Дончев инспекторите от агенцията ще следят за "дефекти", като дискриминационни изисквания, които 
изкривяват пазара и водят до ограничения на конкуренцията. В такъв случай възложителят ще бъде уведомен, че в 
процедурата има порок, и ще даде препоръки за отстраняването му. Ще следва повторна проверка след обявяването на 
поръчката за това дали са отстранени недостатъците. 
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Във връзка с отдавна заявените от държавата стандартизирани поръчки за определени стоки и услуги от агенцията 
допълниха, че съвсем скоро ще са готови първите "шаблони" - те ще са за доставка на храни и горива например. Горанов 
уточни, че на този етап кабинетът се въздържа от предлагане на списък от стоки, които да се търгуват през стоковата борса. 
"Не сме убедени, че този инструмент дава най-добрата цена и състезание при определени доставки за държавните 
органи", разясни той. 
 
Предвижда се да бъдат развити и централизираните обществени поръчки, при които властта да заявява по-големи обеми 
накуп, вместо всяка отделна администрация да обявява свой търг. При "уедряване" на поръчката се постигали 15% 
икономия на цената. Обмисля се централно да бъдат купувани дори и автомобили за служебни цели на министерства и 
агенциии. Горанов посочи, че тези поръчки също ще се проверяват под лупа - особено за автомобили, чиито технически 
характеристики сочат конкретен доставчик. 
 
МЕРКИ 
 
Покрай новите правомощия, които й се вменяват, агенцията за обществени поръчки ще трябва да укрепи 
административния си капацитет. Ще се търсят начини за задържане на кадрите, включително и повишаване на 
възнагражденията. "Водихме разговори с отделни университети и за въвеждане на изрични курсове по законодателството 
в областта на ЗОП при отделни специалности. Недопустимо е да се изучава управление на проекти, без да е предвиден 
курс по ЗОП и ЗУТ", коментира още Дончев. България е в групата на 4 държави с проблеми в обществените поръчки заедно 
с Гърция, Италия и Румъния, които изпълняват договорен с ЕК план за отстраняване на слабости в този сектор. "След 
приемането на закона и правилника сме напреднали с плана и в края на 2016 г. не очаквам да има проблем с изпълнение 
на предварителните условия на ЕК за новите оперативни програми и спиране на средства", каза Дончев. 
 
 
 
Монитор 
 
 
√ 14 общини остават без пари за водни проекти 
 
14 общини рискуват да останат без пари от хазната за реализация на водни проекти. Това стана ясно след представянето в 
сряда на напредъка на реформата във ВиК сектора от строителния министър Лиляна Павлова. 
В основата на проблема е изискването на ЕС да се отпускат евросубсидии само на ВиК оператори, концентрирали 
дейността на всички дружества в една област. По думите на министъра сега това не е направено в 4 области. Така всички 
общини там се лишават от еврофинансиране. 
Най-голямо изоставане в концентрацията има в района на Пазарджик. Там цели 8 общини - Батак, Белово, Брацигово, 
Велинград, Панагюрище, Пещера, Ракитово и Стрелча, имащи отделни ВиК дружества, не желаят да се вливат в едно 
голямо. Причината е и, че най-големият оператор в областния център от години е в ликвидация. В област Благоевград 3 са 
общините - Кресна, Петрич и Сандански, дърпащи се от консолидацията в сектора, а 2 са в област Кюстендил - Дупница и 
Сапарева баня. Област Ловеч остава без европари за водния сектор заради отказа на Троян. 
Министър Павлова увери, че общините, съгласни да влеят ВиК дружествата си в общо по-голям оператор, ще бъдат 
финансирани от хазната. За 2016 г. са предвидени 23 млн. лв. „Участието в процеса на консолидиране на сектора е 
доброволно”, подчерта тя. 
В МРРБ в сряда бяха подписани договори за финансиране на водни проекти с 6 общини в страната за почти 8 млн. лв. 
 
 
√ Пускат полети между София и Пиза 
 
Директно между София и Пиза ще можем да летим от началото на април. Новата дестинация ще се изпълнява от един от 
нискотарифните авипревозвачи 2 пъти в седмицата - понеделник и четвъртък. Има планове през зимата честотата да се 
увеличи. До края на следващия месец ще започнат всекидневни полети и до лондонското летище Станстед. Плановете са 
през октомври компанията да открие и своя база на летище София. 
Междувременно влезе в сила лятното разписание на полетите на летище Варна. От началото на юни всекидневни полети 
ще има до Истанбул, а от 20 юни и до Лондон (Лутън). През лятото всеки ден ще има полет между морската ни столица до 
Виена. 
В началото на май започват рейсовете до германските градове Кьолн, Дюселдорф, Франкфурт, Хамбург, Лайпциг, Мюнхен, 
Нюрнберг, Падерборн, Щутгарт и Хановер, както и до Остенде и Брюксел. Всеки вторник и петък ще може да се лети до 
Люксембург, до Бърно са веднъж седмично в четвъртък, а до чешката столица Прага - четири пъти в седмицата. През по-
следващия месец започват полетите на германски авиопревозвач до Бремен, Фридрихсхафен, Мюнстер и Росток. През 
юни стартират ежедневните полети на руски превозвач до Санкт Петербург. Същия месец започват и полетите до Осло, 
Белград, Цюрих и Копенхаген. 
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√ България се присъединява към Споразумението от Париж срещу климатичните промени 
 
Кабинетът предлага на президента да го подпише с условие за последваща ратификация 
 
Правителството одобри текста на Споразумението към Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, прието 
в Париж на 12 декември 2015 г. и предлага на президента Росен Плевнелиев да го подпише при условието на последваща 
ратификация.  
 
Очаква се подписването да стане на официална церемония, която ще се състои в седалището на ООН в Ню Йорк на 22 
април, информира пресцентърът на кабинета. 
 
Споразумението бе прието във френската столица от всички 196 страни по Рамковата конвенция на ООН по изменението 
на климата. 
 
Постигнатото съгласие за приемане на всеобщи действия за ограничаване на глобалното затопляне се очаква да постави 
началото на нов етап на международното сътрудничество в борбата срещу изменението на климата. 
 
Споразумението ще влезе в сила 30 дни след датата на депозиране на инструменти за ратификация, приемане, одобрение 
или присъединяване от поне 55 страни, отговарящи най-малко за 55% от световните емисии на парникови газове. 
 
 
 
√ Стара планина Холд АД 
 
Общо събрание на акционерите 
 
Стара планина Холд АД-София (5SR) свиква ОСА на 21.06.2016 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Драган Цанков № 36, СТЦ 
Интерпред при следния дневен ред: 
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.; 
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; 
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; 
- Избор на регистриран одитор; 
- Доклад на Одитния комитет; 
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.; 
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 
2015 г. да се разпредели както следва: 
Сума в размер на 4 269 392 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри: 
Брутна сума на акция: 0.206 лв. 
Начало на изплащане на дивидента: 10.09.2016 г. 
Срок за изплащане да дивидента – три месеца. 
Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и областните клонове на Интернешънъл Асет банк АД. 
Част от остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.; 
- Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; 
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2016 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. 
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на 
ОСА, или към 07.06.2016 г. 
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще  
може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.06.2016 г. 
 


