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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
 
Мениджър нюз 
 
√ Минималната заплата за чуждестранни работници със „Синя карта“ ще бъде два пъти средната за страната 
 
Брутната заплата на висококвалифицираните работници от трета държава трябва да е най-малко 2 пъти по-висока от 
средната работна заплата в България, съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия 
договор. Това бе записано в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. 
Този размер е много по-приемлив от първоначално предложеното в законопроекта възнаграждение, което беше 
трикратно по-високо от средната работна заплата, посочват от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
които се бориха за тази промяна. 
Преди влизането на Закона в пленарна зала, Комисията по труда, социалната и демографската политика отхвърли 
предложението на народните представители Мартин Димитров, Румен Христов, Делян Добрев и Петър Кънев за 
привеждане на възнаграждението до предвидения размер в съответната европейска директива, който е 1,5 пъти средната 
работна заплата за страната. 
Така в доклада по законопроекта беше записано като задължително условие за решение за упражняване на 
висококвалифицирана заетост брутната заплата на работника-чужденец от трета държава да е 3 пъти по-висока от 
средната в страната. Това бе оценено като неприемливо от АИКБ, позовавайки се на европейската директива по въпроса 
и практическото му решение в страни-членки на ЕС като Германия и Унгария. 
Аргументите ни бяха възприети от депутата Мартин Димитров, който в пленарна зала успя да ги изложи убедително. В 
резултат окончателно приетия долен праг за възнаграждението на чуждестранните работници от страни извън ЕС е 2 пъти 
средната работна заплата за България, а не 3 пъти, каквото беше предложението на Комисията. 
 
 
Капитал 
 
√ Чуждите IT специалисти със синя карта ще получават поне 1800 лв. 
 
Отпада изискването работодателите да доказват, че не могат да намерят местни кадри 
 
 
Квалифицираните чужденци, които взимат синя карта за работа в България, ще получават брутна заплата в размера на 
поне две средни за страната. Освен това отпада изискването за т.нар. пазарен тест, който представлява проверка дали за 
поста няма подходящ служител от местния пазар. Това стана ясно, след като в сряда депутатите приеха окончателно Закона 
за трудовата миграция и трудовата мобилност. 
 
Минимум 1800 лв. заплата за специалисти от трети страни 
 
Първоначалното предложение на правителството беше възнаграждението на специалистите от страни извън ЕС да бъде 
тройно по-голяма от средната работна заплата, но в крайна сметка Делян Добрев от ГЕРБ предложи заплатата да е в двоен 
размер на средната и получи подкрепата на мнозинството депутати. Такова беше желанието и на работодателските 
организации, като особено дейна беше Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Според АИКБ 
сегашният вариант е приемлив за разлика от първоначалния. Петър Иванов, председател на Българската асоциация по 
информационни технологии (БАИТ), коментира за "Капитал", че вариантът с три заплати е устройвал сектора и 
инициативата за намаляването не е дошла от тях. Според него, за да бъде България атрактивна дестинация за кадрите, е 
необходимо да се проведе целенасочена кампания. Средната брутна заплата за страната за 2015 г. е 10 724 лв. годишно, 
или 894 лв. месечно, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Това означава, че чужденците 
ще получават поне 1800 лв. брутна заплата. 
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Пазарните тестове отпадат 
Другата промяна беше отпадането на т.нар. пазарен тест, с който преди да се наеме специалист от трета държава, трябваше 
да се докаже, че няма друг подходящ кандидат от страната. От социалното министерство обясниха, че сроковете за 
издаване на синя карта на ЕС от дирекция "Миграция", след като висококвалифицираният специалист - гражданин на трета 
държава, вече е влязъл на територията на Република България с виза тип D, са съответно 30 дни за обикновена услуга, 10 
дни за бърза услуга и 3 дни за експресна услуга. Работодателите трябва да подават документи до Агенцията по заетостта, 
след което изпълнителният директор на Агенцията по заетостта трябва да предостави писмено решение на дирекция 
"Миграция" по административен ред за упражняване на висококвалифицирана заетост. Това е необходимо, защото при 
наемане на висококвалифицирани чужденци те трябва да получат единно разрешение за пребиваване и работа тип синя 
карта на ЕС, от дирекция "Миграция" към Министерството на вътрешните работи. Агенцията по заетостта вече обяви в 
началото на април, че ще въведе нова софтуерна система, която да улесни и ускори издаването на разрешителни за работа 
на чужденци от страни извън ЕС в България. 
 
Професиите, за които ще може да се издава синя карта, са 10, всичките в IT сферата и за които е доказан недостиг на 
висококвалифицирани кадри и беше изготвен в края на януари 2016 г. след предложения от всички национално 
представени работодателски организации. Списъкът ще може да се актуализира всяка година до 31 януари. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
Банкеръ 
 
√ Първи стъпки в "разбутването" на Регистър А на ЦД 
 
 
На проведена среща, Централен депозитар (ЦД) представил анализ и статистика за ситуацията около книжата в "Регистър 
А" пред професионалната общност на дискусия по темата. Идеята на Централен депозитар, се свежда до служебно 
прехвърляне на акциите от "Регистър А" на Централния депозитар в специално създаден за целта инвестиционен фонд, 
който да се управлява от професионален фонд мениджър с международен опит.  
 
В хода на дискусията, всички участници са се съгласили, че проблемите около идеята са много. форумът е решил да бъде 
организирана и проведена мащабна информационна кампания. Решено е било да бъде създадена работна група, която 
да се състои от представители на всички заинтересовани страни и да изготви най-подходящите решения за 
преодоляването на проблемите.  
 
Позицията на Централен Депозитар: 
 
Първоначалното захранване на сметките в „Регистър А" към ЦД е извършено в резултат на първата вълна от масовата 
приватизация през 1996 г. и сега броят на сметките в него е около 2.5 милиона. По отношение на тези сметки се 
наблюдава липса на интерес от притежателите относно управление на съответните финансови инструменти. 
Същевременно разходите по управлението им (продажба, наследство и др.) са по-големи от стойността на самите 
инструменти - прехвърлянията с подобни инструмента представляват под 0.001% от регистрирания дневен оборот. 
 
В момента около 26% от акциите на публичните компании се съхраняват по лични сметки - равностойност по номинал на 
около 2 до 3 млрд. лв. Тези лични сметки не са под наблюдение и управление на нито един инвестиционен посредник, 
банка или друга финансова институция. След двучасов дебат всички участници в срещата се обединиха около извода, че 
проблемите с акциите в "Регистър А" са сериозни, съществуват вече 20 години и е необходимо незаинтересованите 
инвеститори да бъдат активизирани.  
 
Недостатъците, които виждат публичните дружества и инвеститорите: 
 
- Централен Депозитар не е отчел многообразието на ценни книжа в Регистър А. В него съществуват, както и придобити 
по време на масовата приватизация, така и прехвърлени(преди няколко години) от Регистър Б, към регистър А. Тогава 
вложителите го направиха, заради липса на разходи. В Регистър А има акции, не само на публични дружества, но и на 
непублични. Все още има дружества, чието раздържавяване става на търгове на БФБ и при включването им в такъв търг, 
те се вписват именно в Регистър А. В регистър А съществуват и компенсаторни инструменти, чийто притежатели са 
обезщетени от държавата по реда на реституционните закони и отнасянето им в подобен фонд ще засегне правата им. 
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- Премахването на Регистър А е неизгодно за индивидуалните инвеститори, тъй като те са прехвърлени там, заради 
липсата на такси. Оставените от тях в Регистър А дългосрочни инвестиции не са в тежест на Центрълен депозитар, тъй 
като таксите за поддържането им се заплащат от Емитентите ежемесечно. Когато се изплаща дивидент на акционерите, 
наличните в регистър А акции се обслужват от клоновата структура на банките по места за срок от три месеца, докато за 
тези тези в регистър Б, акционерът трябва да предприеме действия за вземането до 6 дни от началната дата на 
изплащането, в противен случай трябва да се обърне към емитента. 
 
- Неприемливо е, а и незаконно, "окрупняване" с цел "ефективно" управление на емисии, без изричното писмено 
съгласие на притежателите на акциите. В допълнение, окрупняването на акциите ще доведе до нарушаване на "free-
float"-а на много публични компании, което противоречи на политиката за увеличаването му. Принципът на наличие на 
"free-float" е заложен и в принципите на избор на компании в борсовите индекси. 
 
- При окрупняването на акциите по този начин, ще доведе до появата на нов акционер в дружествата, което е 
неприемливо за самите публични дружества. 
 
- Не а последно място, не могат да бъдат събрани на едно място ликвидни и неликвидни финансови инструменти, а 
всички да получат равностойни дялове. 
 
На срещата са присъствали близо 50 представители на Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на 
директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска 
асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на лицензираните 
инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Комисия за финансов 
надзор (КФН), както и юристи в областта. 
 
 
24 часа 
 
 
√ Имотите в България са поскъпнали най-много в ЕС през последното тримесечие на 2015 г. 
 
Имотите в България са поскъпнали най-много сред страните от ЕС през последното тримесечие на 2015 г. спрямо 
предходното, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. За периода октомври-декември 2015 г. цените 
на жилищата у нас са скочили с 3,1% спрямо юли-септември. 
 
В целия ЕС цените са останали без промяна, а в еврозоната ръстът за тримесечието достига 0,2%. На годишна база Евростат 
отчита увеличение на цените на жилищата у нас с 4% - малко над средните за ЕС 3,8% и при средно за еврозоната 
повишение от 2,9%. За тримесечието сред държавите с най-силен ръст на цените на жилищата се нареждат Латвия (2,3%) 
и Швеция (2%), а най-силен спад е отчетен в Кипър (-4,2%), Литва (-2,1%) и Австрия (-1,7%), съобщава "Стандарт". 
 
На годишна база най-силен ръст на цените на жилищата е регистриран в Швеция (14,2%), Унгария (10,3%) и Великобритания 
(7,1%), а най-силен спад - в Хърватия (-2,1%), Италия (-0,9%) и Кипър (-0,6%). 
 
 
 
√ Днес КАТ няма да работи 
 
До края на днешния ден службите на „Пътната полиция” в цялата страна няма да извършват никакви услуги, свързани с 
наложени глоби по наказателни постановления и плащания по тях. 
 
Причината е инсталиране на нова версия на автоматизираната информационна система в структурите на „Пътна полиция”, 
съобщи Нова тв. 
 
По традиция звената на КАТ не работят през почивните дни, така че всички услуги свързани с глоби, ще могат да се ползват 
от началото на следващата седмица. И все пак – за желаещите да бъдат изрядни навреме, остава възможността сумата за 
наложени санкции да се преведе по банков път. 
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√ Министър Николина Ангелкова:"40-50% от туристическия бранш е в сивия сектор" 
 

Близо половината от предлагащите туристически услуги у нас работят в сивия сектор, каза в Търново министърът на 

туризма Николина Ангелкова. Ред в бранша ще бъде вкаран с единната система за туристическа информация, която ще 

свързва регистрите на хотелите, НАП и МВР. 

"Различните данни, които имаме от организации и инситуции показват, че приблизително 40-50% е дела на сивата 

икономика, а колко туристически данък укриват хотелиерите, нямаме цифри. Определено единната система за 

туристическа информация ще подпомогне изключително много, както по отношение увеличаване събираемостта на 

данъците, така и по отношение на сигурността и това кой турист къде нощува и какъв е", обясни Ангелкова. 

Затова от Министерство възнамеряват да форсират приемането в отделен законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за туризма. "Очаквам средата на май да бъде внесен в НС и преди лятото да бъде факт като правно изискване", 

каза Ангелкова. Вече е създадена работна група от експерти на НАП, МВР, министерство на туризма и министерство на 

финансите, ДАНС, която да предложи техническа спесификация за софтуерния продукт по защитени канали. Очаква се 

системата да заработи от следващата година, така че да имаме най-накрая връзката между регистрите на хотелите, НАП 

и МВР. "Това е изключително важно, особено в предвид на геополитическата ситуация", допълни министърът на туризма. 

По отношение на сигурността в летните курорти, Николина Ангелкова посочи, че ведомството работи съвместно с редица 

институции, за да бъде максимално ефективно в тази насока. “Винаги по време на всеки летен или зимен сезон имаме 

по-голямо присъствие на органите на реда в курортите. В момента се следи ситуацията и при необходимост или заплаха 

от терористични атаки институциите ще реагират адекватно и ще се контролира процесът. За нас сигурността е на първо 

място”, заяви министърът на туризма. Тя отново подчерта очакванията за добър летен сезон на база направените 

предварителни резервации от големите чуждестранни туроператори. 

 

√ След 10 май ще има тапи на “Хемус” и “Тракия” 

500 млн. лв. ще вложи в ремонти на пътища през годината пътната агенция, съобщи министърът на 

регионалното развитие Лиляна Павлова. След зимата 30% от шосетата имали нужда от изкърпване. Започва 

се с ремонти на първи и втори клас, ще се продължи с третокласните пътища и всичко това трябва да 

приключи до края май преди летния сезон, съобщи шефът на пътната агенция Лазар Лазаров. Най-многото 

ремонти са в Северна България, където магистрали почти няма, а пътищата не са ремонтирани от години. Към 

10 май започват ремонтите по тунелите и виадуктите на магистрала “Хемус”, а след това на необновените 

виадукти на “Тракия”. Започва се с дясното платно в посока София-Варна на виадукта “Елешница”, на който 

миналата година бе ремонтирано лявото платно, и с тунелите “Витиня” и “Ечемишка”. По двете магистрали ще 

се работи до края на годината, каза Павлова, като през август ремонтите ще бъдат минимални, за да не 

затормозяват трафика към морето.Министърът очаква в петък в “Държавен вестник” да излезе решението за 

закриване на Националната компания “Стратегически инфраструктурни проекти”.До средата на май пътната 

агенция ще приема функциите ѝ, а след това ще обяви търга за първите 10 км на “Хемус” от Ябланица, както и 

ще завърши търга за тунела при Железница на магистрала “Струма”. 

 
 
Труд 
 
√ САЩ: Липсата на толерантност, влошената медийна среда и корупцията все още са проблеми в България 
 
Продължаващото влошаване на медийната среда, увеличаващата се политическа и корпоративна зависимост на медиите, 
корупцията, както и маргинализирането и нетолерантността спрямо ромските малцинства са едни от основните проблеми 
в България. Това се посочва в частта за България на доклада на Държавния департамент на САЩ за състоянието на 
човешките права по света през 2015 г, предаде БГНЕС. 
Сред другите проблеми в страната от Вашингтон посочват убийства, лошите условия в затворите, полицейското насилие и 
дългите забавяния на присъди в съдебната система. Държавният департамент също така отбелязва и други случаи на 
нарушавания на човешките права като дискриминация срещу представители на определени религии, хора с различна 
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сексуална ориентация, етнически малцинства и хора с увреждания, недостатъчни политики и закони за интеграция на 
бежанци, насилието над жени и деца и продължаваща социална стигма върху болните от ХИВ/СПИН. 
Като проблем в България се посочва и безнаказаността. „Правителството предприема стъпки за преследването и 
наказанието на служители в службите за сигурност и на други места, извършили насилие, но техните действия са 
недостатъчни и безнаказаността е проблем“, се казва в доклада. 
По отношение на изминалите през 2014 г. парламентарни избори в него също така се посочват и „широко 
разпространените обвинения за купуване на гласове и употреба на расистка, ксенофобска и провокаторска реторика в 
рамките на изборната кампания“. Влошена медийна среда Докладът посочва, че въпреки регулациите за свобода на 
словото и пресата, които са спазвани от правителството, съществуват притеснения, че корпоративният и политически 
натиск, комбинирани с нарастваща и непрозрачна концентрация на медийна собственост, вредят на медийния 
плурализъм. 
Текстът цитира проучване сред 143 журналисти на Асоциацията на европейските журналисти в България, според което 72% 
от запитаните са били свидетели на това как техни колеги са обект на някакъв вид натиск, 54% са били спрени да 
упражняват свободно професията си, а 41% са били обект на слухове и клевети. 
В същото време докладът на Държавният департамент посочва, че все още журналисти съобщават за автоцензура, 
редакторска забрана за отразяване на дадени личности и теми, както и налагане на политическа гледна точка от 
корпоративни лидери на медии. 
Корупция и липса на прозрачност в управлението По отношение на корупцията докладът посочва, че съществуват в закона 
наказания за корупция, но правителството не ги прилага ефективно. Също така се съобщава за служители във всички 
клонове на правителството, които участват безнаказано в корупционни практики – подкупи, конфликт на интереси, 
злоупотреби и други. Докладът също така посочва, че според Центъра за изследването на демокрацията нивата на 
корупцията в страната са изключително високи – 18% от гражданите са предлагали подкуп, а на 28% са получавали 
предложение за подкуп. 
В същото време от Вашингтон посочват, че според неправителствени организации на правителството му липсва трайни 
антикорупционни механизми. Те също цитират и Европейската комисия, според която прокуратурата няма капацитета за 
ефективно разследване на случаи на корупция с високопоставени правителствени служители. 
До края на октомври прокуратурата е започнала проверки на повече от 100 съобщения за корупция на държавни 
служители, в това число и на осем магистрати. Етнически предразсъдъци Вашингтон посочва, че социалната 
дискриминация и предразсъдъците срещу ромските малцинства остават проблем в страната. „Медиите описват ромите и 
други малцинствени групи, използвайки дискриминационен, очернящ и оскърбителен език. 
Националистически партии като „Атака“ и „Патриотичният фронт“ базират своите политически кампании върху 
антиромска, антитурска и антисемитска реторика“, посочват още от Държавния департамент. Проблем остава и липсата на 
преследване на престъпленията с реч на омразата, се допълва в доклада. 
 
 
√ По-скъп ток с над 20% иска ЧЕЗ 
 
 
Увеличение с над 20% на дневната и нощната тарифа на тока за бита иска ЧЕЗ от 1 юли. Това стана ясно от ценово 
предложение на дружеството, което обслужва Северозападна България, внесено за обсъждане в Комисията за енергийно 
и водно регулиране. 
„С това предложение ние се надяваме да бъде коригирана една неизправност, която продължава с години. Това е 
ощетяването на едни клиенти за сметка на други. Никой бизнес не може да продължи да работи дългосрочно на загуба. 
Цената, на която ние продаване на битовите клиенти нощната енергия, всъщност е много по-ниска от тази, на която 
купуваме. В момента компаниите ни губят от всеки киловатчас, който продават по нощна тарифа, от непризнаването на 
разходите ни и от непризнаването на пълния размер на технологичния разход“, заявиха от ЧЕЗ пред „Труд“ 
В предложението на ЕНЕРГО-ПРО, чиито клиенти са на територията на Североизточна България, е включено средно 
увеличение на крайната цената на тока за бита с 2,92%.Според предложението на ЕВН е необходимо повишение на 
дневната тарифа с 2,3%, а на нощната с 3,5%.  
Предложенията на ЕРП-тата се разглеждат от КЕВР. Комисията решава дали да отрази исканията на дружества в цената на 
тока, дали да има нови цени и какви да са те. Промените започват да действат от 1 юли. 
„Много е рано да говорим за прогнози и проценти“, обявиха оттам пред вестника. 
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Сега 
 
 
√ Изтребителите и корабите на Ненчев катастрофираха в НС 
 
Бюджетната комисия неочаквано отложи гледането на проектите за 2.5 млрд. лв. 
 
Редицата неясноти около одобрените от правителството инвестиционни проекти за покупка на изтребители и кораби 
станаха причина разглеждането им от бюджетната комисия на парламента да бъде отложено. Въпреки че бяха заложени 
в дневния ред на заседанието, депутатите предпочетоха да не ги гледат и си гласуваха други точки. Решението изненада 
министъра на отбраната Николай Ненчев, който не можа да обясни защо проектите му не се гледат. Официалното 
обяснение за отлагането е, че изтребителите и корабите трябва да минат първо през комисията по отбрана, която се 
провеждаше по същото време. Те обаче и там не бяха включени. Неофициалното обяснение на депутатите от 
управляващото мнозинство е, че около проектите са се натрупали редица въпроси, което е поставило под въпрос 
минаването им през парламента въобще. 
 
Така се сбъднаха прогнозите, че проектите ще минат трудно през парламента. Според депутати най-много въпросителни 
имало около проекта за новите кораби. Не е станало ясно защо ще построяват нови кораби за 820 млн. лв., а няма да се 
модернизират белгийските фрегати. Според документите за проекта, с които "Сега" разполага, МО предлага да се построят 
нови кораби като отговор на нарастването на черноморския флот на Русия. Също така трябвало да се гарантира сигурността 
на търговския поток по море и газовите залежи в българската част на Черно море. Оферти за построяването на корабите 
са изпратили DCNS, Lurssen, BAE System, DAMEN, "МТГ-Делфин", Fincantieri, Navatia и ThyssenKrupp. Предложените цени за 
двата кораба варирали от 332 млн. евро до 600 млн. евро. В анализа се посочва, че изпълнението на проекта с 
"пълноценното участие" на българската корабостроителна индустрия би излязло по-евтино.  
 
Въпреки че от МО обявиха, че покупката на нови изтребители ще струва 1.5 млрд. лв., от документите по проекта става 
ясно, че това не е така. Оказва се, че това е сумата само за 8 изтребителя, а проектът е за 16. Изчисленията са показали, че 
покупката, въоръжението и поддръжката на западни изтребители до 2030 г. ще струват 2.592 млрд. лв. Докато същата 
бройка от сегашните МиГ-29 ще излезе 2.249 млрд. лв., но след това ще трябва да се купуват нови. В проекта се посочва, 
че към МО са били отправени 15 предложения от девет държави. Германия е предложила нови Eurofighter, а Италия - 
употребявани. Израелски компании са предложили Kfir, F-5 и F-16. Русия е изпратила оферта за МиГ-29. САЩ - за нови нови 
и употребявани Ф-16. Франция е предложила да участва с нови Rafale и употребявани Mirage. Холандия също е предложила 
втора употреба F-16. Швеция е представила оферта за Gripen.  
 
В крайна сметка комисията е свела избора до офертите на Швеция, Италия и употребявани F-16 от Португалия. От 
документите не става ясно как ще се прави избор между нови и стари изтребители. Вчера на този въпрос не можа да 
отговори и военният министър.  
 
ФИНАНСИ 
 
Най-много неясноти има около финансирането на двата проекта. Според разчетите на МО, ако бъдат подписани 
договорите, през следващата година ще се плащат над 400 млн. лв. за корабите и изтребители. В същото време от 
финансовото министерството дадоха да се разбере, че отбранителното ведомство няма да получи повече от 200 млн. лв. 
за капиталови разходи на година. 
 
 
Монитор 
 
√ Данъчни под прикритие пазаруват в нета 
 
Проверяват и доставките на куриерските фирми, за да ги засекат 
 
Данъчни под прикритие пазаруват в нета, за да хванат търговци, които крият обороти. Това съобщиха за „Монитор“ от НАП. 
Заради роящите се постоянно сайтове за онлайн търговия, включително и обяви във Фейсбук, проверяващите са започнали 
да прилагат контролни покупки и от сайтове. Целта е да се установи кой е изпращача на стоката и той да бъде проверен за 
укриване на обороти. 
„Проблемите ни в тези случаи са свързани с установяването на лицата, които предлагат различни стоки и услуги в 
социалните мрежи. Обикновено във Фейсбук, където се предлагат стоките, има единствено телефон и електронен адрес 
за връзка, без да се посочва името на лицето, извършващо търговската дейност. Това затруднява до известна степен 
идентифицирането на търговеца, но органите на НАП разполагат с необходимите знания за извършване на разследвания 
в интернет и в крайна сметка в повечето случаи сме установявали лицата“, обясни за „Монитор“ директорът на дирекция 
„Комуникации” в приходната агенция Росен Бъчваров. 
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Проверка във Фейсбук показва, че родните търговци са доста щедри и често правят промоции, като съчетават кецове с 
чанти, и ги предлагат на аудиторията на цени, вариращи между 30 и 40 лв. Данъчните от няколко месеца следят схемите 
на виртуалните търговци. 
Вече са засечени основните играчи в онлайн пространството и ще бъдат извършени проверки на официалните им доходи, 
като и на данъчните им декларации. За целта, след като получат поръчаните от тях стоки, нападжиите посещават 
куриерската фирма, която ги е доставила и искат цялата информация за пратките на подателя за последните 5 години. В 
резултат на приключилите към момента ревизионни производства са установени данъчни задължения в общ размер на 2 
847 678 лв. 
 
 
 
√ Правят национално учение по киберсигурност 
 
Консултативният съвет по национална сигурност (КСНС) единодушно препоръча на днешното си заседание правителството 
да организира национално учение по киберсигурност за тестване на основни елементи от националната стратегия в тази 
насока до края на 2016 година. Освен това бе отправен призив към Народното събрание да разгледа приоритетно 
поправките в Закона за електронно управление, в който е предвидено създаването на държавна агенция „Електронно 
управление“ и държавно предприятие „Единен системен оператор“. 
Съветът поиска също да се създаде център за киберотбрана до 2020 година, съгласно плана за развитие на въоръжените 
сили, както и да заемем по-активна роля в ежегодното учение на НАТО Cyber coalition. Според участниците в съвета трябва 
също да се засили сътрудничество със съответните служби, отговарящи на този тип сигурност, на ЕС и НАТО. Друго 
изискване бе МС да задължи всяка държавна организация да състави вътрешни системи за защита по единен модел, а 
правителството да осигури необходимите ресурси за киберсигурноист на МВР, ДАНС, МО, МТИТС и Държавна агенция 
„Разузнаване“. Препоръчано бе и поетапно увеличаване на броя на киберекспертите в тези институции. 
Инициаторът на свикването на КСНС във връзка с киберсигурността Росен Плевнелиев припомни, че на последното 
заседание на съвета е било решено работна група да създаде проект „Киберустойчива България 2020“, който към момента 
е достъпен в интернет за обществено обсъждане. Предложено било също да бъде сформиран Съвет по киберустойчивост 
както и Национален Киберситуационен център. Според думите на президента МС подготвя план за изпълнението на тази 
задачи до 2020 година. 
„В последно време България е обект на интензивни кибератаки“, констатира Плевнелиев и припомни реализираните през 
2015 година по време на местните избори множество хакерски пробиви в институционални сайтове. Той отбеляза още, че 
липсва единна държавна политика в сектора. „Изоставаме от ЕС и НАТО и не изпълняваме ангажименти по националната 
сигурност поети към тях”, смята държавният глава. Той уточни, че масово в институциите има стари компютри и 
изостаналост. „Цари недостатъчна компютърна култура, както на крайните потребители, така и на административните 
структури“, отбеляза Плевнелиев. В следствие на това имало извличане на данни, подмяна на информация в сайтовете и 
се правели редица онлайн измами. „Правата трябва да бъдат осигурени и в киберпространството“, заяви президентът и 
добави, че гражданите все повече разчитали на надеждна информацията в интернет. Освен това той подчерта и факта, че 
държавата ежегодно увеличавала броя на услугите и обема на онлайн информацията като мотив за предприемане на 
мерки срещу кибератаките. „Чрез електронното управление държавата необратимо се пренася в дигиталната среда“, 
отбеляза президентът и заключи, че чрез кибератаки може да се блокира работата на много важни звена на управлението. 
 
 
√ Борисов: Тръгват акции срещу корупцията в общини и държавни институции 
 
„Корупция има във всички държави и в България също, но ние провеждаме операции срещу нея. Наблюдавайте 
следващите седмици какво ще правят от прокуратурата. Акции в държавни институции и общините....“. Това каза след 
заседанието на КСНС премиерът Бойко Борисов. Той добави, че е оптимист по отношение на противодействието срещу 
корупцията в държавата, която определи като бич за съвременното общество. 
"Разтревожен и крайно притеснен съм", заяви Борисов във връзка със ситуацията в съседните ни държави и пламналите в 
Македония протести. „Събитията в Македония вчера... Гърция-те са наши приятели, но не се справят по границата. 
Бежанския поток продължава, не сработват добре споразуменията. Някои процеси в Сърбия, които все още не са станали 
ясни за вас, но имаме информация от службите им... Македония положи много усилия да спре бежанската вълна. 
Македонският президент ни запозна с писмо, което изпратихме и в Европейския съвет с доста солидна подготовка за 
нападение на границите й от организирани групи и то се случи. Вчера се случи онова, което днес ще продължи и то ще 
продължи и по-дълго. Македония ще бъде трайно дестабилизирана според мен. Дори и изборите им са подложени на 
риск дали ще могат да ги проведат. При един импийчмънт на президента им, нямат правителство и не знам как ще пазят 
границата си. Разпоредил съм на Ненчев да отиде до границата, да отиде до Ивайловград лично с министър Бъчварова да 
преглеждат всеки патрул, да видят т.н. „меки части“ в планината- там трябва да сложим повече охрана, по тези черни 
пътища“, каза премиерът. Той констатира, че за сметка на това планът обстановката у нас да бъде стабилна, засега 
сработвал. 
Борисов коментира и темата с т.нар. отряди, извършващи „граждански арести“ на нелегални мигранти. „Изведнъж се явиха 
тук-таме граждански организации, които спонтанно на място задържаха бежанци. Дори на едно място участва и 
национална телевизия. Това придоби голяма гласност. Сигналите са добре дошли, но едно гражданско общество трябва 
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да има доверие на службите си и да подава тези сигнали. После и „Ал Джазира“ и други организации започнаха да говорят 
едва ли не, че в България се отнасяме много лошо с бежанците. Тримата бежанци от клипа се въртят по целия световен 
обмен. Говореше се за свински опашки, а за мюсюлманите като кажеш нещо свинско, то е много тежко обидно. И моето 
име се обвърза с тях. След това същата тази телевизия, която участва в записа... Изведнъж вчера се изтриха сайтовете с 
карикатури и понеже последната била с мен, едва ли не Борисов им разпоредил да махнат карикатурите. С моето име и 
образ години наред куп карикатуристи си изкарват прехраната всеки ден. Смеел съм се, не съм забранявал. Нито аз, нито 
някой от екипа ми не е забранявал на телевизията карикатурата“, декларира Борисов. И изрази възмущение, че вследствие 
на това светът решил, че и свободата на словото била нарушена. "Аз не съм виновен, че частна медия си прави своята 
политика. От днес ще слагам в моя Фейсбук карикатурите, които излизат в медиите за деня. Не ме обиждат, защото нямам 
никакъв комплекс-нито съм дебел, нито грозен за годините си", подчерта премиерът. Той е категоричен, че думите му за 
доброволните патрули се били извъртяни несправедливо, тъй като в коментара си по темата имал предвид доброволци 
като тези, които помагат при пожари, БЧК и пр. „Това е удар срещу мен. Това е опит пореден да ми извадите очите. Господ 
ми е свидетел, че не съм разпореждал сваляне на крикатурата“, завърши Борисов. 
По отношение на киберсигурността, която бе обсъдена на заседанието на КСНС в президентството, той подчерта, че 
мерките в тази посока никога не могат да бъдат достатъчни. „Всеки ден се намира адекватна хакерска атака. В знакови 
организации с милиони изтичат данни. Това показва, че в тази сфера никой не може да бъде сигурен, че е защитен. Но ще 
се стараем в тази насока. Министерствата са достатъчно финансирани и ако спрат на парче да си харчат парите ще имат и 
за това. Стотици милиони вече са изхарчени за такива системи“, обобщи министър-председателят. 
 
 
√ Китайска компания иска да строи 7-ми блок на АЕЦ 
 
Български експерти ще заминат скоро в САЩ , за да видят как работи реактора Ай Пи 1000 на Уестингхауз. Това става след 
като китайска компания е заявила интерес да инвестира в 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй по време на посещение на българска 
правителствена делегация в Китай, съобщи пред депутатите от енергийната комисия министър Теменужка Петкова. Тя 
уточни, че се обсъжда варианта за стратегически инвеститор. Следва посещение на китайска делегация в АЕЦ Козлодуй и 
покана за работно посещение на български експерти в Китай. 
Бихме работили за нова АЕЦ, ако не изисква държавна гаранция, дългосрочни договори за изкупуване на електроенергията 
и не се изисква миксиране на цената с тази на Пети и Шести блок на „Козлодуй“, заяви енергийният министър, в отговор 
на въпрос на Кирил Цочев от АБВ, който попита за подробности от разговорите с китайците и интереса им към нов блок в 
„Козлодуй“. 
Правителството да проучи къде по света и как работи реакторът IP 1000, посъветва Цочев. И допълни, че при внедряването 
на технологията на Уестингхауз в Китай е имало проблеми, което бави изпълнението на проекта. Имало проблем с помпата 
за охлаждане на реактора и в момента двете страни водят арбитражно дело за 980 млн. долара заради забавянето, каза 
още депутатът. 
 
 
√ “Газпром“ променя формулата за цената на синьото гориво 
 
 
“Газпром“ променя формулата за цените в дългосрочните европейски договори, според които цената на газа е обвързана 
със стойността на кошницата от нефтопродукти и преминава към ценообразуване, в което ориентир стават спотовите цени 
на газа в Европа. Това съобщи ТАСС, като се позова на информация във в. „Комерсант“. 
Исторически цената на газа по всички дългосрочни договори на европейския пазар е привързана към стойността на 
кошницата от нефтопродукти. В резултат на кризата през 2009 г. обаче, търсенето на газ в Европа намаля и престана да 
отговаря на обемите, посочени в договорите. Освен това, по настояване на регулатора на ЕС, количествата за спотова 
търговия с газ са се увеличили значително. В края на краищата европейските клиенти на „Газпром“, принудени да купуват 
газ по договори, обвързани с петрола, а да продават на по-ниска спотова цена са понесли загуби и искат от руския 
доставчик отстъпка и преминаване към спотово обвързване. 
„Газпром“ през последните три седмици се договори за прекратяване на арбитражните дела по газови договори с два 
участника в проекта „Северен поток-2“ - немската компания E.ON и френската Engie. За разлика от предните случаи, когато 
по такива спорове „Газпром“ плащаше на своите клиенти компенсации, сега по данни на изданието, компанията сама ще 
получи от E.ON 800 млн.евро плащания за минал период. 
Немската компания ще плати тази сума в рамките на урегулиране на насрещни ценови претенции по договор за доставка 
на газ, е съобщил източник на изданието. Компанията официално обяви за преразглеждане на ценовите условия по 
дългосрочния договор в края на март. Ако през 2014 г. компаниите подадоха насрещни искове в арбитража по повод 
цените, от сега те са изтеглени. 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 

Инвестор.бг 
 
√ Дългосрочен хибриден модел на енергийния пазар предлага Световната банка 
 
Моделът дава яснота как ще се търгува с електрическа енергия у нас, каза министърът на енергетиката 
 
Хибриден модел - със свободен и регулиран сегмент, на енергийния пазар у нас предлагат експертите от Световната банка 
в доклада си за либерализацията на енергийния пазар. Този модел трябва да действа в дългосрочен план и от тази гледна 
точка съвпада с виждането на правителството, че потребителите не трябва да бъдат притискани да излизат на свободния 
пазар. 
 
В Румъния този процес тече вече няколко години - започна през 2012 година и очакванията са пълната либерализация да 
бъде факт през 2017 година, коментира по повод идеята на финансовата институция енергийният министър Теменужка 
Петкова. Пред журналисти в Народното събрание тя обясни, че моделът е много сложен и дава яснота как ще се търгува с 
електрическа енергия у нас.  
Докладът на Световната банка в тази насока е бил представен пред заинтересованите страни - производители на 
електроенергия, електроразпределителни дружества и други, по време на среща по-рано днес. До 2-3 седмици финалният 
вариант на модела ще бъде изготвен и ще бъде представен за широка дискусия, каза още Петкова. 
 
За да има пълна либерализация на енергийния пазар, ще бъде необходима и по-голяма ликвидност на енергийната борса. 
Предпоставка повече производители да излязат на пазара ще бъдат новите платформи за търговия - от лятото за 
двустранни договори, а от началото на 2017 година и за търговия в рамките на деня, обясни енергийният министър. 
 
Моделът на Световната банка предвижда и "договори за разлика", което всъщност ще бъде компенсация за дългосрочните 
преференциални договори за изкупуване на електроенергия. Специален фонд ще покрива разликата между договорената 
преференциална цена и постигнатата на пазара.  
 
Тепърва ще се уточнява как ще се финансира този фонд, но вероятно в него ще влизат средствата от фонда за сигурност на 
енергийната система, в който влизат 5% от приходите на производителите и търговците на електроенергия, както и 
приходите от въглеродните емисии и таксата "Задължения към обществото". Тези договори за разлики ще действат до 
изтичане на срока за преференции, които имат производителите. 
 
"Пълната либерализациа е качествено нова ситуация за всички", каза още Теменужка Петкова. Тя призна, че в условията 
на отварянето на пазара ще се наложи преразглеждане на преференциалните договори - с "американските" централи в 
Маришкия басейн, производителите от възобновяеми източници и когенарациите. 
 
Пълна либерализация на енергийния пазар няма да има и преди да бъде определен модел за защита на уязвими 
потребители. По оценки на Евростат и Европейската комисия това са 30% от домакинствата у нас. Помощи за отопление 
получават около 254 хил. домакинства и българските власти "работят около тези цифри" в търсене на начин за защита на 
енергийно бедни и уязвими потребители, поясни Петкова. 
 
Енергийният министър коментира още и споразумението с "американските" централи - AES Гълъбово и КонтурГлобал. Тя 
изрази надежда, че до 25-26 април "темата ще е приключила". 
 
Преговорите с банковия консорцуим, от който Българския енергиен холдинг (БЕХ) очаква мостово финансиране в размер 
на до 650 млн. евро, са на финален етап. Със средствата НЕК ще плати задълженията си към двете централи, а те от своя 
страна - дължимото към Мини Марица - изток. След това ще влезе в сила споразумението, подписано през миналата 
пролет за намаляване на цената за разполагаемост в двата ТЕЦ-а. 
 
 
 
√ ДФ "Земеделие" разплаща първите аванси по проекти за инвестиции в стопанствата 
 
Засега са преведени 3,5 млн. лв. за осем проекта 
 
Държавен фонд „Земеделие“ одобри първите авансови плащания за фермерски проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в 
земеделски стопанства“ към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г.  
 
Първите разплатени субсидии по подмярката са авансови плащания за осем проекта, които са обезпечени с банкови 
гаранции. Общият размер на преведените аванси е 3,5 млн. лв. 
 
Фондът припомня, че земеделците трябва да започнат реалното изпълнение на инвестицията до 9 месеца от датата на 
подписване на договора или до 12 месеца, ако има строителство. 
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Ако не могат да изпълнят проекта, фермерите трябва да уведомят Фонда в рамките на шест месеца от сключването на 
договора и контрактът ще бъде прекратен. 
 


