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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

БТА 
 
√ Работодателите ще информират президента за приоритетите си за 2017 г. 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) ще проведе работна среща с президента Румен Радев, 
на която работодателите ще представят приоритетите си за 2017 г., съобщиха от Асоциацията. На срещата от страна на 
АОБР участие ще вземат: от АИКБ - Васил Велев, председател на УС и Румен Радев, заместник-председател; от БСК – Сашо 
Дончев, председател на УС и Божидар Данев, изпълнителен председател; от БТПП – Цветан Симеонов, председател на УС 
и Георги Стоев, заместник-председател; от КРИБ – Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на УС и Румяна 
Георгиева, парламентарен секретар.  
Работната среща ще се проведе от 14:00 ч. в сградата на Президентството и ще бъде закрита за медии. След срещата 
пред сградата на Президентството ще има кратки изявления от представителите на АОБР. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
В. Стандарт 
 
√ Министерството на икономиката разработва продукти за насърчаване на стартиращия бизнес 
Министерството на икономиката и Българската агенция за експортно застраховане разработват специални продукти за 
насърчаване на износа на български предприятия, като те ще бъдат специално за стартиращи предприятия. Това заяви 
зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на конференция "Проблеми и решения за малките и средните 
предприятия" в Университета за национално и световно стопанство, която се организира съвместно още с Министерството 
на икономиката и Софийската търговско-промишлена камара. 
„Министерството на икономиката активно търси и възстановява диалога с всички сектори и представителни организации, 
който досега беше занемарен", посочи от своя страна зам.-министърът на икономиката Любомир Ганчев, който също се 
включи в дискусията. Той акцентира върху регулярния и и ефективен разговор с бизнес организациите за намиране на 
общи решения, насочени към подобряване на бизнес средата и осигуряване на благоприятни условия за ускорено 
икономическо развитие. 
Зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов подчерта, че вече се набляга на съвместната работа между науката, 
бизнеса и държавата, той изтъкна, че най-много програми има предвидени в министерството за стимулиране на малките 
и средните предприятия. „Министерството на икономиката работи по всички фактори на икономическия растеж, като 
акцентира значително върху ръста на инвестициите. Работим и върху изготвянето на Концепция за Индустрия 4.0, която за 
в бъдеще да прерастне в стратегия с конкретни мерки, с осигурено финансиране, както и с възможности за изпълнение на 
мерките за дигитализацията на българската икономика", каза още Борисов. 
Зам.–министър Ганчев допълни, че се работи за повишаване на популярността на службите по търговско-икономическите 
въпроси /СТИВ/ на България в чужбина с цел да станат по-достъпни за българската икономика. По думите му службите 
могат да бъдат по-ефективни и да работят повече в помощ на бизнеса и насърчаването на износа. В това отношение ще 
бъде полезно създаването на дигиталната платформа, която ще свърже търговските представители в реално време с 
предприятията и държавата. 
Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ 
Мариета Захариева допълни, че платформата ще създаде реална карта на работещите предприятия в страната и тяхната 
готовност за излизането на външните пазари. Ние искаме предприемачите да имат бърза връзка с търговския екип на 
България в чужбина, подчерта Захариева. 
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√ Онлайн търговията расте с 23% 
Електронната търговия в България се увеличава средно с 23% на година, а 1,1 млн. са потребителите, които пазаруват 
онлайн, като това са 19% от населението над 15-годишна възраст. Средната сума, която един потребител отделя за онлайн 
покупки на година, е 262 евро, като самолетните билети и настанявания и пакетните туристически пътувания са най-
популярните групи услуги, поръчвани онлайн. Често онлайн се купуват и дрехи, ИТ продукти, забавления, обувки и 
лайфстайл продукти. 
Това показват данни на браншовата организация за онлайн търговия Ecommerce Europe, цитирани на семинар, на който 
бяха представени възможностите за извършване на онлайн продажби, съобщиха от СИБАНК. 
След инициатива на банката е създадена нова програма, която ще улеснява бизнеса в електронната търговия. 
Много млади предприемачи искат да се възползват от възможностите на електронната търговия, но нямат нужната 
професионална експертиза и опит. Решение за това може да бъде онлайн магазин, който е съобразен изцяло с 
индивидуалния проект и специфичните изисквания на всеки клиент, но при условие, че дигиталните продажби се 
извършват със сигурно и надеждно платежно средство за електронен магазин, обясняват от банката, ръководена от Петър 
Андронов. 
„Дигитализацията променя света и налага създаването на нови бизнес модели. Банките трябва да са готови да посрещнат 
предизвикателствата и да подпомогнат клиентите си в дигитализацията на техния бизнес, за да може той да се развива 
успешно и да расте", коментира Франк Янсен, изпълнителен директор на СИБАНК. 
Банкерът напомни, че финансовата институция поставя във фокуса на своята дейност развитието на предприемачеството 
в България чрез насърчаване на онлайн търговията и подпомагане на клиентите да трансформират бизнеса си от офлайн 
към онлайн. 
 
 
Econ.bg 
 
√ Министерството на туризма отчете как върви концесионирането на плажовете 
Министерството на туризма отчете как върви сключването на договори за стопанисване на морски плажове за 
предстоящия летен туристически сезон. 
Договори за концесия 
Подписани са нови договори за концесии на четири плажа - за "Свети Влас – Нов плаж", "Обзор – юг", "Къмпинг Оазис", 
"Дюни – юг". 
По другите, обявени през 2016 г. и неприключени концесионни процедури, компетентните институции са се произнесли 
до момента в полза на Министерството на туризма, уверяват от ведомството.  
В съобщението се припомня, че Комисията за защита на конкуренцията е отхвърлила като неоснователни жалбите срещу 
концесиите на "Къмпинг Нестинарка", "Бургас – север" и "Поморие-централен". За "Къмпинг Нестинарка" предстои 
сключването на договор. За "Бургас – север" предстои заседание на концесионната комисия, с което процедурата 
продължава от където е спряла. За "Поморие – централен" се чака решението да влезе в сила или да бъде обжалвано. 
Чака се произнасяне на компетентните институции по жалбата за концесията на "Свети Влас – изток". За плаж "Слънчев 
бряг – север" се чака решение от Върховния административен съд и Върховния касационен съд. 
Договори за наем 
След търгове вече има избрани компании - наематели на плажовете "Къмпинг Веселие", "Устие на река Велека" и "Царево 
Василико", отчита министерството. 
Всички процедури за плаж "Несебър-юг" са приключили и той вече е предаден на наемателя. 
До края на март предстои втори търг за плажовете "Офицерски-запад", "Попски плаж – север 5" и "Несебър- изток". 
Причината за повторното им обявяване е липсата на кандидати или некоректно подготвени тръжни документи. 
Търгът за "Нов плаж Балчик" е прекратен, поради процедурни нарушения и вече е обявен наново. 
С оглед успешното протичане на предстоящия летния сезон за 2017 година и предвид необходимостта от обезпечаване на 
морските плажове със задължителни дейности с цел осигуряване на безопасни условия за ползването им по 
предназначение, се подготвя стартирането на още 5 плаж Балчик" е прекратен, поради процедурни нарушения и вече е 
обявен наново. 
Подготвя се обявяването на още пет търга.  
 
 
News.bg 
 
√ 11 хил. поискаха да намалят данъка си с 5 процента 
Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март, физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка 
за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 1000 лв. 
Допълнително условие е да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на 
подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 2 май 2017 г. Тогава изтича срокът 
за подаване на декларацията и внасяне на подоходния данък. 
Досега ползването на отстъпката от 5% са заявили 11 000 физически лица, като общо подадените декларации в цялата 
страна са 90 000. 
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От НАП напомнят, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите тази година изтича на 2 май 2017 г. 
(30 април е в неделя, а 1 май е почивен ден). 
Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път, без електронен подпис. За целта е необходим 
ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП. 
На 31 март изтича и срокът за подаване на фирмените декларации. Ако бъдат подадени по електронен път, може да се 
ползва 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само 
ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията - 31 март 2017 г. 
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да 
се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg. 
 
 
Actualno.bg 
 
√ МОН: Няма да съкращаваме учители и непедагогически персонал 
Министерството на образованието и науката няма никакво намерение да съкращава учители или непедагогически 
персонал в детските градини, училищата, самостоятелните общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса 
на приобщаващото образование. Както всяка година, МОН е задължено да осигури средства за обезщетения на 
работещите в образователната система, които решат да се пенсионират или я напускат по други причини, съобщиха от 
МОН. Според Кодекса на труда педагозите имат право на до 10 брутни работни заплати, а непедагогическият персонал – 
до осем брутни заплати. Конкретната сума се определя в зависимост от трудовия стаж в образователната структура. През 
2016 г. от правото си на такова обезщетение са се възползвали около 12 000 учители и непедагогически персонал. Въпреки 
това общият брой на работещите в системата се е запазил около 89 500. Ето защо в националната програма „Оптимизация 
на училищната мрежа“ за 2017 г. са заложени сходни параметри. Те са индикативни, тъй като не може да се предвиди 
точно колко педагози и непедагози ще пожелаят да се пенсионират или да напуснат системата. По данни на Центъра за 
информационно осигуряване на образованието сега почти 7000 са само учителите, навършили 61 години. Няколко хиляди 
са непедагогическите специалисти на такава възраст. Всички те имат право да се пенсионират, ако изпълняват 
изискванията за педагогически стаж и възраст. Когато придобият право на пенсия, голяма част от преподавателите се 
възползват от него, получават дължимите им обезщетения, след което остават да работят в системата. 
 
 
Капитал Дейли  
 
√ България е дала 330 млн. евро държавна помощ през 2015 г. 
Страните от ЕС са разпределили 98 млрд. евро 
България е предоставила 329.2 млн. евро за държавна помощ през 2015 г., като 88.8 млн. евро от тях са били разпределени 
за земеделие и развитие на селските райони. Това показва доклад на Европейската комисия (ЕК), като субсидиите за 
железопътния сектор са пресметнати отделно и се равняват на 184.2 млн. евро за годината. Общата сума представлява под 
1% от БВП на страната и нараства през 2015 г. спрямо предходната с близо 60 млн. евро, основно по линия на грантове. 
Парите отиват главно за земеделие, регионално и селско развитие. 
Основната причина за значителното увеличение спрямо 2014 г. е повишението от 55 млн. евро за година в разходите за  
регионално развитие, които така достигат 193.3 млн. евро през 2015 г. В същото време страната не разходва никакви 
средства за редица сектори, сред които култура, заетост, съхранение на наследство и насърчаване на износа. От друга 
страна, се увеличават до 5.7 млн. евро помощите, насочени към иновации, научноизследователска и развойна дейност. Но 
въпреки това сумата е под 2% от всички средства, докато данните показват, че средното ниво в съюза е 8.6%. Също така, 
помощите за малки и средни предприятия отбелязват ръст с 4.5 млн. евро спрямо заделените едва 1.2 млн. през 2014 г. 
Страните от Европейския съюз са разпределили общо 98.2 млрд. евро за държавна помощ, като почти половината от тази 
сума е предоставена за защита на околната среда и пестене на енергия. За сравнение, по това перо българските власти са 
предоставили едва 12.8 млн. евро, или 4.7% от общата сума, показват данните от доклада. Основните инструменти, които 
използвали държавите членки, са грантове (58.8%) и данъчни облекчения (27.8%). Прави впечатление, че малко страни 
използват съфинансиране, докато в България, ако изключим земеделието, делът достига 64% от средствата. 
 
√ Новото ръководство на "София тех парк" ще назначи бизнес съвет 
В следващите седмици трябва да се обявят и конкурси за строителство в зоните на техпарка 
"София тех парк" най-накрая ще се сдобие с бизнес съвет, който да формира визията как да се работи с компаниите на 
територията му. Това обяви служебният министър на икономиката Теодор Седларски при представянето на новото 
ръководство на техпарка. Именно това е една от ключовите стъпки, които трябва да се предприемат, за да може 
дружеството да заработи успешно, като тя е била предвидена още от създаването му. Планът беше такъв съвет да се 
формира, малко след като техпаркът бъде открит и заработи, но за последната година ръководствата на дружеството така 
и не предприеха тази стъпка.  
Бързи действия  
Избраното ново ръководство ще започне и конкурси за учредяване на право на строеж в зоните на техпарка, като 
процедурите ще са основани "на базата на публичност и прозрачност", заяви зам.-министърът на икономиката Лъчезар 
Борисов. Целта ще е да се привлекат компании от сферата на иновациите, обясни той.  

http://www.nap.bg/
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Въпреки че директорите на техпарка не са стъпили официално в длъжност, Министерството на икономиката като 
принципал на дружеството вече даде заявки, че в следващите седмици новите мениджъри ще опитат да обърнат 
тенденцията на управлението му досега. През последната година имаше основен фокус върху обществени поръчки и почти 
никаква сериозна връзка с бизнеси.  
"Нашите амбиции към "София тех парк", а и на цялото общество са твърде високи, за да чакаме и да губим време. Тъкмо 
това е целта на този млад, амбициозен и енергичен екип - да осъществи бързи мерки, така че видимо до няколко седмици 
нещата в "София тех парк да се раздвижат", заяви Седларски. 
Кои са новите директори 
33-годишният Асен Ненчев е новият изпълнителен директор на държавното дружество. Ненчев е споделил колеж в 
Единбург, след което образованието му е продължило с балакавър по икономика и магистратура по мениджмънт от два 
университета в Лондон - University College London и Imperial College London. През 2008 г. започва работа в инвестиционната 
банка Merill Lynch, където се занимава с управление на риска на инвестициите на хеджфондове, а след това е бил в Societe 
Generale в същата сфера. Преди четири години се е върнал в България и е станал зам.-ръководител на "Финансов отдел" 
на "Лукойл България". "Надявам се в бъдеще да подобрим климата и все повече хора да се връщат в България. Надявам 
се и други хора да последват моя пример", каза той.  
Васил Караиванов е новият председател на съвета на директорите. Той е завършил Стопанския факултет на СУ "Св. Климент 
Охридски", където и преподава проектно финансиране, инвестиции. Занимава се и с управлението небанкови финансови 
инстититуции, като по негови думи работи на капиталовите пазари от 2001 г. Участвал е в създаването на първия публичен 
фонд за недвижими имоти през 2004 г. "Имам и няколко чисто предприемачески дейности в създаването на компании за 
финансови иновации, за нанотехнологии, за мобилни приложения в образователна дейност, така че имам опит в стартъп 
общността", сподели той.  
Натанаил Стефанов е зам.-председател на съвета и е най-младият член на екипа. Той се самооопредели като "представител 
на стартъп общността". Завършил е стопанско управление в СУ "Св. Климент Охридски" и има специализации от 
университети в Америка и Дания. По негови думи се е посветил да работи за икономическото развитие на страната, като 
се е развивал в три основни сфери: бизнес, образование и обществена дейност. Обясни, че е работил за голяма 
международна организация, вероятно визирайки позицията си на изпълнителен директор на GEM в България. Той е и 
асистент в СУ "Св. Климент Охридски" в маркетингови дисциплини.  
По информация на "Капитал" назначението на изпълнителния директор Асен Ненчев е дошло по линия на екипа на 
президента Радев, докато другите двама членове са предложения на министър Седларски. 
"София тех парк" има нужда от хора, които разбират от проектно финансиране, от финансово управление на проекти и 
такива са и тримата, които виждате сега пред вас", обоснова избора на новите директори министър Седларски. 
 
√ "Турски поток" ще спре транзита на газ през България от 2019 г. 
Страната ни има действащ договор, според който 90% от транзитните такси са гарантирани до 2030 г. 
Доставките на природен газ за Турция, които в момента се транзитират през България, ще бъдат спрени в края на 2019 г., 
когато в експлоaтация трябва да влезе газопроводът "Турски поток". Tова става ясно от публикуваната информация в 
руския вестник "Ведомости", който цитира междуправителствено споразумение между Русия и Турция за изграждането на 
проекта, което беше подписано през октомври 2016 г., но влезе в сила на 21 февруари 2017 г. 
Руският газ за Турция, който идва на турската граница с България, ще бъде транспортиран по морския участък към датата 
на въвеждане в експлоатацията му, се казва в документа. В него също така се допълва, че когато това стане в края на 2019 
г., в договора с България ще трябва да се изменят точките за доставка и техническите спецификации за доставката на газ 
за Турция. 
Ако бъде построена и втората тръба на "Турски поток", и газът за България ще минава през турска територия. 
Сигурен договор 
Единственото сигурно поне засега е, че България има действащ договор с "Газпром" за транзитни доставки през страната 
ни до 2030 г. "В него има клауза "купуваш или плащаш" за 90% от количествата, която трябва да се спази от "Газпром", 
коментира изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Георги Гегов. Той обаче не можа да коментира дали транзитът 
за Гърция и Македония през България също ще бъде прекъснат, но по думите му не вижда как ще бъде намерен 
алтернативен маршрут специално за Македония. 
Според Гегов, дори доставките за Турция през България да бъдат спрени, това не обезсмисля проекта за разширяването 
на транзитната мрежа към южната ни съседка, така наречения лупинг, тъй като той е реверсивен, което означава, че по 
него може да тече газ и в двете посоки и така България да получава газ от Турция. Проектът, който по план трябва да бъде 
завършен през 2017 г., е на стойност 47 млн. лв. собствени средства на "Булгартрансгаз". Гегов не можа да посочи дали ако 
доставките на газ за България през Украйна бъдат напълно спрени и се пренасочват през "Турски поток", това ще оскъпи 
природния газ за страната ни. Той обаче изрази скептицизъм, че "Турски поток" ще бъде реализиран заради сложната 
политическа ситуация в Турция. Освен това Гегов допълни, че ЕК е поставила условие при изграждането на "Турски поток" 
доставките за България да не бъдат спирани. 
Чрез "Турски поток" "Газпром" цели да заобиколи Трансбалканския газопровод, който минава през Украйна, Молдова, 
Румъния и България, като отклони транзита през Черно море. Първоначално това трябваше да стане през "Южен поток", 
който щеше да мине през България, но тъй като не отговаряше на европейските изисквания, Русия се отказа от проекта, а 
Владимир Путин обвини за провала България. Малко по-късно се появи и идеята за "Турски поток", като още тогава беше 
ясно, че ако проектът бъде реализиран, България ще изгуби транзита на газ за Турция. Това са около 180 млн. лв. приходи 
годишно, които "Булгартрансгаз" получава. 
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√ Стокообменът между България и Хонконг възлиза на 100 млн. долара 
Китайският регион проучва възможностите за инвестиции в България в областта на инфраструктурата, твърди 
търговски представител 
Стокообменът между България и Хонконг възлиза на 100 млн. долара, което изобщо не е много. Това коментира в интервю 
за "Хоризонт" заместник-търговският представител на китайския регион за Европейския съюз (ЕС) Сам Хой. 
Според него сегашното двустранно сътрудничество не е на достатъчно добро ниво. „Искаме търговията и 
капиталовложенията да се увеличат. В момента Хонконг проучва възможностите за инвестиции в България в областта на 
инфраструктурата", посочи Хой и уточни, че най-голям интерес има към пристанищата и летищата. 
„В България сме с две основни цели - едната е да отпразнуваме Китайската нова година с нашите бизнес приятели в 
България. Използваме тази възможност, за да запознаем нашите приятели с част от елементите на китайската култура. 
Също така организираме семинар, който ще се фокусира върху възможностите за бизнес по инициативата "Един пояс – 
един път", по-позната като Новия път на коприната. Хонконг може да изиграе особена роля и ние търсим възможност за 
засилване на сътрудничеството с нашите бизнес партньори в България“, посочи още Сам Хой. 
Според него инициативата "Един пояс - един път" дава възможности в няколко области. Сред тях са инвестиции в 
инфраструктурата. „Хонконг има доста възможности в тази област, тъй като той е финансов център на Азия. Имаме и 
особени характеристики при функционирането ни на китайския пазар. От една страна сме част от Китай, от друга – регион, 
който е свободен да поема инициативи, и имаме личен почерк в международната търговия. Затова можем да служим като 
мост между Китай и операторите зад граница“, каза още заместник-търговският представител на Хонконг за ЕС. 
По думите му компании като Alibaba и други мултинационални корпорации се интересуват от разширяване на бизнеса си 
и проекти в България. 
 
√ Основни фирми за изкупуване на тютюн напускат българския пазар 
Усилията на агроминистерството се насочват към китайския пазар 
Основни фирми, изкупуващи тютюн на територията на страната, напускат българския пазар, а по-малките намаляват 
изкупуването. Това отчете пред журналисти в Кърджали министърът на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков, 
предаде БТА. 
Според министъра, ако не се променят коренно нещата в сектора, "ще сме свидетели на залеза на това производство в 
България". 
На първо място, според министър Бозуков, е необходима адекватна политика в сектора и за пример той посочи Гърция. 
Пред медиите той подчерта, че усилията на министерството се насочват към китайския пазар, където с ориенталски тютюн 
вече търгуват съседките ни - Гърция, Турция и Македония. "Само България липсва, не знам по какви причини, и сега правим 
усилия да сключим и ние такива споразумения", посочи министърът 
Той потвърди, че утре ще се състои заседание на Консултативния съвет по тютюна. В дневния ред са заложени приемане 
на правилата, по които ще се води дейността на Консултативния съвет, и вземане на решение за начина на разпределение 
на средствата за преходния период. В Съвета участват производители, представители на бизнеса и на агроминистерството. 
Ние ще се въздържим от гласуване и ще оставим на производителите сами да решат как да стане разпределението на 
средствата, посочи министър Бозуков. 
Министърът увери, че се прави всичко възможно средствата по преходната национална помощ за тютюна да бъдат 
изплатени до края на месец април, информира пресцентърът на агроминистерството. 
 
√ Дигитална платформа ще свързва търговските представители с бизнеса 
Министерството на икономиката ще популяризира работещите предприятия в страната и тяхната готовност за 
излизане на външни пазари 
Министерството на икономиката ще насърчи създаването на дигитална платформа, която ще свърже в реално време 
търговските представители с предприятията и държавата. Работим за повишаване на популярността на службите по 
търговско-икономическите въпроси (СТИВ) на България в чужбина, за да станат по-достъпни за българската икономика. 
Това обяви зам.-министърът на икономиката Любомир Ганчев по време на конференция "Проблеми и решения за малките 
и средните предприятия" в Университета за национално и световно стопанство, която се организира съвместно със 
Софийската търговско-промишлена камара, съобщи пресцентърът на икономическото ведомство. 
По думите му целта е да се възстанови диалогът с всички сектори и представителни организации и да се намерят решения, 
насочени към подобряване на бизнес средата и осигуряване на благоприятни условия за ускорено икономическо развитие. 
Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
Мариета Захариева смята, че платформата ще създаде реална карта на работещите предприятия в страната и тяхната 
готовност за излизането на външните пазари. 
“Ние искаме предприемачите да имат бърза връзка с търговския екип на България в чужбина”, заяви Захариева. 
От своя страна зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов подчерта, че вече се набляга на съвместната работа 
между науката, бизнеса и държавата и посочи, че най-много програми има предвидени в министерството за стимулиране 
на малките и средните предприятия. 
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„Министерството на икономиката работи по всички фактори на икономическия растеж, като акцентира значително върху 
ръста на инвестициите. Работим и върху изготвянето на Концепция за Индустрия 4.0, която в бъдеще да прерастне в 
стратегия с конкретни мерки, с осигурено финансиране, както и с възможности за изпълнение на мерките за 
дигитализацията на българската икономика“, напомни Борисов. 
Според Георги Чернев, председател на Софийската търговско-промишлена палата, трябва да има нова браншова и 
регионална политика, като браншовите камари трябва да имат директен и редовен контакт с властта, а техните проблеми 
да се решават приоритетно. 
“Необходима е и регионална политика и обединяване на усилията на регионалните структури на бизнеса. Това, заедно с 
новата браншова политика, ще гарантира растеж по-голям от 3%”, каза Чернев. 
 
 
Медиапул 
 
√ Брюксел да смекчи екоизискванията за българските ТЕЦ, призоваха евродепутатите ни 
Европейската комисия да обърне необходимото внимание към българските доводи за смекчаване на планираното 
повишаване на изискванията към изхвърляните вредни емисии от големите горивни инсталации. Това призоваха в обща 
позиция, подписана от всички български представители в Европейския парламент, освен от Николай Бареков. 
Шестнадесетте евродепутати изразяват своите притеснения и тези на българското правителство от предстоящото на 28 
април одобрение на Референтен документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, който затяга 
изискванията за пречистване на изпусканите газове от предприятията, използващи въглища, биомаса, торф, течни горива 
и отпадъци. 
Според българските евродепутати подготвяният регламент не отчита в пълна степен спецификата на българските местни 
лигнитни въглища с високо съдържание на сяра, ниска калоричност и високо пепелно съдържание. Това застрашава 
мощностите в Източно-Маришкия басейн на лигнитни въглища, от който България добива 45% от произвежданата в 
страната електроенергия, пише в позицията им. 
Те настояват председателят на Еврокомиисята Жан-Клод Юнкер, комисарят по околна среда Кармену Вела и комисарят по 
климат и енергетика Мигел Каньете да обърнат внимание на проблемите, които ще породи за страната ни подготвяният 
документ в сегашния му вид. Според тях за държави членки, чиито въглища са със завишени нива на сяра и не позволяват 
достигането на заложените стойности, трябва да се приемат по-ниски изисквания за сероочистване. 
Аргументът е, че сероочистващите инсталации в България са изградени в периода 2002-2009 г. и вече са достигнали 
заложения технологичен капацитет за степен на десулфуризация от 96%, каквито са изискванията от ЕС от 1 януари 2016 г. 
Това е и максимумът, който съществуващите инсталации могат да постигнат от конструктивна гледна точка, пише в 
позицията на евродепутатите. 
Изискванията за по-високи степени на сероочистване са свързани с цялостна и скъпоструваща реконструкция и това би 
довело до несъразмерно високи разходи спрямо ползите за околната среда, допълват те. 
Какви ще са разходите за постигането на по-високите екоизисквания все още не е съобщено. Преди време зам.-министърът 
на енергетиката Константин Делисивков обяви, че на "Българския енергиен холдинг" е възложената задачата да изработи 
такъв анализ. 
Българските представители в Европарламента посочват в позицията си, че освен това редица експерти се съмняват във 
възможността по икономически ефективен начин да се достигне предложението за 99 % десулфуризация за нови централи, 
изгарящи местни лигнитни въглища с високо съдържание на сяра. 
Затова мнението в България е, че безусловното прилагане на новите стойности в референтния документ може да доведе 
до реално ограничаване на експлоатацията и непосредствена загуба на перспектива за централите в Източно-Маришкия 
басейн, работят 33 000 миньори, а отделно 120 000 работни места са свързани с дейността на електроцентралите и мините. 
Евродепутатите призовават ЕК, преди окончателното приемане на заключенията в референтния документ, да оцени още 
веднъж възможността за смекчаване на изискванията за изпускания серен двуокис към инсталациите с номинална 
входяща топлинна мощност над 300 МВ, изгарящи местни лигнитни въглища. 
Едновременно с това е необходимо да се предвидят и ефективни възможности за гъвкавост на операторите, чиито разходи 
за прилагане на предложените нива на десулфуризация надвишават икономическите възможности или местните условия, 
в които те работят, пише още в позицията. 
"Страната ни неизменно подкрепя и следва политиките на ЕС в областта на околната среда и през последните години са 
вложени огромни средства във всички сектори за намаляване на вредните емисии. Инструментът за най-добри налични 
техники несъмнено предлага възможност за разпространяване на най-добрите постижения за опазване на околната среда 
и прилагане на усъвършенствани норми за ограничаване на вредните емисии. Тези политики следва да бъдат продължени, 
като се държи сметка за съизмеримостта на разходите и ползите за околната среда, какъвто е духа на европейските 
директиви в тази област", заключават 16-те български евродепутати. 
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в. Труд 
 
√ БНБ определи 0% капиталов буфер за банките 
Управителният съвет на БНБ определи нулева лихва за свръхрезервите на банките. Нулевото ниво на антицикличния 
буфер, приложим към кредитни рискови експозиции, ще важи за второто тримесечие на 2017 г., съобщиха от централната 
банка. 
Към момента не се отчита натрупване на цикличен системен риск в икономиката предвид наблюдаваното отрицателно 
отклонение на съотношението кредит/БВП от дългосрочната му стойност, уточняват от БНБ. 
Припомняме, че националната банка определи нулев антицикличен капиталов буфер на банките и за първото тримесечие 
на 2017 г. 
 
presa.bg 
 
√ Ще тръгнат ли нагоре лихвите по кредитите? 
Английската централна банка остави без промяна основния си лихвен процент. Швейцарската и Японската банка също не 
промениха лихвите и паричните си политики. Федералният резерв на Съединените щати обаче снощи повиши основния 
си лихвен процент с 0,25, което говори за затягане на паричната политика и очакване за растеж. 
Сега очакванията са за плавно покачване на лихвите на банковите продукти. В България на фона на рекордно ниските 
проценти по депозити и кредити у нас, икономисти и финансисти вече прогнозират плавен обрат в тази тенденция, съобщи 
БНТ. 
Стигнали ли сме дъното на банковите лихви? Според Благовест Джурин е въпрос на време лихвите да тръгнат нагоре, от 
което не се притеснява, стига ръстът да не е шоков. „Би ме притеснило, ако се покачат с 2-3%, шоково покачване за един 
месец. Нормално е да има покачвания в рамките на пунктове проценти, до процент може би са нормални такива движения 
нагоре-надолу“, коментира той. 
В момента имаме най-ниските лихви, които изобщо някога банките ни са предлагали, категорични са експерти. Масово 
лихвите по депозитите се движат около нулата, а по ипотечните кредити средно 4%. Дъното обаче още не е достигнато. 
„Според мен, все още има има известен резон, известна възможност за допълнително намаление, доколкото тепърва ми 
се струва, че банките започват да са по-активни в кредитирането“, посочи икономистът Георги Ангелов. 
 
в. Монитор 
 
√ Двоен ръст на жалбите към КЗП 
ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА СА ПУСНАТИ НАД 21 500 
Жалбите към Комисията за защита на потребителите (КЗП) са нараснали два пъти за последните години. Това съобщи 
председателят й Димитър Маргаритов. По думите му само през 2016 г. са подадени над 21 500 сигнала. Той коментира 
още, че това означава, че хората са по-активни, по-добре информирани, защото човек обикновено се обръща за защита 
към дадена институция, когато знае, че има право на това и когато в повечето случаи се е опитал да си помогне сам, но не 
е успял. 
Маргаритов съобщи, че една трета от жалбите и сигналите са свързани с проблеми в сферата на телекомуникациите. Друга 
значителна част от оплакванията са във връзка с търговията на дребно с електроуреди и битови уреди. Около 60% от 
случаите през миналата година са получили благоприятно за потребителите развитие, т. е. не само сме открили нарушения 
и сме санкционирали търговеца, но сме успели да направим така, че потребителят да усети положителната намеса на 
органа, информира още той. През миналата година комисията е забранила 299 нелоялни търговски практики, за сравнение 
през 2012 г. техният брой е бил 100. 
Жалби до КЗП могат да бъдат подавани и онлайн, като в този случай във всеки един момент потребителят може да следи 
нейното движение. 
Броят на проверките също нараства, като част от тях комисията извършва съвместно с други контролни органи, като 
Агенция „Митници”, Българската агенция по безопасност на храните, КРС, КЕВР. 
 
√ Доходите на фермерите ни скочили с 25% 
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ 
Доходите на земеделските производители у нас са се увеличили от 25% през десетте години членство на България в ЕС, 
сочат данни на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство. Факторният доход на стопанство се е покачил 
от около 3000 евро до почти 4000 евро. Доц. Огнян Боюклиев от Института за икономически изследвания на БАН каза за 
„Монитор”, че от началото на годината правят изследвания по темата. Според него въпреки нарастването, у нас стопанства 
продължават да фалират. 
„От друга страна има свръхконцентрация в земеделието, а доходите на земеделците у нас идват основно от субсидиите. 
Те са основен фактор какво да се произвежда”, обясни експертът. 
По думите му за последните 10 години, откакто сме в ЕС производството на мляко и месо у нас намалява непрекъснато. В 
същото време обаче расте производството на млечни и месни продукти и потреблението им. Има огромен внос и нямаме 
производство на продукти с добавена стойност. 
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„Сега в Брюксел се обсъждат мерки за диференциране при субсидирането, за да може повече пари да отиват и при по-
малките фермери. От другия програмен период (селд 2020 г.) идеята е да се дават по-големи средства от общия бюджет 
на ЕС за проекти, създаващи добавена стойност, иновационен или традиционен продукт, ценна храна, а не само за 
суровина”, добави доц. Боюклиев. Според него може да се спре и практиката с даването на субсидии на единица площ 
или на калпак. Дотогава ще се запази сегашното положение, където всяка държава сама решава къде да насочи 
евросубсидиите, кои мерки да използва. 


