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√ 150 български научни организации са спечелили проекти по програма Хоризонт 2020 
През 2018 г. ще започнат преговори между България и ЕК за продължение на програмата 
150 български научни организации са спечелили 252 проекта по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ от нейното начало 
през 2014 г. досега. До момента по тази линия в страната ни са влезли 42 млн. евро. 
Това отрежда на България 24 място от 28 държави членки на ЕС по участие и усвояване на средства по програмата. По-
малко финансиране от България са получили Литва, Латвия, Хърватия и Кипър, съобщи Министерството на образованието 
и науката след първата работна среща на новосъздадената Национална контактна мрежа по „Хоризонт 2020“.  
Най-много са парите, вложени в направление „Сигурна, чиста и ефективна енергия“ – 6,7 млн. евро. Следват направленията 
„Информационни и комуникационни технологии“ с 3,4 млн. евро и дейности „Мария Склодовска-Кюри“ с 3,2 млн. евро. 
34 български организации участват в реализацията на 42 проекта по енергийното направление. Пример е община Бургас, 
която заедно с градовете Бордо, Варшава, Лисабон, Лондон и Милано изпълнява проект Sharing Cities (Споделящи градове) 
за внедряване на интелигентни системи в области като електрическата мобилност, системи за интелигентно управление 
на енергията, интелигентно улично осветление, енергийна ефективност на сгради и др. 
По направление дейности „Мария Склодовска-Кюри“ се организира „Нощ на учените“ в цялата страна. 
През последната година научните организации, спечелили най-много проекти, са Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“, Медицинският университет – Варна, „Онтотекст“ АД, Институтът по механика и Институтът по информационни 
и комуникационни технологии към БАН. 
За контактни лица по обявените конкурси на програмата са избрани експерти от държавни институции, научни 
организации, висши училища, неправителствени организации и бизнеса. Основната им задача ще бъде да предоставят 
информация за българското участие в конкурсите, обясни министърът на образованието и науката проф. Николай Денков 
при откриването на срещата. 
Той уточни, че не става дума за докладване на резултатите от проведените конкурси, а по-скоро за структуриране, анализ 
на информацията и предоставяне на конкретни препоръки за подобряване на участието на България в Рамковата 
програма. 
Проф. Денков заяви, че през 2018 г. ще започнат преговори между България и ЕК за продължение на „Хоризонт 2020“ в 
следващия програмен период. 
 
 
√ Нов законопроект затяга реда за получаване на гражданство чрез инвестиция 
Въвеждат се и разпоредби, които ограничават злоупотребата с двойно гражданство 
Нов законопроект затяга режима за получаване на българско гражданство. Вносител на промените е Министерство на 
правосъдието. Документът е публикуван на портала за обществени консултации strategy.bg, като измененията засягат и 
Закона за вероизповеданията, Закона за политическите партии и Изборния кодекс. 
Законопроектът включва нови изисквания към чуждестранните лица, които желаят да станат български граждани на база 
инвестиция. Сега законът не изисква от тях инвестицията да е налична към момента на подаване на молбата за 
гражданство. Капиталовложението е изискване за получаване на разрешение за постоянно пребиваване, което се 
извършва в резултат на провеждането на процедура пред друг компетентен орган, уточняват от правосъдното 
министерство. 
Заради тази разпоредба министърът на правосъдието и Съветът по гражданството в качеството си на консултативен орган 
към него нямат основание да изискват документи и да проверяват наличието на инвестицията към момента на подаване 
на документите от кандидатстващите за българско гражданство лица. 
Целта на промените в законопроекта е да се даде възможност на съответните компетентни органи да проверят и 
удостоверят наличието на направената инвестиция към момента на подаването на молбата за натурализация от лицата. 
Това ще създаде гаранции, че вложените средства не са пренасочени и използвани впоследствие, след получаване на 
разрешението за постоянно пребиваване, за други дейности, а капиталовложението е направено с цел придобиването на 
българско гражданство. 
Съгласно действащия в момента Закон за българското гражданство (чл. 14а) придобиване на българско гражданство по 
натурализация може да стане, ако лицето е увеличило инвестицията си при същите условия на закона до стойност най-
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малко 2 млн. лв. или е вложило в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 1 млн. лв. за осъществен от 
дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. 
Сред изискванията е и лицето да е получило преди не по-малко от година разрешение за постоянно пребиваване в 
страната, през която извършените и въведени в експлоатация инвестиции са поддържани над минималния праг за 
издаване на сертификат за инвестиция клас А. 
Новият законопроект прецизира текстовете на сега действащата уредба и за хората с двойно гражданство. 
Добавя се пояснение на правилото на досегашния текст, съгласно който „Български гражданин, който е и гражданин на 
друга държава, се смята само за български гражданин при прилагането на българското законодателство“. Забраната за 
злоупотреба с двойно гражданство означава, че лицето с двойно гражданство не би могло да се позовава на чуждия закон, 
включително и когато е по-благоприятен, в пределите на териториалното действие на българския закон, записано е в 
мотивите към законопроекта. 
Правосъдното министерство предлага още да се въведе изрична забрана да се правят анонимни дарения над 1000 лв., 
дарения от политически партии, както и на получаването на финансови средства и активи от чуждестранни организации и 
лица, включени в Списъка на лицата, групите и образуванията, които подлежат на замразяване на финансови активи и 
засилени мерки в областта на полицейското и съдебното сътрудничество. 
Въвежда се и забрана за финансиране на вероизповеданията от чужди държави и техни органи и организации, като с оглед 
на спецификата на някои религиозни институции, като например Католическата църква, която е подчинена на Ватикана 
(държавен субект на международното право), се въвежда възможност при необходимост българската държава да уреди 
чрез международен договор подобни отношения. 
Като допълнителна мярка за прозрачност се предлага вероизповеданията да представят и годишен финансов доклад, 
което ще спомогне за по-рационално планиране и разпределяне на държавната субсидия за вероизповеданията. 
С промени в Закона за политическите партии се предлага да се въведе обособено основание за заличаване на 
регистрацията на политическа партия от Софийския градски съд, която системно включва религиозни институции и техни 
представители в политическата и организационна дейност на партията, нейните предизборни кампании и агитация. 
Очаква се направените предложения да бъдат гласувани от служебното правителство до края на мандата му, а новият 
парламент да приеме промените. 
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√ КЕВР отложи решението за новите цени на парното и топлата вода 
Окончателно решение за нови цени на парното и топлата вода ще бъде прието на 7 април, съобщи БНР. 
В еднодневен срок всички представители на енергийните дружества, гражданските организации и институциите, които 
изказаха становищата си в рамките на заседанието, ще получат отговор. 
Според думите на омбудсмана Мая Манолова, която присъства на днешното заседание на енергийния регулатор, в 
"Топлофикация" е останал един буфер от 27 процента, които биха могли да ползват сега и да не се стигне до това драстично 
повишаване с 22 процента цената на парното в София. 
На практика столичани спонсорират столичната "Топлофикация", която въпреки тази протекционистка политика от страна 
на КЕВР по отношение на нея продължава да трупа загуби. 
Припомняме, днес по обяд стотици граждани се събраха пред сградата на КЕВР, за да протестират срещу повишаването на 
цените на парното и топлата вода, след като евергийният регулатор взе решение за повишаване с 30% на цената на 
природния газ. 
Въпреки уверенията на шефа на КЕВР Иван Иванов, че новата цена на газа не би трябвало да повлияе на цените на стоките 
и работодателските организации и бизнесът скочиха срещу решението на КЕВР. 
 
Медиапул  
 
√ Различни екоцели за всяка ТЕЦ предлага енергийната камара 
България трябва да договори с Брюксел и допълнително време за въвеждане на новите изисквания, смятат 
експертите 
България да поиска от Европейската комисия определяне на индивидуални цели и различни лимити за въглищните 
централи у нас за постигане на предвидените от Брюксел нови тавани за изхвърляне във въздуха на емисии серен двуокис 
и азотни окиси и за въвеждането за пръв път на пределно допустими норми за живак. На българските топлоелектрически 
централи също така трябва да се отпусне повече време за внедряване на планираните от ЕК нови изисквания към големите 
горивни инсталации, които финално ще бъдат гласувани на 28 от специално създаден комитет в Еврокомисията. 
Това коментираха пред журналисти във вторник съпредседателите на Националната енергийна камара Оливие Маркет и 
Роберт Дик, директори съответно на "Ей И Ес България" и "ЕВН България". Компаниите са сред осемте члена на 
формираната миналата година браншова организация, събираща още останалите две електроразпределителни дружества 
ЧЕЗ и "Енерго-Про", "КонтурГлобал" и асоциациите на слънчеви, вятърни и водни електроцентрали. Общо членовете на 
камарата са осигурили инвестиции за 5.5 млрд. евро и осигуряват работа на над 10 хил. души. "Ей и Ес" и "КонтурГлобал" 
като собственици на ТЕЦ "Гълъбово" (бившата "Марица Изток 1") и на "Марица Изток 3" са пряко засегнати от новия 
екологичен пакет, макар и да са въглищните централи у нас, отговарящи в най-голяма степен на екоизискванията на ЕК. 
На България реално й остава много малко време за провеждане на тежки преговори за каквито и да било изключения от 
регламента за най-добрите налични технологии за горивните инсталации с мощност над 50 МВ, който ако бъде приет в 
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края на април, ще влезе в сила след четири години. Това означава, че след изтичането на този период от време големите 
горивни инсталации, използващи не само въглища, но и биомаса, отпадъци и течни горива, ще трябва да са постигнали 
исканите нива на пречистване на серния двуокис, азотните окиси и живака. Ако не успеят, няма да получат комплексно 
екоразрешително за работа от Министерството на околната среда и водите и ще трябва да преустановят работа. 
Едва от средата на февруари обаче в България започна да консолидира обща позиция за преговорите с Брюксел, които се 
водят от екоминистерството. В офанзивата бяха включени 16 от 17-те български евродепутати, които изпратиха писмо до 
председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, представяйки му опасностите пред българската енергетика при прилагането на 
еврорегламента в сегашния му вид и цената, която бе струвал той на българската икономика, на нейната конкурентност и 
на потребителите на електроенергия. По оценка на Министерството на енергетиката 1 млрд. лв. са необходимите 
инвестиции за постигането на новите тавани. В момента българското правителство иска среща и с еврокомисарите по 
околната среда и енергетиката, но все още няма отговор от тяхна страна. 
Подготвяната от ековедомството стратегия предвижда три опции за преговори с Брюксел - да се искат за България отделни 
стойности за таваните на изхвърляните вредни емисии, да настояваме за отлагане на срока за влизането в сила на новите 
нива и да претендираме за дерогарция (изключение) за България. 
Според представителите на Националната енергийна камара има различни начини за постигане на новите екоцели на ЕК, 
но отсега е ясно, че тези стандарти са трудно постижими за българските ТЕЦ заради възрастта на използваните технологии. 
Оливие Маркет не се нае да коментира необходимите инвестиции за прилагането на екопакета в България и обясни, че в 
"Ей И Ес" все още оценяват ефекта за тях самите. Той обърна внимание, че досега не е имало изисквания за изхвърляните 
нива на живак в атмосферата и пречистването му не е широко разпространена практика в индустрията, а въпросът, които 
интересува всички е кой ще плати сметката за подобна инвестиции. 
"Направихме внимателна оценка на предложенията и вярваме, че са необходими промени във времевото прилагане на 
изискванията и разделяне на различните държави от ЕС според степента, в която те ще бъдат засегнати от екопакета", каза 
Маркет. По думите му е ясно, че енергийният бизнес трябва да става все по-зелен и да се развива екологично 
произведената електроенергия, но също така въглищните електроцентрали са от изключителна важност за балансирането 
на потреблението. В България те произвеждат до 50 процента от консумираната електроенергия, припомни той. 
Председателят на управата на Института за енергиен мендижмънт Славчо Нейков коментира, че не трябва да се пропуска, 
че новите екоизисквания не засягат само въглищните централи, но също така преосмислят и възобновяемите енергийни 
източници и енергийната ефективност. Според него е важно страната ни да успее да консолидира обща позиция и с други 
застрашени държави като Полша, Гърция и Литва, чиито горивни инсталации също ще са сериозно засегнати от екопакета. 
Според Роберт Дик, предизвикателството пред ЕК е да се приведат общите за Евросъюза екоцели към дадените държави 
в контекста на социалната поносимост на енергийните цени и отражението на екоизискванията върху конкурентността на 
икономиката на всяка страна. По думите му трябва да се намери най-ефективния начин за прилагането на новите стандарти 
и създаването на мост между ситуацията в България и европейските намерения. "Подходите на ЕК трябва да отразят 
националните специфики", заяви Роберт Дик. 
Той отново акцентира върху това, че при всички положения трябва да се работи за устойчивото развитие на българската 
енергетика според евроизискванията, но обърна внимание, че това има своята цена, а в България няма ясна дефиниция за 
уязвими потребители и енергийно бедни. 
"Убедени сме, че тези хора трябва да бъдат подпомогнати, за да си позволят енергийни услуги, но за да стане това трябва 
ясно изработен механизъм – без бюрократщина и с лесен за администриране процес", заяви Роберт Дик. Той отново 
посочи позицията на ЕВН, че определянето на социални тарифи за енергийно бедните влияе зле върху развитието на 
свободния енергиен пазар и подпомагането на социално слабите и възрастните и болни хора трябва да става по ясни 
критерии и през социалните служби, а не през цените, което усложнява уреждането на сметките за ползване на ток, газ 
или парно. 
Маркет и Дик коментираха, че е от изключителна важност е да се проведе и дискусия за това как ще се либерализира 
енергийния пазар в България. 
"Всички мерки за освобождаването на пазар трябва да се обсъдят широко и те да защитават вече направените инвестиции 
в отрасъла и да създават среда за тяхното развитие", посочи Дик. 
Оливие Маркет допълни, че има различни опции за интегриране в свободния електроенергиен пазар на дългосрочните 
договори за изкупуване на електроенергия, каквито имат "Ей И Ес" и "КонтурГлобал" и производителите на възобновяема 
енергия. Той каза още, че камарата вече е предоставила в енергийното министерство своите виждания по предложените 
от Световната банка мерки за либерализация на енергийния пазар и сега се очаква общественото обсъждане на 
реформите. 
Такова служебният министър на енергетиката Николай Павлов обеща още при встъпването си в длъжност в края на януари. 
Резюмето на доклада на Световната банка за либерализацията на енергийния пазар у нас бе публикувано през втората 
половина на февруари за обществено обсъждане. Публичната дискусия предстои, увериха от енергийното ведомство. 
 
Econ.bg 
 
√ БФБ-София приключи сесията на зелена територия 
Индексът на "сините чипове" на БФБ-София - SOFIX записва печалба от 0.46%, покачвайки се до 636.03 пункта 
Борсовите измерители на родния капиталов пазар обърнаха тренда от вчера и днес приключиха сесията на положителна 
територия. Индексът на "сините чипове" на БФБ-София - SOFIX записва печалба от 0.46%, покачвайки се до 636.03 пункта. 
Показателите BGBX40 и BGTR30 се повишават с по 0.49 на сто и 0.26 процента съответно. 
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"Имотният" BGREIT който добавя минималните 0.04% до 108.73 пункта. Оборотът на регулирания пазар към момента 
надхвърля 920 хил. лева. 
Най-ликвидното дружество днес е Химимпорт АД с изтъргувани 208 666 акции на цена от 1.538 лева за брой. 
На сегмента за търговия акции Стандарт, имаше триголеми сделки - с книжата на Еврохолд България АД (55 199 книжа) и 
Алтерко АД (16 990 акции), както и Билборд АД - 13 200 лота. 
Най-силно поскъпват книжата на ИХБ Електрик АД - 16.67 на сто, а най-рязко губи от цената си Хидроизомат АД - 7.14%. 
Вчера минаха 82 941 акции на Адванс Терафонд АДСИЦ на цена от 2.140 лева за брой. 
Бяха търгувани още дялове на още четири дружества със специална нвестиционна цел - Фонд за недвижими имоти 
България, Фонд Имоти, ФеърПлей Пропъртис и Софарма Имоти. 
От сутринта няма инвеститорски интерес към дългови книжа и компенсаторни инструменти, но минаха 20 хил. книжа на 
сегмента за борсово търгувани продукти на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ за 140 лева. 
 
БНР 
 
√ Евростат: Солиден подем при февруарските продажби на дребно в ЕС при по-слабо тяхно повишение в България 
Продажбите на дребно в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) се повишиха рязко през февруари, напредвайки за втори 
пореден месец от началото на годината при тяхно по-сдържано повишение в България, показват данни на Евростат. 
Подобно на еврозоната, търговията на дребно в ЕС се разшири през февруари с 0,7% спрямо януари, когато продажбите 
на дребно се повишиха с 0,2 на сто. Растежът на продажбите на дребно се дължи в най-голяма степен на скок с 1,1% при 
продажбите на нехранителни стоки и с 0,5% при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, докато тези на 
автомобилни горива се понижават с 0,7 на сто. 
На годишна база растежът при продажбите на дребно се ускори през февруари до 2,2% от 1,7% през януари. 
Най-солидно повишение при търговията на дребно на месечна база беше регистрирано в Португалия (скок с 3,1%), 
следвана от Хърватия (с 2,8%) и Словения (с 2,3%), докато най-силно понижение при продажбите на дребно беше отчетено 
в Малта (спад с 0,8%), Латвия (с 0,7%) и Белгия (с 0,6%). 
Днешните добри данни на Евростат подсказват, че потребителите всъщност не са били съществено възпрепятствани от по-
високите цени на стоки от първа необходимост, отчасти благодарение на продължаващия спад на безработицата. В 
понеделник европейската статистика представи данни, показващи, че нивото на безработица в ЕС се понижи през 
февруари до 8-годишно дъно от 8,0 на сто (най-ниско ниво от януари 2009-а година). 
За разлика от осреднените европейски данни, Евростат отчита по-сдържан растеж при продажбите на дребно в България 
на месечна база, но и по-солидно тяхно повишение спрямо година по-рано. 
Според европейската статистика продажбите на дребно в нашата страна се повишиха през февруари с едва 0,2% спрямо 
януари, когато нараснаха с 0,4 на сто. Продажбите на дребно в България обаче бележат непрекъснат растеж или поне 
остават на нивата от предходния месец от август 2015-а година насам, когато те се свиха за последно на месечна база с 0,2 
на сто. 
В същото време продажбите на дребно в България на годишна база забавиха леко своя растеж през февруари до 3,8% 
(спрямо февруари 2016-а) след техен скок с 4,0% в началото на 2017-а, но отбелязват устойчив растеж за тринадесети 
пореден месец. Само седем от останалите 28 страни - членки на ЕС регистрират по-солиден растеж при търговията на 
дребно през втория месец на настоящата година. 
 
В. Стандарт 
 
√ Българите трупат най-малко дългове 
Българите имат най-малко задължения сред жителите на ЕС. Но тъй като и доходите, а съответно и Брутният вътрешен 
продукт (БВП) на страната ни е най-малък, то за да се прецени доколко българите взимат заеми е по-добре да се вземе 
друг критерий - общият размер на дълговете да бъде съпоставен към БВП. По този показател България се нарежда сред 
топ 3 на страните от ЕС по малки задължения на хората. 
Общият размер на задълженията на домакинствата в България е 13,2 млрд. евро, или 29,2% от БВП, показват данните на 
Евростат. Като дял от БВП най-малко задължения имат жителите на Румъния - 21,4% (33 млрд. евро). На трето място е 
Унгария с 24,2% от БВП (26 млрд. евро). 
Явно по-бедните хора взимат и по-малко заеми, тъй като нямат възможност да изплащат кредити за нови коли и по-големи 
жилища. Това се потвърждава и от данните на домакинствата в ЕС с най-големи задължения. На първо място са жителите 
на Кипър - 147,4% от БВП (26 млрд. евро). Но след това се нареждан две страни, в които спестяванията на хората са едни 
от най-големите спрямо БВП - Дания и Холандия. В тях и дълговете на домакинствата са големи - съответно 133% от БВП, 
или 363 млрд. евро и 123,9%, или 838 млрд. евро. 
Общият размер на задълженията на домакинствата в ЕС е 10,2 трилиона евро. Над 90% от тях са кредити, предимно 
ипотечни. 
Финансовите активи на домакинствата през 2015 г. вече са повече, отколкото преди финансовата криза от 2008 г., отчитат 
от Евростат. Общият размер на финансовите активи на гражданите в ЕС е 33,5 трилиона евро, докато през 2007 г. е бил 
26,42 трилиона евро. Финансовите активи са застраховки, пенсии, стандартизирани гаранции (39,3% от всички финансови 
активи на хората), валута и депозити (30,3%), собствен капитал и акции в инвестиционни фондове (24,2%). 
През последните 10 години задълженията на хората са относително стабилни и представляват 70% от БВП на ЕС. Влиянието 
на финансовата криза е по-очевидно при активите на домакинствата. Те намаляват от 214% от БВП през 2006 г. до 181% 
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през 2008 г. През 2009 г. започва възстановяване, като през 2015 г. те вече са 230% от БВП на ЕС. Съотношението на 
финансови активи на хората към БВП е най-високо в Холандия – 2,19 трилиона евро (324,5%), Великобритания – 8,2 
трилиона евро (324,1%) и Дания – 827 млрд. евро (133%). 
 
В.Сега 
 
√ Правосъдното министерство иска да забрани гласуването в чужбина 
Предлагат се и драстични наказания за участие на религиозни институции в предизборната агитация 
Драстични промени в законодателството, предложени от Министерството на правосъдието, са на път да ограничат рязко 
възможността на сънародниците ни зад граница да участват в избори. Поправките предвиждат на президентски и 
парламентарни избори да гласуват само българските граждани, които са живели в страната поне 3 месеца преди деня на 
вота. Досега принципът на уседналост действаше само при избори за кметове и евродепутати. Разпростирането му върху 
всички видове избори ще засегне огромен брой българи по света. 
С един проект Министерството на правосъдието предлага промени в законите за българското гражданство, за 
вероизповеданията, за политическите партии и Изборния кодекс. Голяма част от промените са резултат от дискусията за 
влиянието на Турция в изборния ни процес, която съпътстваше последния национален вот. Основната част от идеите бяха 
споделени от главния прокурор Сотир Цацаров преди дни. 
Според Министерството на правосъдието с въвеждането на 3-месечна уседналост за всички избори ще се постигне 
"уеднаквяване на изискванията за упражняване на активното избирателно право от страна на българските граждани". 
Конституционният съд вече отсъди, че уседналостта не противоречи на основния закон. 
Въвеждането на уседналост за всички видове избори на практика обезсмисля отварянето на избирателни секции в 
чужбина, извън територията на посолствата. Това пък силно ще затрудни сънародниците ни да упражнят правата си. 
Единственият възможен изход от тази ситуация е да се даде възможност на българите с постоянен адрес в България, но 
намиращи се извън границите й, в деня на вота да гласуват по пощата или по интернет.  
Особен акцент в предлаганите промени се поставя върху детайлизирането на конституционната забрана религията да се 
използва за политически цели. Затова в Закона за политическите партии се дава възможност Софийският градски съд да 
може да разпусне дадена формация по искане на прокуратурата, ако тя системно (три или повече пъти в рамките на 
година) включва религиозни институции в предизборните си кампании или в своята политическа и организационна 
дейност. Изключение ще се прави само за "обичайни религиозни обреди", без да е изрично уточнено какво се има 
предвид. В действащия закон процедурата по заличаване се задейства, ако дадена партия нарушава конституцията и/или 
законите на страната, не участва в избори повече от 5 години, не се е отчела пред Сметната палата две последователни 
години и др. 
Сходна мярка се въвежда и в Изборния кодекс. Главният прокурор вече ще може да иска отстраняването на участници от 
конкретен вот, ако допускат религиозни институции в кампаниите си. Същото наказание се предвижда и при нарушение 
на забраната заемащите изборни длъжности в синдикални и работодателски организации да агитират на работните си 
места. 
Всичко това се обвързва и с промени в Закона за вероизповеданията, в който се вписва изрична забрана религиозни 
институции да участват в предизборна кампания и агитация. Забраняват се и дейности, насочени срещу "суверенитета, 
териториалната цялост и конституционния ред в Република България, включително чрез проповеди и разпространение на 
литература и информационни материали". Тук отново се разширяват правомощията на главния прокурор, който ще може 
да налага куп рестрикции "в неотложни случаи" - да спира разпространението на печатно издание и издателска дейност, 
да ограничава публични изяви и да преустанови дейността на юридическо лице за 6 месеца. Той трябва да уведоми до 72 
часа Софийския градски съд за наложените мерки, който се произнася по тях незабавно. Любопитен факт е, че промените 
в Закона за вероизповеданията се предлагат малко след като главният прокурор Сотир Цацаров настоя за тях. Искането му 
дойде, след като ДАНС обяви петима турски граждани за заплаха за националната сигурност. Тогава Цацаров заяви, че 
държавата трябва да има контрол върху верското образование. 
Въвеждат се и други регулации, които директно засягат ислямското вероизповедание у нас. Чужди граждани и 
чуждестранни религиозни служители, каквито Турция изпраща в България, ще трябва да доказват пред властите, че 
владеят български, имат нужната квалификация, както и че няма български граждани, които да вършат тяхната работа. 
Забраняват се анонимните дарения над 1000 лв., спонсорство от партии, както и от чужди държави, които нямат съответния 
двустранен договор с България. 
ФИНАНСИРАНЕ 
С аргумента, че "трябва да се гарантира суверенитетът на Република България при провеждането на избори", се затяга и 
финансирането на партиите. Приходите от дарения и завещания ще се признават за законни само ако идват от български 
граждани. Същото ще важи и при безвъзмездно предоставени услуги, движими и недвижими вещи. Чужди граждани няма 
да могат да спонсорират и предизборни кампании. В публичния регистър на донорите си партиите ще трябва да вписват 
задължително и тяхното гражданство. 
БЕЗ ОТГОВОР 
"Сега" поиска уточнение от МП дали всички българи в чужбина ще изгубят правото си на глас, ако промените бъдат приети, 
и кой ще контролира спазването на новите разпоредби. До редакционното приключване на броя обаче отговор нямаше. 
От там казаха само, че законопроектът е качен за обществено обсъждане в 14-дневен срок и след това изпратените мнения 
ще бъдат взети предвид. Нямаше и реакция от офиса на президента дали е запознат с предложенията на правосъдното 
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министерство. Всички тези промени може да останат само на книга, тъй като 44-ото народно събрание не е длъжно да се 
произнася по тях. 
 
Profit.bg 
 
√ Банките печелят повече спрямо 2016 г. 
Преди броени дни от Българска народна банка съобщиха, че печалбата на банковата система за първите два месеца на 
2017 г. възлиза на 194 млн. лв. спрямо 196 млн. лв. за година по-рано. 
Да, разлика от 2 млн. лв., но всъщност трябва да се има предвид, че работните дни от началото на настоящата година са с 
един по-малко. 
В този случай получаваме, че среднодневната печалба на банките в страната за 2017 г. възлиза на 4.72 млн. лв. спрямо 4.67 
млн. лв. за година по-рано. 
Постигната печалба за февруари  2017 г. е от 100 млн. лв. спрямо 94 млн. лв. за януари. Година по-рано отчетохме печалби 
от съответно 85 млн. лв. и 111 млн. лв.   
Припомняме, че банките у нас приключиха изминалата година с положителен финансов резултат от 1.262 млрд. лв., което 
е най-високото ниво на печалба от 2008 г. насам, когато са реализирани 1.387 млрд. лв. 
Дали резултатите от 2017 г. ще надминат тези от 2016 и 2008 г. предстои да видим. Факт е обаче, че печалбата на банките 
от март 2016 г. бе 109 млн. лв. Данните за март 2017 г. предстои да бъдат обявени в последния работен ден от месеца (28 
април, петък). 
В последния месец отчитаме и още няколко любопитни факта. В края на февруари активите на банковата система растат 
до рекордните 92.5 млрд. лв. спрямо 92.09 млрд. лв. за края на 2016 г. и 87.5 млрд. лв. за 12 месеца по-рано. 
Разходите за обезценка на кредитите и вземанията за първите два месеца на 2017 г. са 98 млн. лв. (при 124 млн. лв. година 
по-рано), което също е предпоставка за очаквани добри данни през идните месеци. 
Ниските лихви, предлагани от банките по спестовните продукти, както и съживяването на кредитирането, също 
предполагат по-добри финансови резултати за сектора.  
Представители на общо шест банкови и небанкови финансови институции вече са потвърдили своето участие в осмото 
издание на финансовия форум Шумът на парите. Организираното от Profit.bg събитие ще се проведе на 31 май и 1 юни 
2017 г. в зала ЕФЕ на хотел Маринела в София. 
 
Actualno.bg 
 
√ Над 4770 работни места са обявени през март  
Повече от 4 770 свободни работни места обявиха 451 работодатели на 28 трудови борси, организирани от Агенцията по 
заетостта през март. Близо 4 000 души, търсещи работа, са посетили срещите с работодателите, за да се запознаят с техните 
предложения. Най-много хора се търсят в сферата на търговията и услугите, строителството, индустрията, селското 
стопанство, както и образованието и отбраната, съобщава Нова телевизия. 
Работодателите търсят също така машинен оператор в производството на пластмасови изделия, заварчик, строител, 
зидаромазач, бояджия, монтажник, водач на селскостопански, пътни и строителни машини, шивач, общ работник, водач 
на лекотоварен автомобил, помощник-готвач, готвач, камериер, барман, сервитьор, касиер, мияч, администратор, 
продавач-консултант. Има предложения и за полевъден работник, печатар, машинен оператор, санитар, сладкар, 
тракторист, охранител, работник поддръжка сгради, гладач, окачествител, оператор шлеп, товарач плавателни съдове, 
автомонтьор, работник горско стопанство, както и за технически сътрудник, лекар-невролог и др. 
Пет специализирани трудови борси – за младежи, се проведоха в градовете Варна, Силистра, Перник, Добрич и Хасково. 
 
В.Монитор 
 
√ Изнасяме умни машини за Южна Корея и Сърбия 
Фирми от Южна Корея и Сърбия купуват български умни машини. Това каза служебният министър на икономиката Теодор 
Седларски след откриването на международна изложба за машини, технологии и индустриално оборудване. По думите 
му освен тях традиционни партньори в тези търговски взаимоотношения са Германия и други европейски страни. 
Той посочи още, че у нас моторизирани машини има в модерните фабрики в големите индустриални зони до Пловдив, 
София и Русе. У нас роботи се използват в сглобяването на автомобилни компоненти, производство на електрически 
системи, бяла техника, както и при ремонта на самолети. 
Седларски коментира още, че индустрия 4.0 е стъпила здраво в България. Той посочи още, че умните машини, които сами 
учат и подобряват своята прецизност, водят и до оптимизация на производствените разходи и бърза възвръщаемост на 
инвестицията. Министърът заяви още, че голяма част от тях се купуват със средства от европрограмите. Радвам се, че 
министерството на икономиката допринася значително за модернизацията на икономиката в посока 4.0, коментира 
Седларски. Според него има предизвикателства, които трябва да се преодолеят, като те главно са насочени към работните 
места, защото машините навлизат все повече, а човекът отстъпва своето място. 
По данни на бизнеса фирмите, занимаващи се с производство на машини, технологии и индустриално оборудване, 
генерират около 5% от БВП. 
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√ Цената за барел петрол на ОПЕК се повиши до 50,68 долара 
Средната цена на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера се повиши до 50,68 долара 
за барел, информира днес на сайта си петролният картел. 
В петък един барел от кошницата на ОПЕК се търгуваше за 50,43 долара. 
За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 13 основни сорта петрол 
за износ на страните членки на картела: Лек арабски (Саудитска Арабия), Басра лек (Ирак), Бони лек (Нигерия), Ес Сидер 
(Либия), Жирасол (Ангола), ирански тежък (Иран), Кувейт експорт (Кувейт), Мерей (Венецуела), Мурбан (ОАЕ), Ориенте 
(Еквадор), Катар марин (Катар), Шахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Раби лек (Габон). 
Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 година. 
Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на 
закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден. 
 
 
 


