Важни обществено-икономически и политически теми
BTV
√ Пращаме уточняващи въпроси до ЕК за предложенията на „Газпром”
Срокът 4 май не бил краен, може да поискаме удължаване, ако не получим информацията навреме, стана ясно след
среща в МС
Срокът 4 май за отговор до Европейската комисия по предложените от „Газпром” ангажименти за подобряване на
условията за доставки в Източна Европа не е краен. Това стана ясно след среща в МС , на която служебният премиер Огнян
Герджиков, служебният енергиен министър Николай Павлов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и експерти обсъдиха темата.
По думите на Николай Павлов има доста неясноти по отношение на предложените ангажименти и България е подготвила
уточняващи въпроси до ЕК, които ще бъдат изпратени днес.
Ако не получим в срок необходимата информация, ще поискаме удължаване на срока, тъй като информацията не е
достатъчна, подчерта министърът. До края на седмицата Павлов ще бъде изслушан в парламента и темата ще бъде
подложена на дебат.
Част от предложените от „Газпром” отстъпки заради антимонополното дело са записани в българските договори с руската
компания, съобщи Павлов. Искаме те да бъдат разширени, за да се защити интересът на държавата, отбеляза той.
Под заплахата от солени санкции за злоупотреба с монопол в 8 държави от ЕС, сред които и България, „Газпром” предложи
5 мерки, които би трябвало да осигурят конкурентност на пазара, а оттам и по-добри цени на природния газ.
Пътят дотам обаче е дълъг, тъй като предоговаряне на търговските договори за транзит и доставка на газ може да започне
едва след окончателното решение на Европейската комисия по антимонополното дело срещу „Газпром”. Българската
страна в лицето на „Булгаргаз” няма забрана за износ на природен газ, отбеляза Павлов.
„Важно е да запазим позициите на България като транзитен център и да защитим в максимална степен интересите на
страната посредством възможността за последващи преговори с „Газпром” и предоговаряне на много по-добри условия и
много по-добри цени, свързани с доставката на природен газ”, коментира след срещата бившият енергиен министър
Теменужка Петкова.
Тя призова темата не трябва да се политизира от партиите, защото става въпрос за национални интереси и национална
сигурност.
В българските договори няма забрана за реекспорт на синьо гориво, каза бившият енергиен министър Делян Добрев.
„В тази процедура не става въпрос за нови преговори с „Газпром”, а за позиция на ЕК по делото с „Газпром”. Сега говорим
за клаузи в договорите, а не за нови цени. Ако има нови преговори, те ще бъдат на един по-късен етап”, каза Делян Добрев.
На 13 март ЕК прикани всички заинтересовани страни да предоставят в срок от 7 седмици становища относно
представените от "Газпром" ангажименти.
Investor.bg
√ Стартъпи и агенцията за насърчаване на малкия бизнес ще правят съвместни проекти
В Министерството на икономиката беше подписано споразумение за стимулиране на предприемаческата дейност за
авторска иновативна икономика
Вниманието към стартъп общността е лайтомотивът в работата на Министерство на икономиката през последните няколко
месеца. Това каза министърът на икономиката Теодор Седларски при подписването на Споразумение за сътрудничество
между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и стартъп общността, съобщи
пресцентърът на Министерството на икономиката.
Разработване и реализиране на съвместни проекти, в подкрепа на предприемачеството, финансирани по програми на ЕС
или по други донорски програми, ще бъде само част от бъдещата съвместна дейност между старъпи и агенцията, която
подпомага предприемачите.
„За дигиталната общност беше много добър сигнал, че държавата и Министерство на икономиката дадоха фокус върху
тази част от икономиката, която все още не е част от статистиките за икономическо развитие на България, но е заявка за
осигуряване на авторска иновативна икономика, стига да е подкрепена по правилния начин“, подчерта Саша Безуханова.
Основната цел на подписаното Споразумение е подкрепа за стартиращи предприятия, развитие на техния иновативен и
експортен потенциал и подобряване на конкурентоспособността им, чрез насърчаване на предприемаческите умения сред
работоспособното население в България.
Сред общите инициативи, свързани с насърчаване на предприемачеството, са провеждане на семинари, тренинги,
обучения, обмен на икономическа и бизнес информация, експертиза, опит и добри практики.
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Бъдещата дейност предвижда осъществяване на проучвания, анализи и изследвания от взаимен интерес, организиране
на съвместни бизнес мисии, събития между бизнес партньори (В2В) и между клъстери (C2C).
На събитието присъства заместник изпълнителният директор на ИАНМСП Никола Стоянов, който потвърди ролята на
ИАНМСП като мост между администрацията и реалния бизнес и изрази готовността на Агенцията да оказва максимално
съдействие на българските стартъп компании при работата им с институциите.
√ България е постигнала баланс в държавния бюджет за 2016 г.
Според последните данни на Евростат България е и в топ 3 на страните в ЕС с най-ниско съотношение на дълг спрямо
БВП
България е постигнала баланс в държавния бюджет за 2016 г. като процент от брутния вътрешен продукт (БВП). Това
показват последните данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани в понеделник.
Така страната отбелязва подобряване на резултатите си от 2013 г. насам, след като през трите години до 2015 г.
включително е бил отчитан дефицит. Най-голям той е бил през 2014 г. - от 5,5%, а през 2015 г. - от 1,6%. България е една от
двете страни в рамките на Европейския съюз, която е постигнала баланс за миналата година, като другата е Латвия.
В същото време от гледна точка на съотношението на дълга спрямо БВП страната е на трето място по най-ниско ниво на
съотношението с 29,5%. След резкия скок на задълженията като част от БВП през 2014 г. спрямо предишната година – от
17% на 27%, през 2015 г. се наблюдава лек спад до 26%, достигайки почти 30-те процента през миналата година.
Според данните на Евростат през 2016 г. държавният дефицит и дългът както в Европейския съюз (ЕС), така и е еврозоната
са намалели в относително изражение спрямо 2015 г. В ЕС съотношението на държавния дефицит спрямо БВП е спаднал
от 2,4% до 1,7% през 2016 г., а в еврозоната – от 2,1% през 2015 г. до 1,5% миналата година.
Съотношението на държавния дълг към БВП в ЕС пък е намалял от 84,9% до 83,5% към края на 2016 г. спрямо предишната
година, а в еврозоната – от 90,1% до 89,2% за същия период.
През 2016 г. най-голям излишък отчитат Люксембург (1,6%), Малта (1%), Швеция (0,9%), Германия (0,8%) и Гърция (0,7%).
Най-ниски държавни дефицити като процент от БВП се наблюдават при Ирландия (-0,6%), Хърватия (-0,8%) и Дания (-0,9%).
Четири страни членки имат дефицит равен или по-голям от 3% от БВП*: Испания (-4,5%), Франция (-3,4%) и Румъния и
Обединеното кралство (по -3%).
Що се отнася до държавния дълг, най-ниско съотношение към БВП се наблюдава в Естония с едва 9,5% и Люксембург с
20%, а със сравнително ниско са още Чехия (37,2%), Румъния (37,6%) и Дания (37,8%).
Общо 16 страни отчитат по-висок дял от 60% от БВП на държавните задължения, като най-високи са в Гърция със 179,0%,
Италия със 132,6%, Португалия със 130,4%, Кипър със 107,8% и Белгия със 105,9%.
През миналата година държавните разходи в ЕС са били 46,6% от БВП, а приходите – 44,9%. В еврозоната тези данни са
съответно 47,7% и 46,2%.
*Бюджетен дефицит под 3% и държавен дълг под 60% от БВП са част от Маастрихтските изисквания за финансова
стабилност
БНТ
√ В туризма има излишък на кадри с висше образование
До 2020 г. едва 2% от работодателите ще наемат висшисти с диплома по туризъм. Това заяви в Бургас министърът на
образованието и науката проф. Николай Денков. Той се позова на социологическо проучване, проведено през 2015 г. като
част от подготовката на рейтинговата система на висшите училища в България.
Въпреки намаления прием за предстоящата академична година броят на първокурсниците в професионално направление
"Туризъм" - 2138, ще надхвърли заявката на национално представителните работодателски организации. Те са
декларирали необходимост от 1800 специалисти с висше образование в тази област.
Освен това по данни от Националния осигурителен институт и рейтинговата система приложението на придобитото висше
образование в сферата на туризма е най-слабо в сравнение с всички други професионални направления.
В. Стандарт
√ Рекордно ниска лихва по нов дълг за 60 млн. лв.
Министерството на финансите преотвори емисия 4-годишни левови държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж на 22 февруари
2021 г. На проведения днес аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 60 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност
от 0,11%, която е най-ниската до момента за лихвоносни ДЦК. Общият размер на подадените поръчки достигна 149,35 млн.
лв., което е 2,49 пъти над предложените ДЦК. Спредът спрямо германските федерални облигации в този сегмент се сви
спрямо периода на предходната емисия от 80 на 61 базисни пункта.
Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 47%, следвани от пенсионните фондове с 36,33% и
гаранционните фондове с 16,67%.
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Profit.bg
√ Предлагат промени в правилата за изчисляване на индексите
Българска фондова борса-София изготви предложения за промени в правилата за изчисляване на индексите и ги
предоставя за обществено обсъждане до края на месец май. Проектът на Правила за изчисляване на индекстите на
Българска фондова борса – София АД е публикуван тук.
Ръководството на Борсата счита, че промените са изцяло в посока да гарантира пред инвестиционната общност найпрозрачните, основани на безспорни източници и критерии, правила за изчисляване на индексите. БФБ-София са убедени,
че съвместно с всички заинтересовани страни от общността, ще направят правилата работещи изцяло в полза на успешното
развитие на българския капиталов пазар.
Основните редакции, които се предлагат са по отношение на процедурите при обработването на корпоративни събития.
Корпоративните събития могат да доведат до промяна в единичната пазарна цена и/или в броя акции в съответната
емисия, съответно на пазарната й капитализация и пазарната капитализация на фрий-флоута й.
От своя страна пазарната капитализация и пазарната капитализация на фрий-флоута на емисиите имат отношение както
към изчислението на отделните индекси, така и към процеса на селекция на емисии при редовни и извънредни
ребалансирания на индексите. В тази връзка е важно инвеститорите за знаят какви са процедурите при обработване на
отделните корпоративни събития.
С цел коректно определяне на базата и изчисление на индексите на БФБ-София подробно са описани стъпките при всяко
едно от обработваните събития, като е уточнено кога и по какъв начин се извършват промени в единичната пазарна цена
и/или в броя на акциите в емисията.
В подробно изложените мотиви за промените се отбелязва, че при обработването на корпоративни събития с изключение
на разпределение на дивидент в акции, основният източник на информация ще бъде Централен депозитар, тъй като в него
се поддържа актуалния регистър за всички емисии допуснати до търговия на Борсата.
БФБ-София предлага също да бъдат направени промени в допълнителните разпоредби на правилата по отношение на
дефиницията за фрий-флоут и фрий- флоут коефициент.
Нов момент има и в селектирането на компаниите, които влизат в индекса SOFIX. Предвиждат се промени в критериите и
начина на ранкиране на емисиите от SOFIX.
Промяната в методологията на изчисляване на SOFIX е в изискването всяка от 15-те емисии акции да има пазарна стойност
на фрий-флоута не по-малка от 5 000 000 (пет милиона лева), сега прагът е 10 000 000 (десет милиона лева).
В допълнение се предлага въвеждането на нов критерий за наличен спред между цените „купува“ и „продава“ при тест в
размер на 10 000 лв в не по-малко от 68.27% (доверителен интервал в размер на едно стандартно отклонение, two-tail test)
от наблюденията.
По отношение на селектирането на компании се предлага ранкирането да се извършва по следните четири критерии:
пазарна стойност на фрий-флоута; брой сделки за последните6 месец а; медиана на седмичния оборот за последните 6
месеца и средно-аритметична стойност на спреда при изпълнени поръчки „купува“ на стойност 20 000 лв. и поръчки
„продава“ на стойност 20 000 лв. за последните 6 месеца.
Всички тези критерии ще имат еднаква тежест. По този начин Борсата счита, че ще се даде възможност в индекса да влизат
компании, както с висока пазарна капитализация на фрий-флоута, така и с висока активна и пасивна ликвидност за всеки
период на редовно ребалансиране.
БФБ-София изпрати вече на браншови асоциации и бизнес организации предложенията за промени в правилата за
изчисляване на индексите. От институцията планират срещи-дискусии в рамките на Съвета за развитие на капиталовия
пазар по темата. Всички заинтересовани страни могат да видят предложенията на интернет страницата на БФБ-София и
изпратят становищата си до институцията до края на май.
В. Сега
√ Декар земеделска земя поскъпна до средно 761 лв.
Средната цена на декар земеделска земя достигна средно 761 лв. през 2016 г. при 732 лв. преди година, отчете
националната статистика. За последните 6 години цената се е увеличила близо три пъти.
През миналата година са поскъпнали всички категории земя според начина на използването. Декар ниви вече струва
средно 770 лв. (без ДДС), лозя - 370 лв., овощни насаждения - 534 лв., а постоянно затревени площи, където се отчита найголемият ръст на цената - 271 лв. Традиционно най-скъпа е земеделската земя в житницата на България - Североизточния
район, където постигнатата цена през 2016 г. е 1157 лв.
Статистиката отчита и повишение на цените на наемане или арендуване на земеделска земя. Рентата през 2016 г. достига
средно 44 лв. при 42 лв. година по-рано. Най-висок е скокът за овощните градини - от 32 на 41 лв. При лозята и затревените
площи се наблюдава падане на цените за наемане и арендуване. През 2016 г. най-висока е средната цена за един декар
наета или арендувана земеделска земя отново в Североизточния район - 64 лв.
Проучването е правено сред 1979 земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и
агенции за недвижими имоти.
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√ МО ще купи нови изтребители за армията
Сделката за 1.5 млрд. лв. трябва да бъде одобрена от МС и парламента
След близо 20-годишната сага по покупката на нов модел боен изтребител за армията комисията в Министерството на
отбраната взе решение. По неофициална информация решението е за покупка на напълно нови изтребители Gripen. То е
взето след получени оферти от Португалия, САЩ, Швеция и Италия. В сряда ще бъде гледано от Министерския съвет, а
след това - от парламента.
Военното министерство избира между три възможности - изтребители втора ръка F-16 от Португалия и САЩ, изтребители
втора ръка Eurofighter от Италия и новите шведски Gripen. От МО отказаха вчера да обявят какво е класирането, преди да
бъде взето решение от правителството. След като правителството даде мандат за воденето на конкретни преговори,
сделката трябва да мине през парламента, тъй като става дума за междудържавен договор за над 100 млн. лева.
Според източници на "Сега" върху избора на нов изтребител освен факта, че става дума за последно поколение изтребител,
е повлиял срокът на доставка. Едното предложение е било за 3 години, а спечелилото - 18 месеца от времето на
подписване на договора. Натежала е и схемата на разплащане. Една от компаниите например е искала 100% авансово
плащане, което е напълно невъзможно. Покупката на 8 изтребителя, наземно оборудване, въоръжение и тренажори се
очаква да струва около 1.5 млрд. лв. и няма как да бъдат платени накуп. При гласуването на проекта от предишното
Народно събрание беше решено всяка година да се отпуска определена сума пари, за да се покрият плащанията по проекта
до 2020 г. Евентуално след това - до 2023 г., ще се купят още 8 изтребителя. Вторият етап е несигурен, защото МО готви и
други два проекта - купуване на патрулни кораби за над 800 млн. лв. и нови бронирани машини за над 1 млрд. лв.
Служебното правителство продължи работата по проекта за изтребителите, която беше започната по време на
правителството на ГЕРБ. Ако в сряда бъде взето решение, преговорите по договора и сключването му ще са работа на
редовния кабинет. Сроковете за вземане на решение са заложени от предишното правителство и сегашното ги е спазило,
оправдаха се от МО и обявиха, че са готови да предоставят резултатите от работата по избора на изтребител на 44-тото
Народно събрание.
Dnes.dir.bg
√ Превозвачи недоволни от ЕК за пътните такси
Превозвачи възроптаха срещу обмисляната от ЕК промяна в пътните такси, така че автомобилите да плащат според нивата
на отделяните вредни емисии
Досега товарните превозвачи плащаха само тол такси и на преминат километър.
Пред БНР Красимир Лалов от Националното сдружение на българските превозвачи уточни, че подобна промяна би
предизвикала негативен ефект за българските превозвачи, особено ако бъдат въведени минимални европейски цени.
Ако се плащат 10 евроцента на километър, един лек автомобил ще трябва да заплати от София до Бургас 40 евро и обратно
– още 40. Получават се 160 лв. за едно пътуване до Бургас и обратно. За товарните излиза много по-трагично. Поне в
България се говори за 20-25 евроцента и то е и за първи клас пътища в България.
Лалов каза, че тепърва браншът ще има разговори с МРРБ и другите органи, които ще внедряват тази система, но към
момента при тези двойни и тройни стандарти на заплащане на една и съща услуга в бързоразвиващите се страни и тези,
които ги обслужват, просто ще има дисбаланс на интереси и отговорности.
"Ще бъдем принудени да използваме дяволски системи за придвижване, само и само да можем да останем на ръба на
фалита. И без това в момента, с всички рестриктивни действия, които се извършват при нас от ЕС и т. нар. „стари страни,
нещата не вървят на добре", допълни той.
Председателят на Съюза на българските автомобилисти Емил Панчев изтъкна, че мярката на ЕК цели намаляване на
вредните емисии и постигане на справедливост – да се заплаща според изминатото разстояние.
Разбира се, за по-новите автомобили ще е по-евтино. По този начин ще се стимулира и закупуването на нови автомобили.
Панчев изтъкна че не е „голям оптимист“, че предложението ще бъде въведено, тъй като отделните държави-членки на ЕС
вече са въвели различни системи за събиране на пътни такси и са инвестирали милиони в тях. Той изтъкна , че отделяните
от колите вредни газове се отчитат при ГТП. Той припомни, че СБА е предлагала въвеждане на различни „талони“ за
автомобилите според нивата на вредните емисии, така че по-замърсяващите да плащат повече.
Economic.bg
√ Трудовите злополуки в България са намалели наполовина за 10 години
За безопасни условия на труда са предвидени 80 млн. лв. европари
Трудовите злополуки в България са намалели с над 1300 през последните десет години, заяви министърът на труда и
социалната политика Гълъб Донев по време на откриването на кампанията за отбелязване на Световния ден за безопасност
и здраве при работа.
През миналата година трудовите злополуки са били 2257. За последните десет години инцидентите с летален изход са
намалели с почти 50%. През 2016 г. те са били 71. В световен мащаб трудовите злополуки са около 2 млн. годишно. Над
160 млн. работници всяка година се разболяват от професионални заболявания.
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са заделени 80 милиона лева за проекти по схемата „Безопасни
условия на труд” а фонд „Условия на труд“ към Министерството на труда и социалната политика ежегодно финансира
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проекти за подобряване условията на труд в българските предприятия и проекти за минимизиране на професионалните
заболявания.
„Имаме инструментите, политиката и вижданията как условията на труд в българските предприятия да бъдат подобрени.
Нека всички ние заедно – правителство, работодатели и синдикати, да гарантираме, че българските работещи ще се
чувстват удовлетворени и сигурни на своето работно място“, заяви министър Донев, цитиран от пресцентъра на
ведомството.
Той добави, че МТСП в сътрудничество със синдикалните и работодателските организации разработва национални
програми и стратегии за безопасност и здраве на работното място.
Money.bg
√ Колко хора получават 1500 лева заплата?
Haй-гoлямaтa пapтия cлeд пapлaмeнтapнитe избopи y нac - ГEPБ, oбeщa дa paбoти зa пoвишaвaнe нa cpeднaтa paбoтнa
зaплaтa в Бългapия нa 1 500 лeвa cлeд ĸpaя нa чeтиpигoдишния им мaндaт.
Bлaдиcлaв Гopaнoв, бивш и нaй-вepoятнo бъдeщ финaнcoв миниcтъp, зaяви, чe cyмaтa e пocтижимa и пoeтaпнo yвeличeниe
дo тaзи cтoйнocт нямa дa бъдe тoлĸoвa тeжĸo зa бизнeca. Oт ГEPБ oбeщaxa и 650 лeвa минимaлнa зaплaтa.
Πpeз дeĸeмвpи мeceц минaлaтa гoдинa cpeднoтo възнaгpaждeниe зa пъpви път минa пcиxoлoгичecĸaтa гpaницa oт нaд 1
000 лeвa. Koлĸo дyши oбaчe взимaт 1 500 лeвa?
Haй-aĸтyaлнитe дaнни, c ĸoитo Haциoнaлният cтaтиcтичecĸи инcтитyт (HCИ) paзпoлaгa, ca oт oĸтoмвpи 2014 г. Cпopeд тяx
мaлĸo нaд 85 000 cлyжитeли y нac взимaт зaплaтa, близĸa дo 1 500 лeвa нa мeceц. B гpaницитe мeждy 16 и 18 000 лeвa
гoдишнo ca 48 506 дyши, a мeждy 18 и 20 xил. лв. взимaт 37 121 зaeти в Бългapия.
Πo дaнни нa HCИ в пocлeднoтo тpимeceчиe нa 2014 г. oбщият бpoй нa зaeтитe лицa y нac e бил 2 452 700 дyши. Или oĸoлo
3% oт зaeтитe ca взимaли зaплaтa oĸoлo oбeщaнитe 1 500 лeвa.
Kъм oĸтoмвpи 2014 г. пъĸ 70% oт зaeтитe ca взимaли възнaгpaждeниeтo, пo-ниcĸo oт cpeднoтo зa cтpaнaтa.
Πo-paнo днec иĸoнoмиcтът oт Инcтитyтa зa пaзapнa иĸoнoмиĸa (ИΠИ) Явop Aлeĸcиeв зaяви, чe cpeднa paбoтнa зaплaтa oт 1
500 лeвa e възмoжнa пpи pъcт нa иĸoнoмиĸaтa oт 4.5-5%.
√ Петролът опитва да се върне към $52 за барел
Цeнитe нa пeтpoлa в нaчaлoтo нa тъpгoвиятa във втopниĸ pacтaт cлeд пoнижeниe пpeз изминaлитe шecт cecии пopeд.
Игpaчитe нa пaзapa oчaĸвaт дa излязaт дaнни зa cъcтoяниeтo нa зaпacитe в CAЩ, ĸoитo, ĸaĸтo ce пpoгнoзиpa, мoжe дa cпaдaт
зa тpeтa ceдмицa.
Cyтpинтa юнcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пocĸъпвaт c 24 цeнтa (0,47%) - дo $51,84 зa
бapeл. Πpи зaĸpивaнeтo нa пaзap в пoнeдeлниĸ цeнaтa cлeзe c $0,36 (0,69%) - дo $51,6 зa бapeл.
Koтиpoвĸитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ зa юни нa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия нa Hюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в
cъщoтo вpeмe ce пoĸaчвaт c $0,24 (0,49%) - дo $49,47 зa бapeл. Цeнaтa cпaднa c $0,39 (0,79%) - дo $49,23 зa бapeл в ĸpaя нa
пpeдишнaтa cecия.
Cпopeд aнaлизaтopнитe нa Ѕ&Р Glоbаl Рlаttѕ, зaпacитe oт пeтpoл пpeз минaлaтa ceдмицa ca ce cъĸpaтили c 1 млн. бapeлa нa
бeнзин - c 1,1 млн бapeлa, a нa дpyгитe дecтилaти c 1,8 млн. бapeлa.
Зaпaзвaщитe ce oпaceния зa cвpъxпpeдлaгaнeтo нa cypoвинaтa нa cвeтoвния пaзap oтcлaбвa нaтиcĸa зa вдигaнe нa
ĸoтиpoвĸитe. Ho тeзи oпaceния, cпopeд няĸoи нaблюдaтeли, ca пpeyвeличeни, зaщoтo нapacтвaнeтo нa aмepиĸaнcĸия дoбив
нe мoжe вeчe дa ĸoмпeнcиpa cъĸpaщaвaнeтo нa пpoизвoдcтвoтo и cъoтвeтнo пpeдлaгaнeтo в peзyлaтaт oт пpилaгaнeтo нa
пaĸтa OΠEK+.
В. Монитор
√ Търсят нов наемател на плажа „Бургас-север“
Търси се нов наемател на северния плаж на Бургас, тъй като процедурата по концесионирането му се обжалва. Това е
съобщила в Бургас министърът на туризма Стела Балтова, цитирана от пресцентъра на туристическото ведомство.
Поради тази причина е обявена тръжна процедура за наемател на плажа с цел да си подсигури летния туристически сезон.
„Бургас-север“ няма да остане без стопанин. В момента е обявен за неохраняем, но за него отговаря областната
администрация в Бургас”, посочи министърът.
Тя коментира, че през последните месеци всяка процедура отива в съда, но жалбите след това падат и са в полза на
Министерството на туризма.
“По отношение на плаж „Поморие-централен“ концесията е пред финализиране и се очаква всеки момент да бъде
одобрена от Министерски съвет", информира още Балтова.
Във връзка с премахването на незаконните обекти в курорта Слънчев бряг тя посочи, че решението на кмета на Несебър е
категорично.
“Това е национален курорт и той трябва да бъде съхранен така, че да привлича туристите, а не да ги затруднява”, допълни
още министърът.
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