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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Свободен народ 
 
√ „Бял поток“ може да заобиколи България – обезпокоени са три работодателски организации у нас  
Газопроводът трябва да е с протежение 1138 километра и през 2022 година да доставя 16 милиарда кубически метра 
газ 
Ръководствата на три от четирите представителни работодателски организации, членки на АОБР – АИКБ, БСК и КРИБ са 
изпратили писмо до министър-председателя г-н Бойко Борисов, до вицепремиера г-н Томислав Дончев и до г-жа 
Теменужка Петкова – министър на енергетиката. В писмото се повдига въпросът за проектирането на газопровода „Бял 
поток“ от Туркменистан за Европа. В писмото се казва: 
Бяхме информирани от български фирми с контакти в правителствените среди в Туркменистан за ускорено придвижване 
на проекта „Бял поток“, заобикалящ България, за доставката на 16 милиарда кубически метра газ от Туркменистан за 
Европа. 
По тяхна информация, за важността на проекта е заявил официално Марош Шевчович – вицепрезидент на Европейската 
комисия, а самият проект е включен в списъка на проектите на в ЕС „от общ интерес“, което го определя като приоритетен 
за финансиране от европейските фондове и европейските банки, дори вече са отпуснати средства за работа по проекта на 
газопровода Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Черно море – Румъниая – Западна Европа. 
„Бял поток“ е с дължина от 1138 километра и ще доставя 16 милиарда кубически метра газ през 2022 г. Подготвя се от 
грузинската нефтогазова корпорация „GOGC“, която е основния собственик на проекта и се управлява от министерството 
на енергетиката на Грузия. Компанията GOGC е разработила пътната карта на газопровода. През 2019 г., планира да 
завърши всички изследователски работи, които се оценяват на 35 милиона USD, голяма част от които ще изплати ЕС.  
Недоумение буди у нас насочването на газопровода към Румъния и оттам – за Западна Европа, заобикаляйки по-краткия 
път през България, игнорирайки определянето на енергийната свързаност на България със Западните Балкани. Тези 
решения за пътя на газопровода се приемат по време на нашето Европредседателство и ни обричат да станем придатък 
към Западните Балкани. 
 Надяваме се, че нашите представители в ЕС ще положат необходимите усилия този проект да определи България да стане 
разпределител със стратегическото си положение на този енергиен поток.  
Надяваме се, че Вашите контакти с лидерите в ЕС по време на Българското председателство на Съвета на ЕС ще помогнат 
да бъде издигната ролята на България в областта на енергийната свързаност на Западните Балкани и ще дадат възможност 
успешно да решаваме въпросите по диверсификацията на доставката на енергийни източници, а също и връщането на 
позициите ни като енергиен център, които изпуснахме, докато бе спрян проектът „Южен поток“.  
Писмото е подписано от г-н Васил Велев – председател на УС на АИКБ, от г-н Божидар Данев – изпълнителен председател 
на БСК и от г-н Кирил Домусчиев – председател на УС на КРИБ. 
 
Factor.bg 
 
√ Бизнесът в писмо до Борисов: България да стане разпределител в енергийния проект „Бял поток". 
Ако проектът бъде реализиран през Румъния, това ни обрича да станем придатък на Западните Балкани, се казва в 
писмото до институциите 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) настояха за предприемане на дипломатически стъпки България да 
стане разпределител в енергийния проект „Бял поток". 
Те изпратиха нарочно писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър 
Теменужка Петкова. Ето какво се казва в него: 
Бяхме информирани от български фирми с контакти в правителствените среди в Туркменистан за ускорено придвижване 
на проекта „Бял поток", заобикалящ България, за доставката на 16 милиарда кубометра газ от Туркменистан за Европа. 
По тяхна информация, за важността на проекта е заявил официално Марош Шевчович - вицепрезидент на Европейската 
комисия, а самият проект е включен в списъка на проектите в ЕС „от общ интерес", което го определя като приоритетен за 
финансиране от европейските фондове и европейските банки, дори вече са отпуснати средства за работа по проекта на 
газопровода Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Черно море - Румъния - Западна Европа. 
„Бял поток" е с дължина от 1 138 километра и ще доставя 16 милиарда кубометра газ през 2022 г. Подготвя се от грузинската 
нефтогазова корпорация „GOGC", която е основния собственик на проекта и се управлява от Министерството на 
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енергетиката на Грузия. GOGC е разработила пътната карта на газопровода. През 2019 г. планира да завърши всички 
изследователски работи, които се оценяват на 35 млн. USD, голяма част от които ще изплати ЕС. 
Недоумение буди у нас насочването на газопровода към Румъния и оттам - за Западна Европа, заобикаляйки по-краткия 
път през България, игнорирайки определянето на енергийната свързаност на България със Западните Балкани. Тези 
решения за пътя на газопровода се приемат по време на нашето Европредседателство и ни обричат да станем придатък 
към Западните Балкани. 
Надяваме се, че нашите представители в ЕС ще положат необходимите усилия този проект да определи България да стане 
разпределител със стратегическото си положение на този енергиен поток. 
Надяваме се, че Вашите контакти с лидерите в ЕС по време на Българското председателство на Съвета на ЕС ще помогнат 
да бъде издигната ролята на България в областта на енергийната свързаност на Западните Балкани и ще дадат възможност 
успешно да решаваме въпросите по диверсификацията на доставката на енергийни източници, а също и връщането на 
позициите ни като енергиен център, които изпуснахме, докато бе спрян проектът „Южен поток". 
 
Epicenter.bg 
 
√ Бизнесът пише до Борисов: България трябва да се включи в проекта за газ от Туркменистан! 
Недоумение буди у нас насочването на газопровода към Румъния и оттам – за Западна Европа, заобикаляйки по-
краткия път през България, се казва в писмото, подписано от АИКБ, КРИБ и БСК 
Организации на бизнеса написаха на премиера Бойко Борисов с молба България да се включи в енергийния проект "Бял 
поток". 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) настояха за предприемане на дипломатически стъпки България да 
стане разпределител в енергийния проект „Бял поток“. 
Трите организации изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър 
Теменужка Петкова. 
В документа се казва: 
"Бяхме информирани от български фирми с контакти в правителствените среди в Туркменистан за ускорено придвижване 
на проекта „Бял поток“, заобикалящ България, за доставката на 16 милиарда кубометра газ от Туркменистан за Европа. 
По тяхна информация, за важността на проекта е заявил официално Марош Шевчович – вицепрезидент на Европейската 
комисия, а самият проект е включен в списъка на проектите в ЕС „от общ интерес“, което го определя като приоритетен за 
финансиране от европейските фондове и европейските банки, дори вече са отпуснати средства за работа по проекта на 
газопровода Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Черно море – Румъния – Западна Европа. 
„Бял поток“ е с дължина от 1 138 километра и ще доставя 16 милиарда кубометра газ през 2022 г. Подготвя се от 
грузинската нефтогазова корпорация „GOGC“, която е основния собственик на проекта и се управлява от Министерството 
на енергетиката на Грузия. GOGC е разработила пътната карта на газопровода. През 2019 г. планира да завърши всички 
изследователски работи, които се оценяват на 35 млн. USD, голяма част от които ще изплати ЕС. 
Недоумение буди у нас насочването на газопровода към Румъния и оттам – за Западна Европа, заобикаляйки по-краткия 
път през България, игнорирайки определянето на енергийната свързаност на България със Западните Балкани. Тези 
решения за пътя на газопровода се приемат по време на нашето Европредседателство и ни обричат да станем придатък 
към Западните Балкани. 
Надяваме се, че нашите представители в ЕС ще положат необходимите усилия този проект да определи България да стане 
разпределител със стратегическото си положение на този енергиен поток. 
Надяваме се, че Вашите контакти с лидерите в ЕС по време на Българското председателство на Съвета на ЕС ще помогнат 
да бъде издигната ролята на България в областта на енергийната свързаност на Западните Балкани и ще дадат възможност 
успешно да решаваме въпросите по диверсификацията на доставката на енергийни източници, а също и връщането на 
позициите ни като енергиен център, които изпуснахме, докато бе спрян проектът „Южен поток“. 
 
Novini.bg 
 
√ България да стане разпределител в енергийния проект "Бял поток" настояват АИКБ, БСК и КРИБ  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) настояха за предприемане на дипломатически стъпки България да 
стане разпределител в енергийния проект "Бял поток”.  
В писмо на трите организации до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър 
Теменужка Петкова се казва, че работодателските организации са били информирани от български фирми с контакти в 
правителствените среди в Туркменистан за ускорено придвижване на проекта "Бял поток", заобикалящ България, за 
доставката на 16 милиарда кубометра газ от Туркменистан за Европа. По тяхна информация, за важността на проекта е 
заявил официално Марош Шевчович - вицепрезидент на Европейската комисия, а самият проект е включен в списъка на 
проектите в ЕС "от общ интерес", което го определя като приоритетен за финансиране от европейските фондове и 
европейските банки, дори вече са отпуснати средства за работа по проекта на газопровода Туркменистан - Азербайджан - 
Грузия - Черно море - Румъния - Западна Европа. "Бял поток" е с дължина от 1 138 километра и ще доставя 16 милиарда 
кубометра газ през 2022 г., пише в писмото.  
Подготвя се от грузинската нефтогазова корпорация GOGC, която е основния собственик на проекта и се управлява от 
Министерството на енергетиката на Грузия. GOGC е разработила пътната карта на газопровода. През 2019 г. планира да 
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завърши всички изследователски работи, които се оценяват на 35 млн. долара, голяма част от които ще изплати ЕС. В 
писмото се изтъква, че буди недоумение насочването на газопровода към Румъния и оттам - за Западна Европа, 
заобикаляйки по-краткия път през България, игнорирайки определянето на енергийната свързаност на България със 
Западните Балкани.  
Тези решения за пътя на газопровода се приемат по време на нашето Европредседателство и ни обричат да станем 
придатък към Западните Балкани, изтъкват деловите среди и изразяват надежда българските представители 
представители в ЕС да положат необходимите усилия този проект да определи България да стане разпределител със 
стратегическото си положение на този енергиен поток. 
 
3e-news.bg 
 
√ Активна дипломация за включване на България в енергийния проект "Бял поток" като разпределител на газ, искат 
АИКБ, БСК И КРИБ в писмо до Борисов 
За да се включваме в още енергийни инфраструктурни проекти са необходими инвестиции и най-вече пазар, 
коментират експерти 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) настояват за предприемане на дипломатически стъпки България да 
стане разпределител в енергийния проект „Бял поток“. Това е записано в писмо на трите организации до премиера Бойко 
Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър Теменужка Петкова, публикувано на интернет 
страницата на БСК.  
"Бяхме информирани от български фирми с контакти в правителствените среди в Туркменистан за ускорено придвижване 
на проекта „Бял поток“, заобикалящ България, за доставката на 16 милиарда кубометра газ от Туркменистан за Европа. По 
тяхна информация, за важността на проекта е заявил официално Марош Шевчович – вицепрезидент на Европейската 
комисия, а самият проект е включен в списъка на проектите в ЕС „от общ интерес“, което го определя като приоритетен за 
финансиране от европейските фондове и европейските банки, дори вече са отпуснати средства за работа по проекта на 
газопровода Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Черно море – Румъния – Западна Европа", сочат от бизнеса. 
„Бял поток“ е с дължина от 1 138 километра и ще доставя 16 милиарда кубометра газ през 2022 г. Подготвя се от 
грузинската нефтогазова корпорация „GOGC“, която е основния собственик на проекта и се управлява от Министерството 
на енергетиката на Грузия. GOGC е разработила пътната карта на газопровода. През 2019 г. планира да завърши всички 
изследователски работи, които се оценяват на 35 млн. USD, голяма част от които ще изплати ЕС. 
Междувременно вицепрезидентът на ЕК по енергийните въпроси и съпредседател на консултативния съвет на проекта 
„Южен газов коридор“ Марош Шефчович обяви в Баку, че Европейският съюз (ЕС) проучва възможността за 
транспортиране на туркменски природен газ през „Южен газов коридор“. В столицата на Азербайджан се провежда 
четвъртото заседание на министрите в рамките на консултативния съвет за „Южен газов коридор“. 
По думите на Шефчович, ЕС е готов да обсъжда и възможностите за участие от страна на Иран.  
България очаква да получава газ по този трансграничен газов коридор по газовите връзки с Турция и Гърция, които 
предстои да бъдат разширени с изграждането на нови интерконектори. 
От трите работодателски организации изразяват недоумение от насочването на газопровода към Румъния и оттам - за 
Западна Европа, "заобикаляйки по-краткия път през България, игнорирайки определянето на енергийната свързаност на 
България със Западните Балкани". Тези решения за пътя на газопровода се приемат по време на нашето 
Европредседателство и ни обричат да станем придатък към Западните Балкани, отбелязват представителите на биизнеса.  
Работодателите изразяват надежда, че българските представители в ЕС ще положат необходимите усилия този проект да 
определи България да стане разпределител със стратегическото си положение на този енергиен поток. 
"Надяваме се, че Вашите контакти с лидерите в ЕС по време на Българското председателство на Съвета на ЕС ще помогнат 
да бъде издигната ролята на България в областта на енергийната свързаност на Западните Балкани и ще дадат възможност 
успешно да решаваме въпросите по диверсификацията на доставката на енергийни източници, а също и връщането на 
позициите ни като енергиен център, които изпуснахме, докато бе спрян проектът „Южен поток“", е посочено в писмото. 
Трябва да уточним, че газопроводът „Бял поток“, за който се говори на практика е газопроводът AGRI и да, по него Румъния 
води преговори отпреди няколко години.  
Във варианта при т.нар. „Бял поток“ от 2009 г. се предвижда маршрутът на газопровода да започва от Баку, да достига до 
грузинското черноморско пристанище Супса, а след това по дъното на Черно море - до румънското пристанище Констанца, 
след което имаше намерение да завие дори към Украйна.   
Плановете бяха газопроводът да бъде построен на два етапа. При първия етап се предвиждаше да се доставя каспийски 
газ до Румъния, а при втория - до Украйна.  
Ставаше въпрос за транспортиране на 8 млрд. куб. метра газ, които постепенно ще се увеличат до 32 млрд. куб. метра.  
Плановете бяха проектът да бъде завършен през 2016  
Проектът бе реанимиран веднъж през 2015 – 2016 г., но вече като AGRI. Тогава от Азербайджан учтиво казаха, че да, AGRI 
става, но в момента компанията е ангажирана с други по-важни проекти. През 2016 г. Унгария заяви интерес за включване 
в него и споразумението за доставка на румънски газ след години, някъде към 2022 г. визира частично и този проект. 
Проектът предвижда доставка на газ от Каспийския регион до Гърция, където ще се втечнява, а оттам пренос до Костанца 
с регазификация.  
По предварителни оценки от 2015 г., осъществяването на проекта е  от  порядъка на 1,2 млрд. евро до 4,5 млрд.евро. (в 
зависимост от капацитета на терминалите, като вариантите са от два до 8 млрд.куб м природен газ годишно). 
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Участници в проекта за AGRI са компанията SOCAR, Корпорацията за нефт и газ на Грузия, а също така компаниите MVM от 
Унгария и Romgaz , Румъния. През февруари 2011 г. страните създадоха съвместно предприятие за осъществяване на 
поректа -  SC AGRI LNG Project Company SRL.  
Припомняме, че интересът на Европа от газа от Каспийско море е още от 90-те години. Самият проект за Южен газов 
коридор и в частност намерението за доставка на газ от Азербайджан стартира през 1994 г., но едва преди 11 години бе 
постигнат някакъв напредък. С почти същата дългогодишна история във времето е и интересът към доставката на газ от 
Туркменистан. През 2011 г. , т.е. Преди 7 г. Европейският съюз пое мандат за водене на преговори за сключване например 
на обвързващ договор между ЕС, Азербайджан и Туркменистан за строителството на Транскаспийска газопроводна 
система. ЕС за пръв път предложи договор за подкрепа на такъв инфраструктурен проект. 
Споразумението за Транскаспийски газопровод се очаква да положи основата за строителство на подводен газопровод, 
който да свързва Туркменистан с Азербайджан и на свой ред да свърже този газопровод с инфраструктура, която да доставя 
газ от Централна Азия за ЕС. 
Трябва да припомним също, че проектът за газов хъб "Балкан" предвижда именно страната ни да бъде разпределителен 
център на газови потоци, транспортирани от различни източници и/или по различни трасета. За да се случи това не е 
необходимо да се включваме във всички гранд проекти, достатъчно е да построим газовите интерконектори към съседните 
страни - Гърция, Турция, Сърбия, Македония и да довършем връзката с Румъния, като я превърнем в реверсивна, както 
беше планирано. Така ще можем да разпределяме потоци и от Южния газов коридор, и от BRUA, а и от AGRI, защото ще 
имаме преносни възможности и достъп до трасета към Италия през Гърция и към Централна и Западна Европа през Сърбия 
и Румъния. 
Вероятно българският бизнес, като дава предложенията е наясно, че например инвестициите в газопровода „Южен газов 
коридор“ са около 45-50 млрд.евро, част от които, макар и мне голяма, бизнес компаниите в България трябва да се 
погрижат отсега да заделят в перото  диверсификация на източниците. На бизнеса ще оставим и сметките за LNG. В този 
смисъл припомняме, че българската страна е обърнала поглед към нещо по-практично по отношение на LNG – терминала 
в Александруполис. 
Освен това няма да бъде излишно да коментираме, че доставката на газ от Азербайджан и Туркменистан, или дори от Иран 
съвсем не е свързана само с икономически параметри. Става въпрос и за взаимоотношения с политически системи, към 
които Европа е изключително внимателна. 
И още нещо - за да се включваме в нови проекти загазова инфраструктура, са необходими значителни инвестиции, но и 
пазар на природен газ. 
 
Investor.bg 
 
√ Работодатели настояват България да се включи в проекта "Бял поток" 
Идеята за газопровода се зароди още през 2005 г., но реализацията ѝ зависи от доста фактори 
България да вземе участие в проекта за газопровод „Бял поток“ и да бъде разпределителен център на газа, идващ по това 
съоръжение. За това настояват от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара 
(БСК) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) в писмо, изпратено до българските власти. 
Според тяхна информация Туркменистан ускорява работата по проекта, предвиждащ изграждането на газопровод по 
дъното на Черно море – от Грузия до Констанца, Румъния, а оттам и до други европейски страни. Трите организации обаче 
смятат, че по-краткият път на тръбите ще е през България и искат дипломатически стъпки от страна на управляващите 
маршрутът да бъде променен. 
Според тяхната информация „Бял поток“ има статут на проект от общностно значение от Европейската комисия (ЕК). 
Проектът „Бял поток“ има доста далечна история. Официално за него заговори украинското правителство още през 2005 
г., а през 2008 г. тогавашният украински премиер Юлия Тимошенко поиска от Брюксел да признае газопровода като важен 
за общността. 
Тогава ЕК го направи, но през 2015 година газопроводът е изваден от списъка по искане на Румъния. 
Едно от най-важните условия за съществуването на този проект е изграждането на Транскаспийския газопровод (TCP) 
между Туркменистан и Азербайджан. Това е проект от общностно значение от 2013 г., но разглеждан на фона на Южния 
газов коридор. Идеята е в един момент да се увеличи капацитета на Южния газов коридор с газ от Туркменистан. 
Повече от десетилетие Туркменистан търси начини да продава газ в Европа. Проблемът обаче са скъпите газопроводи, 
чието изграждане страната не може да си позволи. За да реализира своите планове Ашхабад трябва първо да осигури 
изграждането на Транскаспийския газопровод по дъното на Каспийско море - дължината е около 300 километра. След това 
газът може да използва съществуващата инфраструктура на Южнокавказкия газопровод през територията на Грузия. 
Така се стига до следващата трудност - изграждането на тръбите по дъното на Черно море между Грузия и Констанца, тоест 
самият „Бял поток“, който в плановете на проектната компания трябва да бъде готов до 2022 г. 
От проектната компания посочват анализи на ЕК, според които Европейския съюз може да получава между 10% и 20% от 
своето потребление на газ през Южния газов коридор. Това са между 45 млрд. куб. метра и 90 млрд. куб. метра годишно, 
посочват от базираната в Лондон White Stream Ltd. Според компанията Азербайджан има възможност да доставя по 10 
млрд. куб. метра газ на Европа, а разликата може да бъде покрита с газ от Туркменистан.  
Никъде в представянето на "Бял поток" няма изчисления за нужните разходи. Коментарите са свързани основно с 
желанието на Европа да диверсифицира източниците и трасетата на природния газ и прозира желанието ЕС да отпусне 
финансиране за реализацията на проекта, който отговоря на тези планове. 
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√ ИПИ: Правителството разпределя по 2,3 млрд. лв. допълнително в края на годината 
През последните две години управляващите отлагат разходи за края на годината  
За миналата година текущата и капиталовата сметка на платежния баланс на България е положителна и възлиза на 2,504 
млрд. евро, като през 2016 г. статистиката отчете излишък от 3,631 млрд. евро, показват данните на Българската народна 
банка (БНБ). 
Текущата и капиталова сметка през декември е отрицателна и възлиза на 310,6 млн. евро. За сравнение, преди година 
също имаше дефицит, който беше 248,5 млн. евро. 
В последния месец на миналата година салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 407,6 млн. евро при 
дефицит от 274,5 млн. евро за декември 2016 г. 
За 2017 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 1,980 млрд. евро при излишък от 2,561 млрд. евро за 2016 година. 

Източник: БНБ 
 
В края на декември 2017 г. търговското салдо по текущата сметка е на минус с 474,8 млн. евро, като година по-рано също 
имаше дефицит от 155,4 млн. евро. 
Investor.bg припомня, че текущата сметка включва вноса и износа, плащанията и постъпленията за услуги, парите, които 
емигрантите изпращат на свои роднини в България, както и текущите трансфери между страната и останалия свят. При 
излишък България се оказва нетен кредитор на останалия свят, а при дефицит – длъжник. 
Акумулираните данни показват, че за миналата година търговският баланс е на минус с 2,041 млрд. евро, докато през 2016 
г. дефицитът беше 984,4 млн. евро. 
В централната банка изчислиха, че за миналата година експортът възлиза на 25,818 млрд. евро, като нараства с 11,8% (2,714 
млрд. евро) в сравнение с 2016 г.  За сравнение в периода януари – декември 2016 г. увеличението на годишна база беше 
с 5,4%. 
През декември от България са изнесени стоки за 2,105 мллрд. евро, което е 3,6% годишен ръст. 
Вносът за миналата година възлиза на 27,859 млрд. евро, като годишният ръст е 15,7% (3,771 млрд. евро). За сравнение 
импортът от януари до декември 2016 г. намалява на годишна база с 1,8%. През декември в страната са влезли стоки за 
2,579 млрд. евро, което е годишно увеличение с 18% (393 млн. евро) спрямо година по-рано. 
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Салдото по услугите за миналата година е положително и е в размер на 2,982 млрд. евро, като през 2016 година  също 
беше на плюс с 3,092 млрд. евро. През декември то е положително в размер на 27,4 млн. евро, като за сравнение през 
последния месец на 2016 г. също беше положително и възлизаше на 58,5 млн. евро. 
В БНБ пресметнаха, че през миналата година преките чуждестранни инвестиции в страната по предварителни данни са в 
размер на 901,9 млн. евро, като през периода януари – декември 2016 г. възлизат на 660 млн. евро. През декември 2017 
г. те намаляват с 12,1 млн. евро, докато година по-рано спадът беше с 245,2 млн. евро. 
Преките инвестиции в чужбина през последния месец на 2017 г. нарастват с 6,6 млн. евро, при увеличение със 123,5 млн. 
евро за декември 2016 г. В централната банка отчитат, че за цялата 2017 година те се повишават с 275,6 млн. евро, докато 
през 2016 година имаха ръст от 320,2 млн. евро. 
Като не се отчитат измененията, дължащи се на курсови или ценови разлики, резервните активи на БНБ, които включват 
външните активи, с които централната банка разполага и контролира и се използват за пряко финансиране на дефицитите 
по платежния баланс, се повишават с 1,472 млрд. евро през декември. За сравнение, годишният ръст през последния месец 
на 2016 г. беше с 451,1 млн. евро.  
За миналата година резервите на БНБ намаляват с 98,9 млн. евро, докато през 2016 г. се увеличиха с 3,467 млрд. евро. 
 
√ Чуждите инвестиции в България се увеличиха с 37% през 2017 г. 
Нетните постъпления от вложения на чуждестранни лица в недвижими имоти отбелязаха спад с близо 83% 
Преките чуждестранни инвестиции, които влязоха в българската икономика през миналата година, отбелязаха 36,7% 
годишен ръст и достигнаха 901,9 млн. евро. Според предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) 
увеличението е с 241,9 млн. евро. 
В централната банка изчислиха още, че през декември 2017 г. инвестициите намаляват с 12,1 млн. евро, докато през 
последния месец на 2016 г. спадът беше с 245,2 млн. евро. 
 

 
Източници: Предприятия с чуждестранно участие, банки, нотариуси, НСИ, Централен депозитар, Агенция за 
приватизация. 
 

 
 

Източник: БНБ 
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През 2017 г. дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите 
на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 189,4 млн. 
евро. В централната банка пресметнаха, че той е по-нисък с 443,2 млн. евро от дяловия капитал за 2016 г., който беше в 
размер на 632,6 млн. евро. 
Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти от януари до декември възлизат на 10,8 
млн. евро, докато за същия период на 2016 г. са били 63,1 млн. евро. Изчисленията на Investor.bg показват, че това е спад 
с 82,88%. 
По страни най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти през миналата година имат Русия (5,8 млн. евро, 53,6%), 
Германия (1,2 млн. евро, 11,5%) и Украйна (1,2 млн. евро, 11,1% от общия размер за периода). 
По предварителни данни статия "Реинвестиране на печалба" (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата 
печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) за 2017 г. възлиза на 229,8 млн. 
евро, докато през 2016 г. беше 341,2 млн. евро. 
В края на 2017 г. подстатия "Дългови инструменти" (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно 
участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) достига 482,7 млн. евро, 
при отрицателна стойност от 313,8 млн. евро за 2016 г. 
Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари – декември 2017 г. по страни са от Холандия (875,7 млн. евро), 
Швейцария (126,6 млн. евро) и Германия (94 млн. евро). 
 

 
 
 
Economic.bg 
 
√ Захариева: От много години България и Румъния са готови за Шенген 
Необяснимо е защо някои държави продължават да са против членството на страната в Шенген 
От много години България и Румъния са готови за членство в Шенген. В доклад от 2011 г. стана ясно, че сме покрили 
критериите за членство. Това заяви вицепремиерът Екатерина Захариева в студиото на БНТ. Тя допълни, че бежанската 
криза е направила някои държави скептични към членството ни, но ние сме успели в нетрадиционна обстановка да опазим 
външните граници. „Необяснимо е защо някои държави продължават да бъдат против членството на страната в Шенген“, 
допълни тя. 
Екатерина Захариева предложи да се проведе дебат, заедно с Румъния, на който да бъдат изяснени мотивите, с които 
държавите са против членството на двете страни в Шенген. Според нея критериите са изпълнени много отдавна. Тя добави, 
че свободното пътуване на гражданите между страните ще доведе до приходи в икономиката и създаване на бизнес 
партньорства. 
„Само след подписване на споразумението с Македония през месец август, имаме 11% ръст на търговията между двете 
страни“, обясни министърът на външните работи. 
Захариева заяви, че за месец и половина България успешно влиза в ролята на председател на Съвета на ЕС и то не само 
като територия, на която се провеждат срещи от високо равнище. За страните от Западните Балкани тя коментира, че всяка 
една от кандидатките трябва да се съобрази с определени условия, за да може да влезе в Европейския съюз. 
„Когато говорим за Европейска перспектива едно от важните неща е подготвянето на икономиките на страните от Западни 
Балкани. Подобряването на инфраструктурите означава инвестиции, но и носи инвестиции“, обясни Захариева. Тя 
допълни, че освен подготвянето на икономиките на страните, трябва да се повиши и конкурентноспособността. 
По въпроса с диалога между Белград и Прищина външният министър смята, че мотивация е точно Европейската 
перспектива. „Факт е, че Косово не е призната от 5 държави в ЕС. Факт е, че диалог между Прищина и Белград е едно от 
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условията за бъдещо членство на Сърбия в Съюза. Европа иска чрез това да внесе стабилност в страните от Западните 
Балкани“, коментира Екатерина Захариева. По нейни думи има напредък в диалога между двете страни. 
 
В. Банкерь 
 
√ Поправят "поправките" в Търговския закон 
Управляващото мнозинство прави спешен опит да замаже гафа с поправките в Търговския закон, които практически 
блокираха прехвърлянето на дялове от фирми и цели предприятия. 
След като в края на миналата година в закона бе записано, че предприятие, в което има наети работници или служители, 
"може да се прехвърли само след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, 
обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и 
служителите, трудовите правоотношения, с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието", 
вписванията в Търговския регистър на този вид сделки на практика спря. Защото депутатите не бяха предвидили кое 
ведомство трябва да издава документа, с който да се удостовери липсата на задължения към работниците. 
Заради този пропуск длъжностните лица по вписванията започнаха масово да отказват да регистрират фирмените сделки. 
Дружествата заляха съдилищата с купища жалби срещу отказите. А работодателските организации възроптаха. 
"Последните промени в Търговския закон са ярък пример за законотворчество под натиск и демонстрират нагледно какви 
са последствията от изменения в законодателството без пълноценна и обективна оценка на въздействието и без отчитане 
на позициите на заинтересованите страни. Припомняме, че в хода на обсъждането на промените в ТЗ работодателските 
организации ясно изразиха негативните си позиции, но народните представители не ги взеха под внимание, а се 
поддадоха на популистката аргументация от страна на омбудсмана Мая Манолова и синдикален натиск", написаха от 
Асоциацията на организациите на българските работодатели в нарочна декларация до Министерския съвет и Народното 
събрание. 
Междувременно съдилищата започнаха масово да се произнасят в полза на бизнеса, тоест, че отказите да се впишат 
сделките са незаконни, тъй като търговците не могат да търпят загуби заради безхаберието на държавата и нейните органи. 
Депутатите също се раздвижиха.  И така - между първо и второ четене на проекта за изменение на Закона за пазарите на 
финансови инструменти изневиделица се появиха и няколко нови норми, чиято цел е да се направи "поправка на 
поправката" в Търговския закон. Те трябва да влязат в сила от следващата седмица. 
Прие се вписването на прехвърлителни сделки с предприятия или дялове от дружества да става след представяне от 
отчуждителя на декларация по образец, че няма "изискуеми и неизплатени задължения" към работниците за три години 
назад. Образецът на тази декларация ще бъде утвърден от министрите на правосъдието и социалната политика - 
предполага се веднага след влизането на измененията в сила. Освен това е предвидено, че след подаването на 
декларациите в Търговския регистър Агенцията по вписванията ще трябва "незабавно" да уведомява Главната инспекция 
по труда. Съответно инспекцията ще извършва проверка на достоверността на декларациите. Тези с невярно съдържание 
ще бъдат препращани към прокуратурата. 
Със същите преходни и заключителни разпоредби в Закона за финансовите инструменти се коригира и още една поправка 
в Търговския закон, която бе въведена едва преди два месеца. Занапред синдиците на фирмите в производство по 
несъстоятелност ще вписват служебно в списъците на приетите вземания всички неплатени задължения към работниците, 
а не само тези, възникнали от "трудово правоотношение с длъжника до шест месеца преди вписване на съдебното 
решение за откриване на производство по несъстоятелност". Това шестмесечно времево ограничение отпада и  вече 
всички работници, които заради неплатените си заплати се явяват и кредитори на дружествата си, ще могат да гласуват 
при приемането на план за тяхната стабилизация. 
 
√ Орбан: България трябва да бъде в Шенген 
Дискусията за задължителните квоти всъщност стимулира миграцията. Тя е опасна за сигурността и за европейската 
християнска култура. Това заяви на съвместен брифинг с премиера Бойко Борисов унгарският му колега Виктор Орбан, 
който е на посещение в България. 
Орбан съобщи, че неговата администрация е разработила пакет от мерки, свързани с миграционната политика на ЕС, които 
е предоставил на Борисов.  
Именно миграцията и опазването на границите са били сред основните теми по време на срещата. "Границите трябва да 
се охраняват и същевременно да се включват споразумения по този въпрос", посочи в тази връзка Виктор Орбан. 
По думите му България заслужава признание, защото охранява външните граници. "Границите могат да се опазят само с 
решителни ръководители. Вашият премиер не е важен само за вас, но и за Унгария, мога да говоря само с признание за 
европейската солидарност", допълни Орбан.  
Той подкрепи членството на България в Шенген. Премиерът на Унгария отбеляза, че страната ни би трябвало да бъде 
приета. 
Според Орбан Балканите трябва да са свързани с ЕС с магистрали, ж.п. инфраструктура. "Всички могат да спечелят от 
интеграцията. Той си е забил брадвата в голямо дърво", коментира Орбан един от големите приоритети на Борисов по 
време на българското европредседателство.  
Премиерът Бойко Борисов заяви още веднъж, че България е най-сигурната граница на ЕС. Той подчерта, че в много 
държави политическата класа се тресе от това как да се реши проблемът с миграцията. Затова Борисов предложи "хот 
спотовете за мигранти да са на границата на конфликтните страни". 
Икономическото сътрудничество между България и Унгария също е била една от най-дискутираните теми между двамата 
премиери.  
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"Виждам развитието на българската икономика. Желаем и ние унгарците да участваме в това развитие на България и каним 
и българските инвеститори да участват в развитието на Унгария", каза Виктор Орбан. 
По-късно Борисов и Орбан положиха цветя пред паметника на Апостола на свободата - Васил Левски. 
 
√ Азерски газ потича към Европа до 2020 година 
Вицепрезидентът на държавната петролна компания на Азербайджан Виталий Беглярбеков обяви, че работата по 
изграждането на Южния газов коридор, по който ще се транспортира природен газ от находището Шах Дениз през Турция 
до Европа, върви по план. Стойността на газопровода ще е 40 милиарда долара. 
Първите количества азерски природен газ ще достигнат до Европа до 2020 година. Още през юли тази година обаче 
Азербайджан ще започне да изпраща газ за Турция по газопровода Трансанадолски газопровод (TANAP), известен още 
като Южния газов коридор. 
Последната част от него е отсечката Баку - Тбилиси - Ерзурум -Истанбул - ЕС, известна като Трансатлантическия газопровод. 
За нея вече има отпуснато финансиране от Европейската инвестиционна банка в размер на 1.5 млрд. евро. 
Очакванията на министъра на енергетиката на Азербайджан Натик Алиев са, че доставката на газ за България, Гърция и 
Италия ще започне до 2020 година. 
Преди месец премиерът Бойко Борисов бе на посещение в Азербейджан. Тогава Борисов изказа надеждите си, че 
Азербайджан ще помогне в газификацията за България. 
Президентът Илхам Алиев на свой ред подчерта, че Азербайджан и България са стратегически партньори в реализацията 
на проекта за изграждане на Южния газов коридор, който ще гарантира енергийна сигурност за Европа. 
"Очакваме през месец юни да стартира изграждането на междусистемата газова връзка Гърция-България, а през месец 
юли да е готово разширението с Турция. Така за страната ни ще се гарантира получаването на договорените 1 млрд. куб. 
м./год. природен газ за България от втората фаза на находището Шах Дениз“, обясни пък премиерът Борисов. 
 
Правен свят 
 
√ Да участваме ли в създаването на Единен патентен съд? 
За издръжката на съда България ще плаща 15 720 евро за първата и 9 564 евро за втората година. 
Министерски съвет публикува за обществено обсъждане проект на предложение до Народното събрание за ратифициране 
на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд, което България е 
подписала на 8 април 2016 година. 
Споразумението предвижда създаването на Единен патентен съд (ЕПС), който да има юридическа правосубектност във 
всяка договаряща държава членка и да се ползва с най-широката правоспособност, предоставена на юридическите лица 
съгласно националното право на тази държава. 
Протоколът за предварително изпълнение (ППИ) на Споразумението относно Единния патентен съд е част от пакета 
документи, чието одобрение и ратифициране от държавите членки, ратифицирали СЕПС, е необходимо за започване на 
работата на ЕПС. Текстът на Протокола е одобрен с Решение по Протокол № 33 от заседание на Министерския съвет от 02 
август 2017 г. ППИ е подписан от името на правителството на Република България на 11 септември 2017 г. 
"Протоколът има за цел да се осигури плавен преход към оперативната фаза и да се гарантира правилното функциониране 
на Единния патентен съд преди влизането в сила на СЕПС. Протоколът за предварително изпълнение се отнася само за 
институционалните, организационни и финансови разпоредби на СЕПС и предварителното изпълнение следва да се 
ограничи до това, което е строго необходимо, за да се гарантира плавен преход към започване на работата на Съда. По 
този начин ще се премине към създаването на ръководните органи на Съда – Административен комитет, Бюджетен 
комитет, Консултативен комитет и Президиум – да се приемат нормативни актове, да се вземат решения, както и да бъдат 
направени назначения в съответствие с процедурите на СЕПС и Статута",  става ясно от доклад на Министерството на 
икономиката, относно цитирания Протокол.   
В доклада се уточнява още, че "размерът на вноската на Република България в периода на предварително изпълнение на 
СЕПС варира в зависимост от броя на участващите държави членки. При хипотетично разпределение между 20 държави 
членки, участието на Република България в общите разходи ще възлиза на 0.15 % от общия процент на средствата, 
необходими за издръжката на Съда или 15 720 евро за първата година и 9 564 евро за втората година, при най-лошия 
сценарий, който е направен на база най-ниски очаквани приходи на Съда за първата и втората година, както и при 
положение, че всички държави членки се присъединят към СЕПС". 
До момента Протоколът за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд е ратифициран 
или приет по друг начин, съобразно законодателството, от шест държави членки - Франция, Люксембург, Холандия, 
Финландия, Белгия и Естония. 
Датата, обявена за приключване на обществените консултации по проекта е 20 март 2018 година. 
 
В. Дума 
 
√ 40 процента от настоящите учители ще се пенсионират в близките 8 години 
В следващите 8 години над 40 процента от българските учители предстои да излязат в пенсионна възраст и това ще доведе 
до сериозен дефицит, предупреди по БНР вчера зам.-министърът на образованието Деница Сачева. Необходимо е да 
привлечем повече млади хора към професията на учителя, да се обърнем към учениците, които сега са на 15–16 години, и 
да им кажем, че професията на учителя предстои да бъде много по-добре платена, с много по-добри условия на труд в 
рамките на следващите няколко години и е професия, която ще има голямо търсене, коментира тя. Сачева обясни, че на 
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среща с родителски организации се е стигнало до консенсус, че видеонаблюдението в училищата и класните стаи може да 
бъде и много опасно за децата. По-голямата част от участниците се обединиха около мнението, че подобен тип мярка не 
само че не би била решение, а би била отваряне на „кутията на Пандора“. Агресията, за съжаление, е феномен, който далеч 
не е само в образователната система. За съжаление, ние всекидневно сме свидетели на насилие и агресия дори в 
обичайните си човешки отношения, припомни зам.-министърът. Сачева уточни още, че Министерството на образованието 
и науката работи в посока на подобряването на работната среда на учителите. Според преподавателя по български език и 
литература в 105-о СОУ „Атанас Далчев“ Николай Милчев видеонаблюдението е част от силно преувеличаване и фетиш 
към технологиите. Не знам защо в 21-ви век си помислихме, че технологията може да реши всичко. Слагането на камери в 
училище довежда до онзи абсурд, в който доверието се превръща в нещо като книга на Оруел. Чувал съм, че в училища е 
издигнат девизът „Не на аналоговите учители в дигиталния свят“. Това е смразяващо. Камерата не е действителност, те я 
воайорство, маскирано като страх. Прекрачва се много важна граница, предупреди Милчев. Според него увеличението на 
заплатите на учителите е лост, който въобще не е достатъчен. 
 
БНТ 
 
√ Какви новости има в регулирането на електронната търговия? 
Преди дни отпадна т. нар. блокиране на географския принцип при пазаруване през интернет. Това означава, че вече няма 
да бъдем пренасочвани към други сайтове, когато сме решили да си купим от точно определен електронен магазин на 
даден търговец в Европейския съюз. Гост в студиото на "Денят започва" беше Димитър Маргаритов, председател на 
Комисията за защита на потребителите. 
Димитър Маргаритов, председател на КЗП: "Има един период от 9 месеца, считано от януари месец тази година, в който 
би трябвало търговците в интернет среда, които досега са осъществявали т. нар. геоблокиране, да приведат своите 
онлайнплатформи, сайтове, електронни магазини в съответствие с новите изисквания, т.е. има един такъв гратисен 
период, в който ще трябва да бъдат възприети във всички държави от Европейския съюз тези нови правила". 
Тарифите за доставки трябва да бъдат обявени предварително в зависимост от зоната, в която се намира потребителят. 
"Това е една от другите проектирани промени в общата европейска регулаторна рамка, уеднаквяването и на тарифите за 
колетните доставки в територията на ЕС, защото и сега съществуват разлики в тези тарифи, нещо подобно на различните 
такси за роуминга, които съществуваха доскоро, а сега все още съществуват и за държавите, които не са в ЕС, но географски 
са много близо до страните членки. 
Така че ние сме свидетели и по-скоро участници на пълна стандартизация на нормативната уредба. Това е полезно преди 
всичко за потребителите, защото се преодоляват дискриминационните моменти, които в една или друга степен 
съществуваха досега за онлайн пазаруването, за говоренето по телефона, за разплащането", каза председателят на 
Комисията за защита на потребителите. 
 
EconomyNews.bg 
 
√ Имотните скици стават безсрочни 
Издадените от Агенцията по геодезия, картография и кадастър скици на имоти, независимо от датата на издаването им, са 
валидни до настъпване на промени в данните за имота,  за който се издават.  
Това става благодарение на приетите изменения в Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, съгласно която правното основание за предоставяне на услугата 
презаверка на скица или схема отпадна. 
Облекчението е част от мерките, предприети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и неговите 
структури в посока намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и подобряване на условията за 
инвестиции в страната. 
Преди промяната, предходните нормативни разпоредби изискваха презаверяване на скици и схеми след изтичане на шест 
месеца от издаването им, ако в този период не е настъпила промяна в данните за имота. 
От началото на годината само в АГКК – София-град са подадени 13 361 заявления за предоставяне на услуги. Броят на 
издадените скици на поземлени имоти и сгради в урбанизираната територия, от началото на годината досега, са 178 260. 
В неурбанизираната територия са 14 069. Издадените скици за имоти в урбанизираната част за миналата година възлизат 
на 1 260 713, а за неурбанизираната – 119 428 броя. Общо приетите заявления в София, за 2017-та година, са 95 831. 
За цялата страна от началото на година досега подадените заявления за услуги от АГКК са 68 802 броя, като само 10% от 
предоставяните от агенцията услуги са заявени електронно.  
Административен орган, лице с публични функции, обществена организация и други органи и лица, пред които се 
представя скицата на имот или схемата, могат да извършват безплатни онлайн проверки в кадастралната карта и 
кадастралните регистри относно данните за имота, чрез уеб портала за онлайн-услуги -"КАИС" на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър.  След извършената онлайн проверка, при липса на промени в границите и данните за имота, 
издадената скица, независимо от датата, на която е издадена, е актуална и същата може да се използва като официален 
документ.   
За да се подобри обслужването на потребителите на кадастрални услуги, от агенцията са осигурили няколко канала за 
достъп и възможности за заявяване и получаване на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри. Това може 
да стане на място – на гише, в която и да е служба по геодезия, картография и кадастър в страната, независимо от 
местонахождението на имота; чрез куриерска или пощенска услуга до посочено от заявителя място; по електронен път – 
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чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. Заявената по електронен път услуга може да се получи 
като електронен документ – по електронен път, или на хартиен носител – на гише  в избрана от заявителя приемна на СГКК.  
С общините и ведомствата има сключени споразумения за достъп до информационната система на кадастъра за 
извършване на справки, заявяване и получаване на електронни скици или схеми за имоти тяхна собственост, или за имоти 
собственост на физически и юридически лица,  които са им необходими за провежданите от дадена община или ведомство 
административни процедури. 
Сключените споразумения с общините дават възможност на гражданите и юридическите лица за достъп до услугите, 
предоставяни от АГКК, на общинско ниво. 
Чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра нотариусите могат да заявяват и да получават от АГКК 
електронни скици и схеми, които да разпечатват на хартия, да заверяват и да използват за провежданите от тях нотариални 
производства. По този начин  не е необходимо от страните по една нотариална сделка да се изискват скици и схеми на 
хартиен носител. 
 
В. Земя 
 
√ За цикъла на касовите апарати  
Пак ще сменяме касови апарати. Наредбата била подписана в края на миналата година. За нея търговците разбраха сега. 
Според НАП целта е строго благородна. При новите устройства с новият софтуер в бюджета ще влязат още 150 млн. лв. 
Толкова е едно 10% увеличение, изчислено от агенцията. Същевременно НАП обвинява, че от оборотите се крият между 
30% и 70%. Простата аритметика показва, че това не са една десета. Основната, за пред медии и потребители причина за 
новата акция, е пробив в софтуера. Производители там дори доказват, че няма смисъл да се сменят всичките 400 000 
апарата. Половината от тях можели да работят с новия продукт. С техният нов продукт. Ще припомня — част от тези фирми 
разработиха и старият, който сега е много виновен. Търговците ще трябва да платят още 120 млн. лв. за новите си 
устройства. Това се потвърждава и от мотивите на МФ за декемврийската наредба. Предишната смяна на касови апарати 
беше през 2011 година. После идват разходите по ремонти, поддръжка, нови консумативи. До следващият, обявен 
медийно пробив. Както и да го погледнеш, в случая става въпрос за една лобирана и на парламентарно ниво парична 
операция. 
 
√ До петък могат да се правят корекции на фактурите за акциза 
До 23 февруари фермерите ще могат да поправят техническите си грешки във фактурите, придружаващи заявленията за 
подпомагане по държавната помощ за кампания 2017 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието, 
храните и горите. На поправка подлежат данните от фактурите, изключени от изчисляването на индивидуалните квоти, тъй 
като проверката на Националната агенция по приходите (НАП) е констатирала несъответствия и разминавания с 
подадените към нея данни. 
Поправките ще се извършват в съответната общинска служба по земеделие, в която земеделските стопани са подали 
заявленията за държавна помощ за кампания 2017 г. Описът на направените поправки по данните във фактурите следва 
да бъде подписан от земеделския стопанин и служителя, извършил корекциите. 
 
√ Наш евродепутат предлага знак за качество «планиски продукт»  
Според Момчил Неков това ще осигури допълнителни възможности за финансиране по Общата селскостопанска 
политика и селската програма 
България може да е една от първите страни в ЕС, въвела термина „планински продукт“, убеден е евродепутатът Момчил 
Неков, цитиран от своя пресцентър. Неков сподели идеята си на публичната дискусия „Планините – неоцененото богатство 
на Европа” в курорта Семково по време на Зимния празник “Белица-Семково-2018“, състоял се под патронажа на кмета на 
община Белица Радослав Ревански. „Регионът ни е уникален, 40% от територията на България е с планински и 
полупланински релеф и страната ни трябва да се възползва от възможността да въведе термина „планински продукт“. 
Българските сирена, мед, билки и месни продукти, произведени в планински райони, са потенциални носители на 
престижното означение“, заяви той. 
Евродепутатът призова за задействане на българските институции за въвеждането на означението, тъй като то може да 
подпомогне развитието на планинските райони у нас. Според него въвеждането на подобен тип означения дава на 
продуктите видимост, гаранция за качество и произход, а освен това разкрива още възможности за финансиране по линия 
на Общата селскостопанска политика (ОСП) и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и може да осигури 
допълнителен тласък за местното производство. 
Момчил Неков е инициатор за въвеждане на означението „планински продукт“ в България. Целта на подетата от него 
инициатива е изготвянето на проекто-наредба за прилагане на термина за качество „планински продукт“. Той е член на 
комисията за земеделие и развитие на селските региони в Европейския парламент, както и на интерпарламентарните 
работни групи за биоразнообразието и устойчивото развитие, за климатичните промени и за развитие на туризма, 
културното наследство и европейските културни маршрути. 
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Дневник  
 
√ Специалистите по защита на личните данни са масово търсени заради новите правила 
Когато през 2006 г. Джен Браун е взела първата си диплома по защита на личните данни, ѝ е било трудно да си намери 
работа – а днес компаниите в САЩ и Европа търсят десетки хиляди специалисти като нея. Причината са новите правила за 
защита на личните данни (GDPR), които ще влязат в сила през май. 
"Навлязох в сферата на сигурността, преди на хората да започне да им пука, и ми беше трудно да си намеря работа", казва 
46-годишната жена. "Изведнъж започнаха да се замислят." 
GDPR е най-голямата реформа на защитата на личните данни, откакто съществува масово използван интернет, и би 
трябвало да даде на европейците по-голям контрол върху информацията им онлайн. Правилата изискват всички компании, 
които събират голямо количество лични данни или обработват чувствителна информация, да имат нарочен служител, 
който да отговаря за защитата им. А да се намери такъв човек не е лесно, отбелязва агенция "Ройтерс". 
Над 28 000 души ще са необходими в Европа и САЩ и 75 000 по света, показват данните на Международната асоциация на 
работещите за неприкосновеността (IAPP). За България, според Комисията за защита на личните данни числото е 45 000. 
Търсенето ще бъде огромно в сферите на технологиите, маркетинга, финансите, здравеопазването и търговията, като 
големите играчи, сред които Microsoft, Facebook, Uber, Airbnb и Twitter, си търсят специалисти. Ролята им ще бъде те да 
следят дали практиките на компанията са в съзвучие със закона и да осъществяват контакт с европейските регулатори. 
Сред другите изисквания на регламента е потребителите да имат достъп до данните си при желание и да получават 
информация за пробиви в сигурността в рамките на 72 часа. 
"Получавам между осем и десет обаждания седмично", казва Марк Френч, който работи за масачузетската компания 
Mimecast. "От 1 януари броят им се увеличи, защото всички осъзнаха, че, о, Боже, GDPR влиза в сила само след пет месеца." 
Типичният му работен ден се състои в това да следи има ли осъвременяване на правилата, да консултира инженерите по 
отношение на новите услуги, да преглежда исканията на маркетинг отдела за използване на данни и да говори с един-
двама клиенти за позицията на фирмата спрямо новите правила. 
Най-важното от Общия регламент за защита на личните данни 
Общият регламент за защита на личните данни (или GDPR) създава нови правила за защита на европейските граждани. 
Това е най-голямата реформа на регулациите по тази тема 1995 г. насам. Тя предвижда строги и сложни изисквания, както 
и тежки наказания. 
Наказания 
За несъобразяване с GDPR - глоба до 20 млн. евро или 4% от глобалния оборот на компанията, в зависимост кое е по-
голямата сума. 
Изисквания на субекта на данни 
Компаниите, работещи с европейски клиенти, трябва да могат да ги снабдят със следната информация: какви лични данни 
съхраняват, как ги използват и какви разрешения за това имат. 
При пробиви на сигурността 
Фирмите ще бъдат длъжни в рамките на 72 часа да уведомят властите и засегнатите потребители. 
Специален служител 
Някои компании - включително тези, които извършват мащабен мониторинг върху индивиди, и тези, които работят с лична 
информация, свързана с присъди и престъпления, ще бъдат длъжни да назначат служител, който да отговаря за защитата 
на личните данни. 
Достъп до данните 
Гражданите ще имат право да получат копие на данните си и при някои обстоятелства да поискат те да бъдат изтрити. Ето 
как фирмите могат да се справят с това: 
Опис 
Те трябва да имат списъци с данните, които съхраняват; къде ги съхраняват; какви права имат да ги използват или пренасят; 
за какви цели и колко дълго могат да се разпореждат с тях. 
Категоризация 
Фирмите няма нужда да снабдяват субектите с нискорискови данни (тоест информация, която не може да доведе до 
идентифицирането им, като например хранителните им предпочитания) Но ще трябва да им показват високорисковите 
данни (тези, по които пряко или непряко могат да бъдат идентифицирани, например името или адреса). 
Механизми за изпълнение на исканията 
Компаниите трябва да уредят начин, по който потребителите да предявяват такива искания, както и да създадат системи 
за изпълняването им. 
Изпълнение 
Срокът за това е един месец. 
 
Blagoevgrad24.bg 
 
√ Морски хотелиер: Българските работници не са готови да поемат отговорността, за да получават големи заплати 
Диана Колчева, член на клуба на хотелиерите в к.к. Слънчев бряг коментира сумите, които ще се дават за заплати през 
предстоящия туристически сезон. По думите й, за да се дават заплати от 3000 - 5000 лв., трябва да има поскъпване на 
цените за обслужване на туристите. 
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Бившият председател на Агенцията по туризъм Анелия Крушкова заяви пък пред "България сутрин" по bgonair, че от 
туристическия бранш всяка година обещават големи заплати, а не ги дават. Според Диана Колчева обаче, българските 
работници не са готови да поемат отговорността, за да получават големи заплати.  
"Наетите кадри не си вършат качествено задълженията", поясни тя. Анелия Крушкова пък обясни, че у нас казваме как 
българските работници не са добре подготвени, а като отидат да работят в чужбина, същите тези кадри се справят.  
Диана Колчева очаква и тази година недостиг на персонал от 15-20% и затова у нас ще идват и тази година работници от 
други страни - Украйна, Молдова. По думите й, така в конкурентна среда нашите сънародници ще се научат да бъдат 
достатъчно дисциплинирани и отговорни като чужденците. 
 
ТВ Европа 
 
√ Мобилността при обучение и работа може да реши проблема с младежката безработица 
Пътуването с цел обучение, работа или стаж може да реши проблема с младежката безработица в Европа. Мнението 
изразиха редица експерти на конференция за бъдещето на Европейския социален стълб, която се проведе в София. Според 
тях съществуващите в момента европейски програми за мобилност трябва да бъдат променени и доразработени. 
Младежката безработица остава едно от сериозните предизвикателства през ЕС. Сред причините тя да съществува са 
липсата на мотивация или правилно образование сред младите хора. Затова ЕС трябва да даде повече възможности на 
младежите да пътуват с цел образование, стаж или просто обмяна на опит, каза на конференция, посветена на 
инвестициите в хората председателят на бюджетната комисия в ЕП Жан Артъс. 
Жан Артъс – председател на Комисията по бюджет в ЕП: 
„През ноември миналата година ние убедихме страните-членки, че трябва да вървим към конвергенция на 
законодателствата и практиките, свързани с професионалното обучение и стажуването. В ЕС трябва да има и специална 
програма за професионално обучение и провеждане на стажове така че да можем да се възползваме по-добре от Фонда 
за регионално развитие, Европейския социален фонд, както и всички кохезионни фондове. Трябва да инвестираме не само 
в инфраструктура, но и в човешките ресурси.“ 
През 2017 г. ЕС отбеляза 30-тата годишнина от началото на програмата за студентска мобилност „Еразъм“. От началото й 
от нея са се възползвали над 5 млн. студенти. Според Андриана Сукова – директор „Инвестиции“ в ЕК предоставените 
възможности биха подготвили младите за професиите на бъдещето. 
Андриана Сукова – директор „Инвестиции“ в ЕК: 
„Множество възможности съществуват не само за подобряването на квалификацията на младите хора, но също и за 
подкрепа на реализирането на техните собствени идеи. В момента виждаме значително изменение във формите на заетост 
– имаме все повече хора, които искат да работят сами, да направят своя трудов път по самостоятелен начин и със свой 
собствен избор. Така че инициативността на младите хора трябва да бъде широко подкрепена.“ 
В началото на февруари стартира и първата българска европейска програма за млади предприемачи – „Алеко“. Тя ще даде 
възможност на над 180 души от ЕС да пътуват на три континента и в продължение на до три месеца да стажуват във фирма 
по свой избор. 
 
√ Експерти от ЕС обсъждат общата политика за сигурност в София 
Директорите по отбранителната политика на страните-членки на ЕС провеждат среща на 19 и 20 февруари 2018 г. в София, 
в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС. Форумът има за цел да подпомогне подготовката за 
провеждане на Съвета по външни работи/Отбрана, който ще се състои на 6 март 2018 г. в Брюксел.  
В рамките на три работни сесии участниците в срещата ще обсъдят актуалното състояние на сътрудничеството ЕС-НАТО, 
възможностите за постигането на повече взаимосвързаност между Постоянното структурирано сътрудничество в областта 
на отбраната, Координирания годишен преглед на отбраната и Европейския фонд за отбрана, както и подобряването на 
военната мобилност в рамките на Европейския съюз. Домакин от българска страна ще бъде Росица Димитрова – директор 
на дирекция „Отбранителна политика“ в Министерството на отбраната. Наред с делегатите от страните-членки на съюза, 
във форума ще участват представители на високо ниво от Европейската служба за външна дейност, Европейската комисия, 
Генералния секретариат на Съвета, Европейската агенция по отбрана и НАТО. 
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√ Πeтpoлът ce движи paзнoпocoчнo. Πaĸтът OΠEK+ пoддъpжa пaзapa 
Цeнитe нa пeтpoлa във втopниĸ ce пpoмeнят paзнoпocoчнo. Ha ceвepнoaмepиĸaнcĸия WТІ, pacтaт пoдĸpeпяни oт 
oгpaничeниятa нa дocтaвĸитe oт Kaнaдa зa CAЩ, дoĸaтo ĸoтиpoвĸитe нa eвpoпeйcĸия Вrеnt ca нa минyc. Днec cyтpинтa 
aпpилcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt пoeвтинявaт c 0,29 пpoцeнтa дo $65,48 зa бapeл. Koнтpaĸтитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн 
WТІ ce тъpгyвaт пo $62,31 зa бapeл, c 1 пpoцeнт нaд цeнaтa oт ĸpaя нa вчepaшнaтa cecия. 
Tpъбoпpoвoдът Кеуѕtоnе, ĸoйтo пoдaвa пeтpoл oт нeфтeнитe пяcъци нa Aлбepтa, Kaнaдa ĸъм пpepaбoтвaтeлни зaвoди в 
CAЩ, paбoти oт нaчaлoтo нa гoдинaтa нa нeпълнa мoщнocт зapaди aвapия. Oгpaничaвaнeтo нa тeзи дocтaвĸи пoддъpжa 
цeнaтa нa WТІ. 
Щo ce oтнacя дo eвpoпeйcĸия eтaлoн Вrеnt, тo пpoтив нeгoвaтa цeнa дeйcтвaт oтcлaбвaнeтo нa дoлapa и пoнижeниeтo нa 
aзиaтcĸитe фoндoви пaзapи. Ho ĸaтo цялo, cчитaт oтpacлoвитe eĸcпepти, oгpaничaвaнeтo нa дoбивa oт cпopaзyмeниeтo 
OΠEK+ пoдъpжa дoбpe пeтpoлния пaзap oт нaчaлoтo нa тaзи гoдинa. Гeнepaлният ceĸpeтap нa ĸapтeлa Myxaмeд Бapĸиндo 
ĸaзaл вчepa, чe yчacтницитe в пaĸтa изпълнявaт нeгoвитe ycлoвия 133 пpoцeнтa пpeз янyapи. A зa цялaтa минaлa гoдинa, 
тoй oцeнявa cтeпeнтa нa изпълнeниe нa cпopaзyмeниeтo нa 107 пpoцeнтa. 


