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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 

Economic.bg 
 
√ Работодателите настояват за вето върху Закона за омбудсмана 
Според тях се променя философията на закона и се разширяват правомощията на омбудсмана 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) се обърна към Президента на РБ Румен Радев с искане 
да упражни правото си на вето върху приетите на 22 февруари 2018 г. промени в Закона за омбудсмана, с вносител 
Министерския съвет. 
Съгласно промените (чл. 2, ал. 2 от ЗО), правомощията на Омбудсмана се разширяват, като обхващат и възможност за 
намеса в спорове между граждани и други частни субекти – търговци, граждански организации и отделни граждани. 
Според АОБР, по този начин се променя философията на закона, който ограничава функциите на Омбудсмана до защита 
на индивидуални права на граждани, свързани с грешки и други недостатъци от страна на административните органи. 
„Правомощията на омбудсмана се свързват само с накърнени от държавните и общински органи граждански права и това 
не е случайно, тъй като по съдебен ред могат да се обжалват само ограничен брой актове на администрацията. В тази 
сфера омбудсманът се явява гарант за пълна защита на гражданите от действия/бездействия на администрацията. Цялата 
тази философия е превратно изменена с приетата добавка в алинея 2 на чл. 2 от Закона за омбудсмана, като вместо 
защитник от администрацията вече се появява фигурата на страна във всевъзможни граждански отношения – нещо, което 
няма аналог никъде. Напротив - дори за Европейския омбудсман, създаден с договора от Маастрихт, изрично е упоменато, 
че не може да извършва проверки по жалби срещу предприятия или физически лица. У нас обаче вече ще може“, се казва 
още в писмото до Президента. 
Според АОБР, с подобно „пионерство“ няма да се постигнат позитиви, а напротив – създава се риск от сериозно 
ограничаване на организационните и експерти възможности на Омбудсмана да изпълнява същностната си функция. Освен 
това, създават се условия за дублиране на новото правомощия на Омбудсмана с функции на съдебната власт, на 
адвокатурата, на полицията… „Още по-сериозен проблем е възможността за намеса в търговския и граждански оборот, 
където последиците са непредвидими“, се казва в писмото. 
Добавеното правомощие на омбудсмана създава условия за намеса в сфери на дейност, уредени с изрични норми от 
Конституцията на Република България, като свободата на вероизповеданията (Чл. 13), правото на собственост, нейното 
гарантиране  и неприкосновеност (Чл. 17), правото на лична свобода и неприкосновеност (Чл. 30), неприкосновеността на 
свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения (Чл. 34), неотменимостта на основните права на 
гражданите и недопустимостта на злоупотребата с права (чл. 57). 
„Изложеното дотук ни мотивира да се обърнем към Вас с призив да упражните правомощието си  по чл. 101, ал. 1 от 
Конституцията на Република България, като върнете закона в частта чл. 2, ал. 2, изразът „както и от частноправни субекти.“ 
в Народното събрание за ново обсъждане“, настояват в писмото си до Президента организациите на българските 
работодатели. 
 
News.bg 
 
√ Работодателите не искат по-широки правомощия за Мая Манолова 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати официална декларация държавният глава 
Румен Радев. От АИКБ искат от президента да наложи вето върху приетите на 22 февруари 2018 г. промени в Закона за 
омбудсмана. Промените бяха внесени от Министерския съвет. Измененията в закона разширяват правомощията на 
омбудсмана. Така общественият защитник получава възможност да се намесва в спорове между граждани и други частни 
субекти - търговци, граждански организации и отделни граждани. 
Според работодателската асоциация това променяло философията на закона. Те смятат, че закона би трябвало да 
ограничава функциите на Омбудсмана до защита на индивидуални права на граждани, свързани с грешки и други 
недостатъци от страна на административните органи. 
"Правомощията на омбудсмана се свързват само с накърнени от държавните и общински органи граждански права и това 
не е случайно, тъй като по съдебен ред могат да се обжалват само ограничен брой актове на администрацията. В тази 
сфера омбудсманът се явява гарант за пълна защита на гражданите от действия/бездействия на администрацията. Цялата 
тази философия е превратно изменена с приетата добавка в алинея 2 на чл. 2 от Закона за омбудсмана, като вместо 
защитник от администрацията вече се появява фигурата на страна във всевъзможни граждански отношения - нещо, което 
няма аналог никъде. Напротив - дори за Европейския омбудсман, създаден с договора от Маастрихт, изрично е упоменато, 
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че не може да извършва проверки по жалби срещу предприятия или физически лица. У нас обаче вече ще може". Това е 
записано в официалното писмо до държавния глава. 
Такова "пионерство" няма да постигне позитиви, смятат от работодателската асоциация. По тяхно мнение се създава риск 
от сериозно ограничаване на организационните и експерти възможности на Омбудсмана да изпълнява същностната си 
функция. 
Работодателите виждат в новите възможности за работа на омбудсмана конфликт с конституцията и правомощията на 
съдебната власт и полицията. 
Така работодателската асоциация се обръща към президента с искане да наложи вето върху закона и да го върне за 
повторно обсъждане. 
 
Капитал 
 
√ Работодателите искат вето за правото на омбудсмана да се меси в частни спорове 
Асоциацията на организациите на българските работодатели изпрати писмо до президента Румен Радев за 
изкривяването на философията на закона 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) се обърна с писмо към президента Румен Радев с 
искане да наложи вето върху приетите окончателно на 22 февруари т.г. промени в Закона за омбудсмана, с които 
правомощията му бяха извънредно разширени до възможност да се намесва в спорове между частни субекти - граждани, 
търговци, граждански организации. Според АОБР това недопустимо променя философията на закона, който по принцип 
ограничава функциите на омбудсмана до защита на правата на граждани, накърнени в отношенията им с 
администрацията. 
"Правомощията на омбудсмана се свързват само с накърнени от държавните и общинските органи граждански права и 
това не е случайно, тъй като по съдебен ред могат да се обжалват само ограничен брой актове на администрацията. В тази 
сфера омбудсманът се явява гарант за пълна защита на гражданите от действия/бездействия на администрацията. Цялата 
тази философия е превратно изменена с приетата добавка в алинея 2 на чл. 2 от Закона за омбудсмана, като вместо 
защитник от администрацията вече се появява фигурата на страна във всевъзможни граждански отношения – нещо, което 
няма аналог никъде. Напротив - дори за Европейския омбудсман, създаден с договора от Маастрихт, изрично е упоменато, 
че не може да извършва проверки по жалби срещу предприятия или физически лица. У нас обаче вече ще може", се казва 
в писмото на АОБР до президента. 
Според АОБР с подобно "пионерство" няма да се постигнат позитиви, а напротив – създава се риск от сериозно 
ограничаване на организационните и експерти възможности на омбудсмана да изпълнява същностната си функция. Освен 
това се създават условия за дублиране на новото правомощие на омбудсмана с функции на съдебната власт, на 
адвокатурата, на полицията и др. "Още по-сериозен проблем е възможността за намеса в търговския и граждански оборот, 
където последиците са непредвидими", се казва в писмото. Добавеното правомощие на омбудсмана създава условия за 
намеса в сфери на дейност, уредени с изрични норми от конституцията, се казва още там. 
Законопроектът за промяна в Закона за омбудсмана, с който неимоверно се разширяват правомощията му, бе внесен от 
правителството на 2 януари т.г., но не е тайна, че той всъщност е писан от институцията на Мая Манолова. Специално 
оспорените разпоредби, които дават възможност на омбудсмана да се намесва и в частни отношения, са мотивирани с 
доста спекулативно тълкуване на Конституцията и по-точно – на единствения текст, който се отнася до омбусмана, дописан 
в основния закон през 2006 г. 
Там пише, че "Народното събрание избира омбудсман, който се застъпва за правата и свободите на гражданите", от което 
в мотивите на законопроекта се прави извод, че омбудсманът трябва да може да се намесва при всякакви нарушения, 
включително и извършени от частноправни субекти. Подобен извод обаче не просто директно противоречи на 
философията на институцията, каквато е залегнала в мотивите за промяната в конституцията и при създаването на Закона 
за омбудсмана, той пренебрегва цялата система на държавни институции, правоохранителни органи и регулатори, 
създадени да защитават правата и интересите на гражданите. 
Цялото това принципно разминаване обаче изобщо не бе отбелязано при гласуването на закона в парламента. Както често 
се случва по повод на законодателните предложения, постъпили от омбудсмана, те бяха гласувани без много 
задълбочаване и с взаимни поздравления само месец и половина след внасянето и без никакви обструкции. 
 
Expert.bg 
 
√ Работодателите искат вето на разширяването на правомощията на омбудсмана 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) се обърна към президента Румен Радев с искане да 
упражни правото си на вето върху приетите на 22 февруари 2018 г. промени в Закона за омбудсмана с вносител 
Министерския съвет. 
Съгласно промените (чл. 2, ал. 2 от ЗО), правомощията на Омбудсмана се разширяват, като обхващат и възможност за 
намеса в спорове между граждани и други частни субекти – търговци, граждански организации и отделни граждани. 
Според АОБР по този начин се променя философията на закона, който ограничава функциите на Омбудсмана до защита на 
индивидуални права на граждани, свързани с грешки и други недостатъци от страна на административните органи. 
„Правомощията на омбудсмана се свързват само с накърнени от държавните и общински органи граждански права и това 
не е случайно, тъй като по съдебен ред могат да се обжалват само ограничен брой актове на администрацията. В тази 
сфера омбудсманът се явява гарант за пълна защита на гражданите от действия/бездействия на администрацията. Цялата 
тази философия е превратно изменена с приетата добавка в алинея 2 на чл. 2 от Закона за омбудсмана, като вместо 
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защитник от администрацията вече се появява фигурата на страна във всевъзможни граждански отношения – нещо, което 
няма аналог никъде. Напротив - дори за Европейския омбудсман, създаден с договора от Маастрихт, изрично е упоменато, 
че не може да извършва проверки по жалби срещу предприятия или физически лица. У нас обаче вече ще може“, се казва 
още в писмото до Президента. 
Според АОБР, с подобно „пионерство“ няма да се постигнат позитиви, а напротив – създава се риск от сериозно 
ограничаване на организационните и експерти възможности на Омбудсмана да изпълнява същностната си функция. Освен 
това, създават се условия за дублиране на новото правомощие на Омбудсмана с функции на съдебната власт, на 
адвокатурата, на полицията. „Още по-сериозен проблем е възможността за намеса в търговския и граждански оборот, 
където последиците са непредвидими“, се казва в писмото. 
Добавеното правомощие на омбудсмана създава условия за намеса в сфери на дейност, уредени с изрични норми от 
Конституцията на Република България, като свободата на вероизповеданията (Чл. 13), правото на собственост, нейното 
гарантиране и неприкосновеност (Чл. 17), правото на лична свобода и неприкосновеност (Чл. 30), неприкосновеността на 
свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения (Чл. 34), неотменимостта на основните права на 
гражданите и недопустимостта на злоупотребата с права (чл. 57), се казва още в позицията. 
„Изложеното дотук ни мотивира да се обърнем към Вас с призив да упражните правомощието си по чл. 101, ал. 1 от 
Конституцията на Република България, като върнете закона в частта чл. 2, ал. 2, изразът „както и от частноправни субекти.“ 
в Народното събрание за ново обсъждане“, настояват в писмото си до Президента организациите на българските 
работодатели. 
 
Информационна агенция Блиц 
 
√ АОБР призова за вето върху промените в Закона за омбудсмана  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) се обърна към президента на РБ Румен Радев с искане 
да упражни правото си на вето върху приетите на 22 февруари 2018 г. промени в Закона за омбудсмана, с вносител 
Министерския съвет. Съгласно промените (чл. 2, ал. 2 от ЗО), правомощията на омбудсмана се разширяват, като обхващат 
и възможност за намеса в спорове между граждани и други частни субекти – търговци, граждански организации и отделни 
граждани. Според АОБР, по този начин се променя философията на закона, който ограничава функциите на омбудсмана 
до защита на индивидуалните права на граждани, свързани с грешки и други недостатъци от страна на административните 
органи. „Правомощията на омбудсмана се свързват само с накърнени от държавните и общинските органи граждански 
права и това не е случайно, тъй като по съдебен ред могат да се обжалват само ограничен брой актове на администрацията. 
В тази сфера омбудсманът се явява гарант за пълна защита на гражданите от действия/бездействия на администрацията. 
Цялата тази философия е превратно изменена с приетата добавка в алинея 2 на чл. 2 от Закона за омбудсмана, като вместо 
защитник от администрацията вече се появява фигурата на страна във всевъзможни граждански отношения – нещо, което 
няма аналог никъде. Напротив - дори за Европейския омбудсман, създаден с договора от Маастрихт, изрично е упоменато, 
че не може да извършва проверки по жалби срещу предприятия или физически лица. У нас обаче вече ще може“, се казва 
още в писмото до президента. Според АОБР, с подобно „пионерство“ няма да се постигнат позитиви, а напротив – създава 
се риск от сериозно ограничаване на организационните и експертни възможности на омбудсмана да изпълнява 
същностната си функция. Освен това, създават се условия за дублиране на новите правомощия на омбудсмана с функции 
на съдебната власт 1, на адвокатурата 2, на полицията 3…  
„Още по-сериозен проблем е възможността за намеса в търговския и граждански оборот, където последиците са 
непредвидими“, се казва в писмото. Добавеното правомощие на омбудсмана създава условия за намеса в сфери на 
дейност, уредени с изрични норми от Конституцията на Република България, като свободата на вероизповеданията (чл. 
13), правото на собственост, нейното гарантиране и неприкосновеност (чл. 17), правото на лична свобода и 
неприкосновеност (чл. 30), неприкосновеността на свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения (чл. 
34), неотменимостта на основните права на гражданите и недопустимостта на злоупотребата с права (чл. 57). „Изложеното 
дотук ни мотивира да се обърнем към Вас с призив да упражните правомощието си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на 
Република България, като върнете закона в частта чл. 2, ал. 2, изразът „както и от частноправни субекти“ в Народното 
събрание за ново обсъждане“, настояват в писмото си до президента организациите на българските работодатели.  

1. Чл. 117. (1) от Конституцията на РБ: „Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, 
юридическите лица и държавата“  

2. 2 Чл. 134. (1) от Конституцията на РБ: „Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага 
гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси“  

3.  Чл. 2. (1) от Закона за МВР: „Дейността на МВР е насочена към защита на правата и свободите на гражданите“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 

 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Novinite.bg 
 
√  Решиха: 35% от работниците в предприятията ще могат да са чужденци 
Народните представители приеха окончателни промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, предаде  
Агенция „Фокус“. Работници от трети държави ще могат да получат достъп до пазара на труда за длъжности, за които не 
се изисква българско гражданство, при условие, че в предходните 12 месеца за работодателя са работили не повече от 
20% чуждестранни работници. 
Досега според закона работниците не трябваше да надвишават 10%. За малки и средни предприятия депутатите решиха 
процентът да е 35%. Парламентът реши решението за разрешаване на достъп до пазара на труда за работници от трети 
държави да може да се продължава общо с до 3 години. Агенцията по заетостта вече ще осигурява информация не само 
за подаване на заявление за регистрация, но и за самата регистрация на заетостта. 
 
Investor.bg 
 
√ МС е отпуснал допълнителни разходи за над 4 млрд. лв. за 2016 и 2017 г. 
1/4 от консолидираните разходи през декември 2016 и 2017 г. са отпуснати без гласуване в парламента и без 
обществено обсъждане, констатират от ИПИ 
Публичните задължения в България намаляват, а това се дължи на бюджетните излишъци през последните две години, 
въпреки че и през двете бяха планирани дефицити. Това показва новото изследване на Института за пазарна икономика 
(ИПИ) "Извънредните правителствени разходи през 2016 и 2017 г.". 
Фискалната политика в България се сочи за един от стълбовете на макроикономическа стабилност, заедно с валутния борд. 
Това е валидно както за периода преди икономическата криза от 2009 г., така и след нея. 
След дълга поредица от бюджетни дефицити в периода 2009-2015 г. публичният дълг достига около 25% от БВП към края 
на септември 2017 г., което е третото най-ниско ниво сред страните от ЕС след Естония (около 9%) и Люксембург (около 
23%) и значително по-ниско от средноевропейското ниво от 82,5%. 
Въпреки положителните фискални новини от последните години обаче продължават да се наблюдават някои 
притеснителни тенденции по отношение на фискалната политика, смятат от ИПИ. 
Слабостите по отношение на фискалната политика са в две направления – нереалистични макроикономически прогнози и 
неравномерно изпълнение на бюджета през годината. Първата слабост е свързана с изготвяне на силно консервативни 
бюджетни прогнози, които водят до сериозно разминаване между очакваното и реалното изпълнение на бюджета, а 
втората - с твърде голямата дискреция при изпълнението на публичните разходи. 
Според доклада т.нар. дискреция или „ръчно управление” на бюджета от страна на изпълнителната власт се изразява на 
първо място в забавяне на разплащания и изкуствено увеличаване на бюджетните разходи в края на годината. Освен това 
тя се вижда в прехвърлянето на средства, предвидени за капиталови разходи, към други разходни пера като заплати и 
текуща издръжка, както и в изпълнението на дейности без първоначално осигурено финансиране в бюджета и др. 
Авторите посочват, че бюджетното изпълнение се характеризира с висок дял на дискреционните разходи, които са 
концентрирани през последните два месеца на годината. Тази практика е свързана както със съмнения за неефективност, 
популизъм или лобизъм при тези разходи, така и със затрудняване работата на частния сектор, работещ с държавни 
ведомства, който е принуден да поддържа по-високи нива на оборотен капитал, коментират те. 
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Министерският съвет е отпуснал допълнителни разходи в размер на над 2,2 млрд. лв. годишно в периода 2016-2017 г. със 
свои постановления. Това се случва под формата на преструктуриране на първоначално одобрени разходи, 
вътрешнокомпенсирани промени по разходни пера и/или политики, както и предвидени средства по централния бюджет. 
Според ИПИ дори отпускането на първоначално предвидени средства са дискреционен разход, тъй като над половината 
от тях са отпуснати през последните два месеца на годината, което ги прави непредвидими. Това означава, че нито е ясно 
кога ще бъдат отпуснати средства за тях, нито дали изобщо ще бъдат направени през тази или през някоя от следващите 
години. 
Анализът на данните за бюджета показва, че през ноември делът на дисцкреционните разходи се увеличава до между 6,5-
9,5%, а през декември скача дори до 23-26%. С други думи около една четвърт от консолидираните разходи през декември 
2016 и 2017 г. са отпуснати дискреционно, без гласуване в парламента и без обществено обсъждане за необходимостта, 
целесъобразността и ефективността на тези разходи. 
Близо три четвърти от допълнително отпуснатите средства са за министерства, а около 13-17% са за общини. По този начин 
Министерският съвет има влияние върху над една четвърт от годишния размер на програмните бюджети на 
министерствата, което представлява сериозно дискреционно влияние върху управлението на публичните финанси. 
Същото важи и за финансирането на общинските бюджети от централния бюджет. При тях допълнителните разходи 
представляват 11-14% от годишния бюджетен трансфер за тях, което, макар и по-малко като размер, също представлява 
значителен дял от финансирането за местните власти. 
 

 
 
 
Практиката на ударни публични разходи в края на годината е силно изразена до 2008 г., макар че и през следващите години 
е налице, но в по-малки размери. Възстановяването ѝ през последните години е негативен сигнал за надеждността и 
предвидимостта на провежданата фискална политика, тъй като ясно илюстрира, че тя се управлява ръчно, т.е. 
дискреционно, вместо да почива на закона за бюджета и добрите практики. 
 
Vesti.bg 
 
√ Подписаха Националния рамков договор 
Това става след намесата на премиера и въпреки скандала с дълговете на НЗОК към европейски болници в размер над 
270 млн. лв. 
В Министерството на здравеопазването бе подписан Националният рамков договор. На официална церемония 
присъстваха ръководителите на НЗОК, БЛС, БЗС и МЗ. 
Националният рамков договор за 2018 г., който трябва да влезе в сила от 1 април, предвижда 148 млн. лева повече за 
болничната и 14 млн. лв. повече за извънболничната помощ в сравнение с миналата година. 
Вчера беше последният срок за подписване на НРД.  
Повече средства ще бъдат отпуснати и за над 130 клинични пътеки в болнична помощ. За 2018 г. приоритет в НРД са 
медицински дейности за майчинското и детското здравеопазване, както и на ражданията. Значително завишени 
параметри са постигнати и в извънболничната помощ. Тази година е обърнато и сериозно внимание на социално 
значимите заболявания в рискова група при жените от 30 до 40 години, които ежегодно ще се възползват от профилактичен 
преглед при гинеколог с възможност за изследване на цитонамазка. 
Увеличени са и обемите за мамографско изследване с оглед ранно откриване на злокачествени заболявания на гърдата. В 
клиничните лаборатории също са предвидени по-големи обеми, необходими за първичната профилактична и диспансерна 
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дейност на общопрактикуващите лекари. За джипитата ще бъде завишена бройката на направленията, които личните 
лекари дават за преглед при специалист. 
Ще работим като партньори, ще си помагаме в рамките на бюджета за 2018 г. на НЗОК. Това заяви здравният министър 
Кирил Ананиев по-рано днес след среща с премиера Бойко Борисов, на която присъстваха и финансовият министър 
Владислав Горанов, председателят на БЛС Венцислав Грозев и председателят на Българския зъболекарски съюз д-р 
Николай Шарков. 
След намесата на премиера, Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса решиха да подпишат рамковия 
договор със съсловните организации на лекарите в България. 
Това става въпреки скандала с дълговете на НЗОК към европейски болници в размер над 270 млн. лв. 
Преди дни финансовият министър Владислав Горанов посъветва да не се подписва Националният рамков договор с 
Лекарския и Зъболекарския съюз преди да се изясни казусът със задълженията на касата. 
Вчера обаче премиерът Бойко Борисов се намеси. Той призова лекарите да помогнат за контрола над парите, които се 
дават за здравеопазване. 
„С финансовия министър обсъждахме тази тема, сключването на договора с вас е успокояващо за хората и системата. В 
същото време искам да ви помоля да направим така, че да сме в един отбор в борбата с кражбите в здравеопазването. Не 
може тази година с 407 млн. лв. повече да влизат в здравеопазването и още февруари месец да излезе, че с 270 млн. сме 
назад”, посочи Борисов на среща с министъра на здравеопазването, представители на лекарските организации и 
ръководството на НЗОК. 
„Ако с тези темпове нарастват разходите, ако искате още сега можем да пуснем една социология и да попитаме хората 
усетили ли са, че още близо половин милиард повече се дава в здравеопазването и ще видите, че няма да получим 
отговора, който чакате”, заяви Борисов. 
При подписването здравният министър Кирил Ананиев обеща да представи решение на проблема с натрупания дълг от 
271 млн. лева към чужди здравни каси за лечение на българи в ЕС. 
 
Dnevnik.bg 
 
√  Юнкер, Борисов и лидерите на Западните Балкани се срещат днес в София 
След края на обиколката си на Западните Балкани председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер днес ще се 
срещне в София с премиера Бойко Борисов и с лидерите на държавите от региона. 
Срещата отбелязва края на балканската обиколка на Юнкер, която започна в неделя от Скопие и Тирана. В понеделник той 
посети Белград, във вторник - в Черна гора, а в сряда - Босна и Херцеговина и Косово. Юнкер е придружаван от върховния 
представител на ЕС по външната политика и сигурността Федерика Могерини и комисаря за политиката за съседството и 
преговорите за разширяване Йоханес Хан. 
На работен обяд в София днес премиерът Бойко Борисов, председателят на Европейската комисия и лидерите на 
Западните Балкани ще обсъдят перспективата пред региона и възможностите за инфраструктурна и дигитална свързаност. 
В срещата ще участват лидери от всички страни от Западните Балкани – президентите на Босна и Херцеговина Драган 
Чович, на Косово Хашим Тачи и на Сърбия Александър Вучич, както и премиерите на Черна гора Душко Маркович, на 
Албания Еди Рама, на Република Македония Зоран Заев. От българска страна в разговорите ще участват също 
вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева и министърът за Българското председателство на 
Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова.  
Европейската перспектива за региона е един от основните приоритети на българското председателство на Съвета на ЕС, 
което започна през януари. София ще организира през май среща на върха между лидерите на ЕС и колегите им от 
Западните Балкани. 
Юнкер започна мандата си начело на еврокомисията през 2014 г., като каза, че в близко бъдеще няма да има ново 
разширяване на ЕС. В началото на февруари обаче Европейската комисия обяви новата си стратегия за шестте страни от 
Западните Балкани, която очертава възможност за еврочленство на Черна гора и Сърбия до 2025 г., при условие че покрият 
необходимите условия, посочени в документа. Европейски представители многократно подчертаха, че става въпрос за 
перспектива, а не за краен срок, и че процесът ще продължи да се основава на заслуги. 
Посланията в Сърбия и Македония 
В началото на обиколката в Скопие Юнкер каза, че Македония е на добър път и ако продължи така и реши спора за името 
с Гърция, може да получи препоръка за начало на преговорите от Европейската комисия до броени месеци. По-рано 
българският външен министър Екатерина Захариева каза, че очаква ЕС да реши през юни да започне преговори за 
присъединяване както на Македония, така и на Албания. 
През седмицата в интервю за "Ройтерс" македонският премиер Зоран Заев заяви, че Скопие е предложило на Атина четири 
възможности за бъдещото си име, от които Гърция приема някои. Всички те съдържат думата "Македония". 
За агенцията Заев обяснява след срещата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Западните Балкани 
в Лондон, че предложенията са "Република Северна Македония, Република Горна Македония, Република Вардарска 
Македония и Република Македония (Скопие)". 
В Сърбия Юнкер настоя, че страната трябва да реши спора с Косово, преди да може да влезе в ЕС. По думите му Сърбия е 
на прав път, но ЕС не може да приеме страна с нерешени териториални спорове. Сръбският президент Александър Вучич 
заяви, че призовава към компромис с Косово, чиято декларация за независимост от 2008 г. Белград не признава. 
По-рано през февруари пред "Ройтерс" Вучич каза, че Сърбия няма да подкрепи пълното признаване на независимостта 
на Косово в замяна на членство в ЕС и единствено постигането на компромис може да спре превръщането на въпроса за 
статута на Косово в "замразен конфликт" в продължение на десетилетия. 
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Перспективи 
В Албания Юнкер обеща да помогне на страната да се подготви за членство в ЕС. "Датата 2025 г. е отворена за всички 
страни кандидатки", заяви той по време на пресконференция с албанския премиер Еди Рама. "Мога само да окуража 
Албания да продължи с реформите", допълни Юнкер, според когото "естественото място на Албания е в ЕС". Балканската 
страна трябва да се придържа към политически реформи, свързани с върховенството на закона, борбата с корупцията, 
медийната свобода, стимулирането на икономиката и решаването на конфликтите в съседните държави. 
Премиерът на Черна гора Душко Маркович заяви по време на пресконференцията с Юнкер, че очаква страната да отвори 
две нови преговорни глави по-късно тази година. Черна гора досега е отворила 28 от 35 преговорни глави, като три от тях 
вече са временно затворени. 
В Босна Юнкер призова лидерите на страната да се обединят, ако искат да се присъединят към ЕС. Там той получи от 
босненските представители попълнен въпросник за готовността на страната да влезе в съюза. Те се надяват, че това би 
помогнало на Босна да получи статут на кандидат за членство по-късно тази година. 
 
√  Евромониторинг на административното правосъдие започва през май, съдии подозират закриване на съдилища 
През май трябва да започне мониторинг от Европейската комисия на административното правосъдие в страната, обясниха 
от Министерството на правосъдието за "Дневник". 
На 19 и 20 февруари на работно посещение в София е бил екип от Службата за подкрепа на структурните реформи към 
Европейската комисия. Той е провел срещи с Върховния административен съд (ВАС) и с Инспектората към ВСС за изготвяне 
на документацията за предоставяне на техническа помощ, в съответствие с отправените искания от страна на България. 
В екипа са били включени и представители на Съвета на Европа, след като организацията е заявила готовност да се включи 
с експерти в предстоящото сътрудничество. 
Очаква се в хода на предоставяне на техническата помощ след няколко месеца да бъдат уточнени техническите въпроси. 
Срокът за приключване на съвместната дейност, определен от Европейската комисия, е една година. 
Искането за мониторинг е дошло от правителството. Решението за това е взето от кабинета на 18 октомври миналата 
година. Преди това Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия (ЕК) изпрати в София 
прокурори от различни европейски държави, които направиха анализ на българската прокуратура. Докладът, който те 
изготвиха, бе силно критичен. Още тогава се появиха информации и намеци, че подобен мониторинг ще бъде поискан и 
за съдилищата. С решението от октомври правителството е поискало от служба на ЕК помощ в 12 области, като три от са 
насочени към съдебната система. 
Очакваше се, че анализ ще има и за Върховния касационен съд (ВКС). Но според отговора на правосъдното министерство 
"към момента не е предоставяна официална информация за мониторинг с приемащ орган ВКС. Той предвижда 
"установяване на причини от законодателен и организационен характер за забавяния на наказателни дела в съдебна фаза 
и предприемане на мерки за ускоряването им, както и подобряване на законодателната уредба на наказателното 
производство и на дела с високата обществена значимост в борбата с корупцията и организираната престъпност". 
Източници на "Дневник" във ВКС разказаха, че тяхната структура, която обхваща всички районни и окръжни съдилища в 
страната, е изключително голяма и Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия няма 
капацитета да я провери цялата. Затова по-вероятно е да се проведе мониторинг само на 28-те административни съдилища 
и ВАС. 
Опасенията на магистратите 
Източници на "Дневник" от административното правосъдие разказаха, че искането на вицепремиера, отговорен за 
съдебната реформа - Екатерина Захариева, за евроанализ на административното правосъдие има за официална цел 
разтоварване на Върховния административен съд (ВАС). 
Магистрати обаче изразиха притеснение, че с мониторинга се преследва друга скрита цел - да стане известно, че страната 
няма нужда от всички административни съдилища. Което може да доведе до реформа в съдебната система чрез закриване 
на част или на всички 28-те съдилища и преместването на магистратите - които са несменяеми, в окръжните съдилища. 
Това според юристи, занимаващи се с административно право, ще доведе до липсата на специализация и развитие на 
практикуващите административно право магистрати. Освен това те подчертаха, че резултатите от дейността на 
административните съдилища са най-добри. Бившият председател на ВАС Георги Колев нееднократно е подчертавал, че в 
мониторинга на Европейската комисия обикновено няма критики към административното правосъдие. В последния 
доклад имаше - една, за нуждата от постановяване на тълкувателно решение, свързано с дисциплинарната практика на 
ВСС, което вече е факт. 
Още старият състав на ВСС обсъждаше да поиска мониторинг на съдилищата по подобие на този на прокуратурата, който 
се случи през миналата година. 
Тогава и двамата председатели на върховните съдилища - Лозан Панов (ВКС) и Георги Колев (ВАС), изразиха своето 
несъгласие с идеята. Така през пролетта на 2017 г. Колев представи пред съвета резултати от проведен вече мониторинг 
във ВАС, което доведе до отказа на съдебния съвет да иска евроанализ на административното правосъдие. Тогава не стана 
известно кой го е правил, кога е правен този мониторинг, нито какви са били изводите му. 
 
Economic.bg 
 
√  Две парламентарни комисии ще разгледат казуса „ЧЕЗ“ 
На заседанието е поканена и Гинка Върбакова 
Две парламентарни комисии ще разгледат днес казуса с продажбата на „ЧЕЗ България“ на „Инерком България“. Двете 
комисии – по енергетика и за контрол над службите – ще проведат съвместно заседание, на което ще изслушат Комисията 
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за защита на конкуренцията, Комисията за енергийно и водно регулиране, Комисията за финансов надзор, Агенция за 
приватизация и следприватизационен контрол, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Държавна агенция 
„Разузнаване“. 
Парламентарните комисии също така ще изискат от институциите информация за покупко-продажбата на активите на ЧЕЗ 
в България. От ГЕРБ обявиха, че на заседанието е поканена и Гинка Върбакова, собственик на компанията купувач на ЧЕЗ- 
„Инерком България“. 
 
√ 19% ръст на туристите през януари отчита статистиката 
През януари 2018 г. общия брой туристически посещения на чужденци в България е повече от 437 хил. 
Близо 19% повече чуждестранни туристи са посетили страната през първия месец на годината. Това показват 
публикуваните днес данни на Националния статистически институт. През януари 2018 г. общия брой  туристически 
посещения на чужденци в България е повече от 437 хил., като в през първия месец на 2017 г. те са били 368 хил.  Резултатите 
за декември миналата година също бяха много благоприятни, като общият брой туристически посещения на чужденци в 
България е 457 хил., техният брой е с 15,2% повече спрямо декември 2016 г. 
За периода декември 2017 г. -  януари 2018 г.  общо туристически посещения  на чужденци в България е близо 895 хил., с 
увеличение  от 17 на сто спрямо периода декември 2016 г.  –януари 2017 г. Резултатите към момента са много добри и 
очакваме този зимен сезон чуждестранните туристически посещения да нараснат с около 10%, коментира министърът на 
туризма Николина Ангелкова. И допълни, че благодарение на натрупалия сняг в последните дни, се предвижда сезонът да 
продължи до края на април, което ще окаже допълнителен положителен ефект. 
За двата месеца от зимния сезон се отбелязват ръстове по редица пазари. Туристите от Гърция са се увеличили с 13,3%, 
минавайки 198 хил. Посетителите от Румъния са близо 120 хил. и са нараснали с 33 на сто. Гостите от Турция са повече от 
117 хил., като се отчита ръст от 21%. От пазар Македония, Сърбия и Германия също се наблюдават увеличения, съответно 
с 8%, 17% и 12,8 на сто. В периода декември- януари туристите от Великобритания са с 19,8% повече спрямо същия период 
година по-рано. Посетителите от Италия и Украйна са нараснали с 18,8 на сто и 15,4%, а близо 43% е увеличението на 
израелки гости у нас. 
Министърът припомни, че зимен сезон 2016/2017 година той беше най-успешен за туризма ни от влизането на България в 
Европейския съюз. Общият брой посещения на чуждестранни туристи беше 1, 476 млн., като се постигна ръст от 19,6%. 
Това означава, че посещенията са с над 242 хил. повече в сравнение с предходния зимен сезон. 
 
Дарик  
 
√ Борисов иска помощ в борбата с кражбите от парите за здраве 
Премиерът Бойко Борисов помоли ръководствата на лекарския и зъболекарския съюз да помагат в борбата с кражбите в 
здравеопазването. На извънредна среща в Министерския съвет в последния ден от срока за подписване на националните 
рамкови договори с двете съсловни организации Борисов изрази възмущението си, че се наливат милиарди в здравната 
система, а ефектът за хората е нулев. 
Според премиера борбата с кражбите от парите за здраве е приоритет и в нея трябва да участват всички като един отбор. 
Той е притеснен от темповете, с които парите се топят: "С 407 млн. повече тази година да влизат в здравеопазването и още 
февруари да излезе, че с 270 сме назад?!" 
Борисов посочи, че България е в челната тройка в Европа по модерна медицинска апаратура, но въпреки това за някои 
операции няма нужните специалисти и хората отиват да си ги направят в друга държава. "С най-добрата апаратура, с 
милиарди за здравеопазване, с най-добрите и скъпи лекарства, с най-добрите специалисти във всяка една сфера, ние 
стотици милиони даваме на чуждите здравни каси", възмути се той. 
 
√ Лекарствената терапия заема ¼ от разходите на здравната каса  
Лекарствената терапия заема ¼ от разходите на здравната каса. Очаква се занапред този процент да нараства. Това стана 
ясно по време на петия национален форум Фарма „Икономика на здравето – новите предизвикателства”, който се 
провежда с медийното партньорство на Дарик радио.  
Той събра на едно място пациентски и съсловни организации, както и фармацевтични лидери, които се обединиха около 
идеята, че здравеопазването трябва да се фокусира върху пациентите и достъпа до качествено лечение.  
Бързо въвеждане на обещаното от редица политици електронно здравеопазване бе сред основните искания на 
участниците във форума. Като положителен факт те отчетоха наличието на българска система за оценка на здравните 
технологии, която председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране проф. Николай Данчев определи като 
стройна. 
"За новите наистина иновативни молекули, които за България наличието на такава комисия като оценка на здравните 
технологии, е много добър повод. И в Гърция, която няма оценка на здравните технологии,са си поставили за цел тази 
година да изградят такава система на оценка. Румънците също", каза проф. Данчев. 
По думите му предизвикателствата са все повече в бъдеще. "Напоследък се говори много за т.нар. персонализирана 
медицина, което е ефикасно и безопасно, отчитайки генотипа на всеки пациент. Но това също би довело до повишаване 
на разходите. Тук трябва да се търси баланс между иновативната и генеричната медицина, за да не се наруши този 
необходим баланс в здравните фондове. От година на година увеличаването на парите за лекарства е доста значително, 
особено пък тази година това, което е предвидено. В момента отговорно мога да кажа, че лечението, тоест 
фармакотерапията заема около 1/4 от разходите на касата", добави професорът. 
Петото издание на форума бе организирано от списание „Мениджър” и Националната пациентска организация. 
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√ Разходите на НОИ за болнични надхвърлиха половин млрд. лв. 
Пенсионната реформа на ГЕРБ намали новите пенсионери с 8.8%  
Разходите за болнични само на Националния осигурителен институт, който плаща след третия ден, вече надхвърлят 
половин млрд. лв., показва предварителният отчет за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване 
за м.г. 
Сумата се е увеличила с още 12% и през 2017 г. вече е 508.8 млн. лв. Броят на платените обезщетения за временна 
неработоспособност е 3.161 млн. към края на декември, с над 305 хил. повече спрямо 2016 г. Само преди няколко години 
броят на болничните листове беше под 2 млн. 
Отделно от сметката на НОИ са разходите на работодателите, които плащат първите три дни от болничния, и за които няма 
данни. 
Според прогнози за настоящата година делът на бизнеса ще бъде около 180 млн. лв., а разходите на НОИ няма да паднат 
под половин млрд. лв. Миналата есен осигурителният институт предложи да се намали размерът на болничния през 
първите три дни от 70 на 50% от заплатата, но след яростна съпротива се отказа от идеята. В замяна премиерът Борисов 
нареди институциите и полицията да направят "последен опит" да овладеят измамите с обезщетенията, за да не се 
разболяват всички в петък и "айде в Гърция на почивка". Той на едро оцени щетите за "над половин милиард". Повече за 
тази акция не се чу, мерки така и не бяха предложени. 
За разлика от възхода при болничните при пенсиите реформата, започнала през 2016 г., вече започва да дава по-видим 
резултат. Миналата година в пенсия са излезли 97 637 лица, с 9442 лица, или 8.8%, по-малко спрямо 2016 г. 
Плавното увеличение на възрастта и стажа за пенсия започна през 2016 г., но в първата година промените не дадоха 
забележим резултат. През 2017 г. обаче намаление има при всички видове пенсии, даже наследствените и инвалидните. 
Най-чувствителната разлика е при военни и полицаи. При 6693 нови пенсионери от сектор "Сигурност" през 2016 г. 
миналата година броят им е паднал на 1861 души. Полицаи и военни се ориентираха масово към пенсиониране в началото 
на 2016 г., когато за тях за пръв път беше въведена минимална възраст за пенсия (52 г. и 10 месеца тогава, 53 г. и 2 месеца 
сега). 
Даден беше обаче преходен период до края на тази година, в който хората от сектора могат да се пенсионират по старите 
условия. Забележимо намаление има и при наследствените пенсии. Докато през 2016 г. те бяха с над 38% повече, 
отколкото през 2015 г., миналата година тенденцията е обратната - наследствени пенсии са получили 14 096 лица, с 15% 
по-малко. 
При инвалидните пенсии, които са трън в очите на управляващите, за втора година се забелязва положителната тенденция 
да няма ръст на новите пенсионери. С това обаче добрите новини свършват. 
В началото на дебатите за реформата в ТЕЛК там статуквото е непоклатимо - инвалидните пенсии поради общо заболяване 
остават около 30% от всички новоотпуснати лични пенсии. С право на инвалидна пенсия са се сдобили 25 638 българи, 
едва с 684 души (2.6%) по-малко спрямо 2016 г. 
 
√ До 10 млн. лв. може да стигне глобата за пране на пари 
В момента тя може да е максимум 20 хил. лв. 
До 10 млн. лв. да достигне глобата при извършване или допускане да се извърши пране на пари, предвижда нов 
законопроект за изменения в Закона за мерките срещу изпиране на пари. 
Това каза адв. Светлин Адриянов, председател на специализираната комисия Compliance на Германо-Българската 
индустриално-търговска камара (ГБИТК). 
Той каза това по време на организираната от ГБИТК във вторник конференция Compliance, посветена на устойчивостта на 
веригата за доставки, отговорността на управителите, мерките срещу прането на пари и др. 
Адриянов описа различните случаи, в които управителите на компаниите могат да носят имуществена, административна 
или наказателна отговорност. 
„Управителите могат да носят отговорност за вреди, причинени от сделки, които са извън обичайната дейност на 
дружествата, или които са осъществени при непазарни условия“, каза адвокатът и обясни: 
„Това означава, че ако дадено дружество е производител на електроматериали, но изпълнителният директор вместо да се 
концентрира върху производството и продажбата на електроматериали и увеличението на приходите и печалбите отдаде 
особено внимание и ресурс на финансирането на местния футболен отбор и накрая се окаже, че дружеството е на загуба, 
това би било основание да му се търси отговорност и има такива случаи в съдебната практика“. 
Адвокат Нора Кючукова посочи, че след законови изменения от тази година отговорност вече могат да носят и 
пълномощниците на дадено дружество, включително за укриване на факти и данни от приходните органи. 
„Вече се приема, че всяко лице, действащо като пълномощник, носят отговорност по Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс. Все още няма произнасяне по тази тема от Върховния административен съд, ще видим той как ще го тълкува“, 
коментира Кючукова. 
За устойчивостта на веригата за доставки говори Бьорн Ракенес, директор „Снабдяване и логистика“ в „Теленор България“. 
Той реши да наблегне на конкретика, припомняйки един голям скандал с „Теленор“ в Бангладеш от 2008 г. Тогава 
журналисти установяват, че подизпълнителите, които изграждат мрежата на мобилния оператор в страната, са наели 13-
годишни деца да работят. 
„Тогава осъзнахме, че носим отговорност за цялата верига за доставки, тъй като ние сме крайният потребител. Казахме на 
доставчиците и подизпълнителите ни, че искаме те да се съобразяват с нашите правила, като и техните подизпълнители“, 
каза Ракенес. 
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Sinor.bg 
 
√ Промяната на адреса за получаване на пенсия ще става с по-малко документи 
Решения на Министерския съвет 
При промяна на адреса за получаване на пенсия няма да е необходимо да се представя удостоверение за регистрация по 
настоящ адрес. Това предвиждат одобрени от правителството промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с 
които се облекчава административната тежест за гражданите. Новите текстове предвиждат, че при смърт на пенсионер, 
който е получавал пенсията си по банкова сметка, няма да е необходимо наследниците му да представят в банката 
документ от НОИ за закриване на сметката. Институциите ще набавят необходимата им информация по служебен път. 
При невъзможност да се издаде удостоверение за наследници към необходимите документи за отпускане на наследствена 
или персонална пенсия ще може да се приложи друг актуален официален документ, удостоверяващ родствената или 
семейната връзка между лицето и починалия. 
Така ще бъдат уредени случаите, в които поради чуждо гражданство на починалия родител или съпруг, удостоверение за 
наследници не може да бъде издадено и съответно – приложено към заявлението за отпускане на пенсия. Предлага се 
при служебно преизчисляване, осъвременяване или определяне на нов размер на пенсиите поради промяна в 
минималните размери, установени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване или на основание 
постановление за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, разпорежданията да се връчват само по 
искане на лицата. 
Тази промяна не нарушава правата на лицата, тъй като възможността те да се снабдят с екземпляр от разпореждането не 
е ограничена със срок и изрично е предвидено, че срокът за обжалване тече от датата на връчването. 
 
Econ.bg 
 
√ Брутният външен дълг в края на декември 2017 г. намалява до 32.6 млрд. евро 
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на декември 2017 г. е 5690.7 млн. евро (11.2% от БВП) 
Брутният външен дълг в края на декември 2017 г. е 32 564.7 млн. евро (63.9% от БВП), което е с 1481.6 млн. евро (4.4%) по-
малко в сравнение с края на 2016 г. (34 046.3 млн. евро, 70.7% от БВП), съобщиха от Българската народна банка. 
В края на декември 2017 г. дългосрочните задължения са 25 031.8 млн. евро (76.9% от брутния дълг, 49.1% от БВП), като 
намаляват с 1583.3 млн. евро (5.9%) спрямо края на 2016 г. (26 615.1 млн. евро, 78.2% от дълга, 55.3% от БВП). 
Краткосрочните задължения възлизат на 7532.9 млн. евро (23.1% от брутния дълг, 14.8% от БВП) и се повишават със 101.7 
млн. евро (1.4%) спрямо края на 2016 г. (7431.2 млн. евро, 21.8% от дълга, 15.4% от БВП). 
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на декември 2017 г. е 5690.7 млн. евро (11.2% от БВП). 
Спрямо края на 2016 г. (6782.5 млн. евро, 14.1% от БВП) той намалява с 1091.8 млн. евро (16.1%). Външните задължения на 
сектор Банки са 4298.8 млн. евро (8.4% от БВП). Те се повишават със 135.8 млн. евро (3.3%) спрямо края на 2016 г. (4162.9 
млн. евро, 8.6% от БВП). Външните задължения на Други сектори са 10 493.7 млн. евро (20.6% от БВП). Те намаляват с 236.1 
млн. евро (2.2%) спрямо края на 2016 г. (10 729.8 млн. евро, 22.3% от БВП). 
В края на декември 2017 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 081.5 млн. евро (23.7% от БВП), което е с 289.6 млн. евро 
(2.3%) по-малко в сравнение с края на 2016 г. (12 371.1 млн. евро, 25.7% от БВП). През януари – декември 2017 г. полученото 
външно финансиране от нерезиденти е в размер на 5250.3 млн. евро (10.3% от БВП) при 7435.3 млн. евро (15.4% от БВП) 
за януари – декември 2016 г. От тях 168.1 млн. евро (3.2% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 1423.2 млн. 
евро (27.1% от общия размер) за сектор Банки, 1143.9 млн. евро (21.8%) за Други сектори, а 2515 млн. евро (47.9%) са 
вътрешнофирмено кредитиране. 
През януари – декември 2017 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 6138.3 млн. евро (12% 
от БВП) при 6769.9 млн. евро (14.1% от БВП) за януари – декември 2016 г. 
Нетният външен дълг в края на декември 2017 г. е отрицателен в размер на 1899.4 млн. евро (3.7% от БВП), като 
намалява с 3394.4 млн. евро спрямо края на 2016 г. (1495.1 млн. евро, 3.1% от БВП). Понижението се дължи както на 
намалението на брутния външен дълг (с 1481.6 млн. евро, 4.4%), така и на нарастването на брутните външни активи (с 
1912.8 млн. евро, 5.9%). 
 
Profit.bg 
 
√ Банките у нас с печалба от 117 млн. лв. за месец 
През януари банковата система реализира 117 млн. лв. печалба, която е с 23 млн. лв. повече спрямо 31 януари 2017 г. 
Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 
края на януари 2018 г. възлизат на 32 млн. лв. (при 47 млн. лв. година по-рано). 
Спрямо края на 2017 г. активите на банковата система намаляват с 878 млн. лв. (0.9%) под влияние на динамиката в 
паричните салда при централни банки и при финансовите активи, държани за търгуване. 
Позицията пари и парични салда при централни банки и други депозити на виждане, която е с най-висока ликвидност, 
продължава да заема съществен дял в общите активи на банковия сектор – 18.8% в края на отчетния месец. 
На месечна база дълговите ценни книжа намаляват с 869 млн. лв. (6.4%), главно при емитираните от сектор „държавно 
управление“. Брутните кредити и аванси през януари нарастват с 690 млн. лв. (0.8%) с основния принос на вземанията от 
„кредитни институции“ (растеж с 22.3%). 
Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите „централни банки“ и „кредитни 
институции“) през януари се увеличава със 199 млн. лв. (0.4%). 
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Нарастват кредитите за „домакинства“ (с 200 млн. лв., 1.0%) и тези за „нефинансови предприятия“ (с 46 млн. лв., 0.1%), 
докато за секторите „държавно управление“ и „други финансови предприятия“ е налице спад. 
Депозитите в банковата система спрямо края на декември 2017 г. намаляват с 581 млн. лв. (0.7%) поради спада при всички 
институционални сектори с изключение на ресурса на „държавно управление“, при който има увеличение със 155 млн. лв. 
(7.8%). 
Балансовата позиция собствен капитал през януари намалява с 354 млн. лв. (2.8%) в резултат от спада в позициите натрупан 
друг всеобхватен доход, преоценъчни резерви и други резерви. 
Към 31 декември 2017 г. съотношенията на капиталова адекватност на банковата система не търпят съществена промяна. 
Общият размер на рисковата експозиция (52.1 млрд. лв. в края на периода) обуслови слабото понижение на 
съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност, 
съответно до 20.41%, 20.86% и 22.08% към 31 декември 2017 г. (при 20.53%, 20.99% и 22.20% към края на септември 2017. 
 
√ FinTech сектора в България отчете успешна 2017 г. 
Изминалата 2017 г. е била успешна за компаниите от FinTech сектора в България. Броят на трансакциите, осъществени през 
FinTech платформи, непрекъснато се увеличава, заедно с обема на инвестираните средства в платформите за peer-to-peer 
финансиране. 
Клиентската база на компаниите от сектора също нараства. Това стана ясно по време на II-рата годишна пресконференция 
на FinTech сектора в страната, която се проведе на 27 февруари 2018 г. В нея участие взеха четири компании от бранша – 
ePay, Paysera България, IUVO и Klear. 
Трансакциите през системата за електронни плащания ePay.bg са се увеличили с 18% през 2017 г. Извършени са над 6.2 
милиона онлайн плащания с общ оборот от над 320 млн. лв. Сред причините за отчетения ръст са новите проекти на 
компанията. 
EPAY-GO е платформа за събития и продажба на билети, а Speed.Bar е услуга за онлайн поръчка на храни и напитки. 
Платформата EPSA пък предоставя достъп на търговците до рекламната мрежа на Изипей. 
Изпълнителният директор на ePay.bg Георги Маринов обясни, че през 2018 г. ще пуснат на пазара PayFly – система, която 
ще предостави автоматизиран процес за искане на плащане и издаване на фактура към клиент, както и Pay5 – мобилно 
приложение за деца от 7 до 18 г., чрез което ще може да се плаща в търговските обекти директно с телефона. 
Компанията за платежни услуги Paysera България също счита изминалата 2017 г. за успешна. Над 120 хил. бр. са 
трансакциите за 2017 г. през платформата на Paysera, на стойност над 300 млн. лв. „Изчисленията показват, че сме спестили 
на българските клиенти над 1.2 млн. лв. от такси“, каза управителят на Paysera България Мартин Богданов. 
Той допълни, че към  февруари 2018 г. български потребители на платформата са над 7000 физически и над 1300 
юридически лица. През 2017 г. Paysera е въвела редица нови услуги, като MainIBAN - плащане директно към телефонен 
номер, iFrame модул за картови разплащания към е-търговци, откриване на сметка през смартфон и др. 
През 2018 г. компанията планира предоставяне на SEPA незабавни преводи и присъединяване към TARGET2. Това ще 
позволи получаване на преводи в EUR директно по IBAN сметка в Paysera от държави извън ЕС при минимални такси. 
FinTech компаниите в сферата на peer-to-peer финансирането също отчитат успешна 2017 г. Тези дружества предлагат на 
своите клиенти възможността да закупуват части от кредити и да генерират доходност. 
Данни на Iuvo Group показват, че инвестираните средства в платформата на компанията се увеличават с 400% през 
миналата година. В началото на 2018 г. тези средства достигат 10 млн. евро. Доходността, която може да получат клиентите, 
е до 15% на годишна база. 
Кредитите, предоставени за изкупуване на платформата, са издадени от лицензирани небанкови финансови институции 
(оригинатори). Потребителите на iuvo получават и сигурност на инвестициите си чрез гаранцията за обратно изкупуване на 
всеки просрочен с повече от 60 дни кредит. През 2017 година iuvo привлече 2 нови кредитни оригинатора – Viva Credit и 
iCredit от Румъния. 
„В следващите месеци компанията очаква да присъедини още няколко международни кредитни оригинатори от Румъния, 
Грузия и Латвия“, коментира Ивайло Иванов, изпълнителен директор на iuvo. 
2017 г. е била успешна и за финансово-технологичния стартъп Klear. “Финансово-технологичният стартъп Klear е първата 
небанкова институция, която предлага кредити с лихви средно по-ниски от тези на банките”, каза управителят на Klear 
Лоик Льо Пишу. 
През 2017 г. средната цена (ГПР) на Klear е билa с 14% по-ниска от тази на банките. В сравнение с депозитите в момента, 
които не носят почти никакъв доход, Klear предоставя нова възможност за инвестиране в кредити на надеждни 
кредитополучатели и осигурява средна доходност от 6.7% през 2017. 
Лоик Льо Пишу изказа мнение, че споделената икономика внася глътка свеж въздух в сферата на финансите. 
Компаниите от FinTech сектора в България имат оптимистични очаквания за развитието на бранша през 2018 г. 
Положително влияние ще окаже и новата европейската директива PSD2, която ще стимулира навлизането на нови 
компании на пазара, а на потребителите ще бъдат предлагани иновативни и по-изгодни услуги. 
 
Money.bg 
 
√ Cпpя ли cpивът нa пeтpoлни цeни? Инвecтитopитe избягвaт pиcĸa 
Цeнитe нa пeтpoлa ca cлaбo пoдвижни cyтpинтa в чeтвъpтъĸ cлeд cилния cpив нa ĸoтиpoвĸитe вчepa. Инвecтитopитe ce 
oпитвaт дa избягвaт pиcĸoвитe aĸтиви в ycлoвиятa нa вoлaтилни фoндoви пaзapи. 
Днec в нaчaлoтo нa бopcoвaтa cecия фючъpcитe зa copтa Вrеnt ce пoнижиxa c 0,14 пpoцeнтa дo $64,64 зa бapeл. Koнтpaĸтитe 
зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ ce тъpгyвa нa нивo $61,62 зa бapeл, c 0,03 пpoцeнтa пoд цeнaтa oт ĸpaя нa вчepaшнaтa cecия. 
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B xoдa нa пeтpoлнaтa тъpгoвия в cpядa cypoвинaтa пoeвтиня c пoчти 5 пpoцeнтa, глaвнo зapaди нaдxвъpлилия пpoгнoзитe 
pъcт нa зaпacитe в CAЩ. 
Уĸpeпвaнeтo нa дoлapa cъщo игpae пpoтив пaзapa, зaщoтo ĸyпyвaнeтo нa пeтpoл cтaвa пo-cĸъпo зa тeзи ,ĸoитo имaт дpyги 
вaлyти, oтбeлязвaт aнaлизaтopитe. 
Oфициaлнитe дaнни нa Упpaвлeниeтo зa eнepгийнa инфopмaция (ЕІА) нa CAЩ пoĸaзвaт yвeличeниe нa cтoĸoвитe зaпacи в 
cтpaнaтa пpeз минaлaтa ceдмицa c 3,02 милиoнa бapeлa дo 423,49 милиoнa бapeлa. Eĸcпepтитe пpoгнoзиpaxa pъcт нa 
зaпacитe c 2 млн. бapeлa. 
Ocвeн тoвa дoбивът нa пeтpoл в CAЩ пpeз нoeмвpи e дocтигнaл 10,057 милиoнa бapeлa в дeнoнoщиe - нoв мaĸcимyм. Ho 
в дeĸeмвpи пpoизвoдcтвoтo нa cypoвинaтa oтнoвo ce e cвилo дo 9,949 милиoнa бapeлa нa дeнoнoщиe, coчaт дaннитe нa 
ЕІА. 
B cвoя фeвpyapcĸи oбзop yпpaвлeниeтo пoвиши cpeднoгoдишнaтa пpoгнoзa зa дoбивa нa cypoвинaтa в CAЩ. ЕІА 
пpeдпoлaгa, чe пpoизвoдcтвoтo щe yвeличи пpeз 2018 гoдинa c 1,26 млн. бapeлa - дo 10,59 милиoнa бapeлa в дeнoнoщиe. 


