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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√  ГОТВИ ЛИ СЕ НОВА ДАЛАВЕРА В ЕНЕРГЕТИКАТА? 
В съответствие със Закона за енергетиката, Електроенергийният системен оператор (ЕСО) е задължен да поддържа 
определен със заповед на министъра на енергетиката студен резерв, обезпечаващ безопасното и ефективно 
функциониране и управление на електроенергийната система. ЕСО изкупува този резерв от централите и при 
необходимост го активира. Приходите за това ЕСО получава от цената за достъп до електропреносната мрежа, която се 
определя ежегодно от КЕВР и се плаща за всеки пренесен по мрежата мегаватчас. Следователно, всички потребители на 
електроенергия в България – както битови, така и индустриални, сме силно заинтересовани от начина, по който работи 
системата за резервиране, коректността на участниците в нея, както и стриктното съблюдаване на правила на търговия по 
прозрачен, проследим и пазарен начин. 
Практиката след август 2013 г. у нас е министърът на енергетиката да определя средногодишна стойност на резерва от 500 
МВт. През зимните месеци този обем достига 700 МВт, докато през останалия период е около 300 МВт. 
Естествено е всеки потребител на електроенергия, както и избраният от същите тези потребители министър, да се стремят 
към оптимизация на разходите по резервиране. Но оптимизация в полза на потребителите, а не на заинтересовани 
производители на електроенергия. Първото представлява естествено задължение на ресорното министерство и 
ръководещия го екип, второто народът простичко нарича „далавера“. 
През януари 2017г., поради ред неблагоприятни фактори – обективни и субективни, станахме свидетели на съществен 
енергиен дефицит в системата, при който лъснаха крадливи схеми за злоупотреби с резервирани, но нефункционални 
генерационни капацитети. Наложени бяха насрещни санкции, които се оказаха непропорционално ниски спрямо 
причинените щети/откраднатите пари. С други думи, случилото се демонстрира неадекватност. 
Директива Енергийна ефективност 2012/27/EО е транспонирана през 2014 г. в нашето законодателство и, по-специално – 
в Закона за енергийна ефективност, но за съжаление не в цялост – надяваме се, поради чиновнически пропуски, а не 
умишлено. Конкретно т.4 на чл.15 от Директивата казва, че „Държавите членки … в рамките на Директива 2009/72/ЕО 
правят необходимото тарифиране да позволят на доставчиците да повишават участието на потребителите в ефективността 
на системата, в т.ч. чрез оптимизиране на потреблението.“ След това, т.8 на чл.15 от Директивата казва, че „Държавите 
членки гарантират, че националните енергийни регулаторни органи съдействат ресурсите на потреблението, като напр. 
оптимизацията на потреблението, да бъдат част от пазарите на едро и на дребно наред с доставките.“ 
С други думи, и производителите на електроенергия, и потребителите при равни условия следва да се състезават за 
резервирането на електроенергийната система. Пиковите натоварвания не е задължително да се покриват само от 
генерацията – преоразмеряване на парка и мрежите, безполезни инвестиции, ниско КПД, не гарантира най-добрата цена. 
Всъщност отдавна за това има гъвкава генерация плюс диспечеруеми товари (т.н. Demand Supply Response) във всички 
сегменти – битови потребители, офиси, услуги, разпределение, МСП, големи индустриални потребители и, не на последно 
място – промишлени батерии. 
Адекватните добри практика се откриват лесно ако се разгледат механизмите на резервиране в шест държави на ЕС – 
Германия, Франция, Белгия, Италия, Гърция и Полша, чиято нотификация приключи миналия месец – на 7.2.2018г. 
Впрочем, нотификацията бе наложителна именно поради задължителното равноправно третиране между потребители и 
генерация при осигуряване на резерва (справка – разследването на ЕК за държавна помощ No. SA.42955(2016/N-2) – 
Germany Network Reserve). 
Вместо рационални действия в съответствие с горенаписаното, ние, представителните на национално равнище 
организации на работодателите, научаваме, че се подготвя увеличение в количеството закупуван студен резерв до 1000 
МВт. Анализирайки наличните капацитети в страната, както и публикуваните новини за модернизации и реконструкции, 
можем да прогнозираме заявки, както за ново интензивно газопотребление от порядъка на 600 – 800 млн. н.м3 годишно, 
така и за ангажименти за изкупуване на електроенергия на непазарни цени – вероятно от НЕК, т.е. като част от микса на 
електроенергия в обществения доставчик. Имаме основания да предполагаме, че заявените обеми ще са в диапазона 1,8-
2,4 млн. мегаватчаса, което според различни ценови хипотези води до нова далавера в енергетиката за около 200 млн. лв.  
годишно. Питаме се, колко ли гъби и билки трябва да се произведат, за да се оправдае една нова когенерация с 
електропроизводство като горепосоченото? Една нова далавера с мащаби на трета „американска“ централа! Естествено, с 
негативен ефект за всички потребители на електроенергия. 
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С оглед значимостта на подобни действия и с цел да се избегне изненадата от евентуални управленски и регулаторни 
решения, настояваме Министерството на енергетиката, вкл. и в качеството си на принципал, както и КЕВР своевременно 
да ни предложат становищата си по повдигнатите в тази позиция теми. 
 
Economic.bg 
 
√  Бизнесът предупреждава за нова далавера в българската енергетика 
Работодателските организациии алармират, че правителството подготвя вдигане на количеството студен резерв 
Четирите национално представени работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и  БТПП, предупреждават, че 
правителството подготвя промени в законодателството, които определят като „далавера“. В обща позиция, изпратена до 
медиите чрез Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), се казва, че се подготвя увеличение в 
количеството закупуван студен резерв от държавата. В момента средногодишната стойност на резерва е 500 мегаватчаса, 
а явно се планира да стане 1000 мегаватчаса. 
В съответствие със Закона за енергетиката, Електроенергийният системен оператор (ЕСО) е задължен да поддържа 
определен със заповед на министъра на енергетиката студен резерв, обезпечаващ безопасното и ефективно 
функциониране и управление на електроенергийната система. ЕСО изкупува този резерв от централите и при 
необходимост го активира. Приходите за това ЕСО получава от цената за достъп до електропреносната мрежа, която се 
определя ежегодно от КЕВР и се плаща за всеки пренесен по мрежата мегаватчас. Плаща се както от битовите потребители, 
така и от индустриалните. 
От АОБР са изчислили, че тази, според тях далавера в енергетиката, ще струва на потребителите допълнително 200 млн. 
лв. годишно. 
Работодателите обясняват, че двойното увеличаване на количествата студен резерв, които ЕСО ще трябва да ангажира и 
да плаща (дори ако не се стигне до активирането му) е заради големият капацитет на енергия, който предстои да бъде 
заявен за потребление. 
Анализирайки наличните капацитети в страната, както и публикуваните новини за модернизации и реконструкции, можем 
да прогнозираме заявки, както за ново интензивно газопотребление от порядъка на 600-800 млн. н.м3 годишно, така и за 
ангажименти за изкупуване на електроенергия на непазарни цени – вероятно от НЕК, т.е. като част от микса на 
електроенергия в обществения доставчик. Имаме основания да предполагаме, че заявените обеми ще са в диапазона 1.8-
2.4 млн. мегаватчаса, се казва в позицията на АОБР. 
Питаме се, колко ли гъби и билки трябва да се произведат, за да се оправдае една нова когенерация с електропроизводство 
като горепосоченото? Една нова далавера с мащаби на трета „американска“ централа! Естествено, с негативен ефект за 
всички потребители на електроенергия, пише още в становището. 
С оглед значимостта на подобни действия и с цел да се избегне изненадата от евентуални управленски и регулаторни 
решения, настояваме Министерството на енергетиката, вкл. и в качеството си на принципал, както и КЕВР своевременно 
да ни предложат становищата си по повдигнатите в тази позиция теми, пише още в писмото. 
Работодателите припомнят ситуацията от януари 2017 г., когато заради големите студове на ЕСО му се наложи да активира 
студения резерв. Оказа се обаче, че някои от ТЕЦ-овете, на които им се плаща да поддържат студен резерв, не можаха да 
го активират поради различни причини.  
Тогава станахме свидетели на съществен енергиен дефицит в системата, при който лъснаха крадливи схеми за злоупотреби 
с резервирани, но нефункционални генерационни капацитети. Наложени бяха насрещни санкции, които се оказаха 
непропорционално ниски спрямо причинените щети/откраднатите пари. С други думи, случилото се демонстрира 
неадекватност. 
 
БНР 
 
√  Работодатели алармират за възможна "далавера за около 200 млн. лв. годишно" със студения резерв 
Работодателите допускат, че в енергетиката може да се стигне до "нова далавера  за около 200 милиона лева годишно".  
Това свое подозрение бизнесът аргументира с достигнала до работодателските организации информация, според която 
се планира така нареченият "студен резерв" да бъде увеличен до 1000 мегавата. Това са мощностите, които се включват 
към електроенергийната система само при недостиг на ток. Обикновено той е около 700 мегавата. 
По закон, Електроенергийният системен оператор (ЕСО) изкупува определения студен резерв от централите и, ако има 
нужда, го активира. Операторът получава приходи от цената за достъп до електропреносната мрежа, която се определя 
всяка година от енергийния регулатор (КЕВР), като се плаща за всеки пренесен по мрежата мегаватчас. Така, посочват в 
позицията си работодателите, всички потребители на ток в България - както битови, така и индустриални - са 
заинтересовани от начина, по който работи системата за осигуряване на студения резерв.  
Анализирайки наличните капацитети в страната, бизнесът допуска, че заявените обеми могат да достигнат до 2,4 милиона 
мегаватчаса. Това, според работодателите, според различни ценови хипотези води до прогнозираната от тях далавера за 
около 200 милиона лева годишно. Затова те настояват за становища по темата от Министерството на енергетиката  и  от 
енерийния регулатор. 
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Капитал 
 
√  Бизнесът очаква "нови далавери" в енергетиката 
Опасенията са, че ще се увеличи студеният резерв, което ще повиши и цената на тока 
Още преди да са заглъхнали скандалите около евентуалното (и несбъднало се) поскъпване на тока, заради което бизнесът 
се канеше да протестира, работодателските организации отново алармират за проблеми в енергетиката. КРИБ, АИКБ, БТПП 
и БСК предупреждават, че се подготвя двойно увеличаване на студения резерв - мощности за производство на 
електричество, които не работят, но държавата плаща на собствениците им, за да ги поддържат в готовност. 
Това би повишило цената на тока за всички потребители, без по никакъв начин да се повиши качеството на услугата. Още 
повече че когато през януари 2017 г. заради студовете се наложи активирането на студения резерв, се оказа, че много от 
централите (свързани с Христо Ковачки) не успяха да заработят с обяснението - замръзнали въглища. 
Основното подозрение е, че причината за увеличението на студения резерв е предстоящото пускане на ТЕЦ "Варна", който 
наскоро беше купен от бившия министър на транспорта Данаил Папазов. 
Страхове, не без основание 
Сигналът идва точно в момент, когато Електроенергийният системен оператор (ЕСО) трябва да внесе в Комисията за 
енергийно и водно регулиране предложението си за нови цени в периода 1 юли 2018 г. - 30 юни 2019 г. Сред тях са 
пределният размер на разходите за студен резерв и тарифата за неговата разполагаемост. Сега цената е от 7.7 до 11 лв. за 
мегаватчас в зависимост от мощността и сезона. Преди регулаторът да вземе решение обаче, Министерството на 
енергетиката трябва да утвърди средногодишния размер на студения резерв. 
Законът за енергетиката задължава ЕСО да поддържа определен със заповед на ресорния министър студен резерв, 
обезпечаващ безопасното и ефективно функциониране и управление на електроенергийната система. Този резерв се 
купува от централите след търгове и при необходимост се активира. Разходите си за това ЕСО покрива чрез цената за 
достъп до електропреносната мрежа, която се определя от КЕВР и се плаща от всички потребители (битови и индустриални) 
за всеки пренесен по мрежата мегаватчас. 
"Естествено е всеки потребител на електроенергия, както и избраният от същите тези потребители министър да се стремят 
към оптимизация на разходите по резервиране. Но оптимизация в полза на потребителите, а не на заинтересовани 
производители на електроенергия. Първото представлява естествено задължение на ресорното министерство и 
ръководещия го екип, второто народът простичко нарича "далавера", се казва в отвореното писмо на работодателите. 
Те твърдят, че се подготвя двойно увеличение на количеството закупуван студен резерв до 1000 МВт. Практиката от 2013 
г. е да се определя средногодишна стойност на резерва от 500 МВт. През зимните месеци обемът е 700 МВт, докато през 
останалия период - 300 МВт. 
"Анализирайки наличните капацитети в страната, както и публикуваните новини за модернизации и реконструкции, 
можем да прогнозираме заявки както за ново интензивно газопотребление от порядъка на 600 – 800 млн. к.м3 годишно, 
така и за ангажименти за изкупуване на електроенергия на непазарни цени – вероятно от НЕК, т.е. като част от микса на 
електроенергия в обществения доставчик", твърди още бизнесът, вероятно визирайки плановете за възстановяване на 
дейността на ТЕЦ "Варна". 
Новият шеф на стария ТЕЦ 
Както е известно, централата бе продадена в края на 2017 г. от CEZ на бившия транспортен министър от кабинета 
"Орешарски" Данаил Папазов. Фирмата му "Сигда" обяви, че ще пусне в действие три от шестте енергоблока, като използва 
природен газ вместо гориво. По информация на председателя на КЕВР Иван Иванов вече дори се правели тестове на 6-и 
блок и вероятно от 1 юли той ще бъде включен в енергийната система на страната. В бранша пък усилено се говори, че 
другите два блока ще бъдат включени като студен резерв, макар да е спорно дали са годни за експлоатация. Липсва и 
информация за издадено ново комплексно разрешително за инсталациите на ТЕЦ "Варна" след смяна на горивото. 
"Имаме основания да предполагаме, че заявените обеми ще са в диапазона 1.8-2.4 млн. мегаватчаса, което според 
различни ценови хипотези води до нова далавера в енергетиката за около 200 млн. лв. годишно", пишат още 
работодателите. 
Ако ЕСО иска да включи ТЕЦ "Варна" в студения резерв, без да увеличава обема му (а той изглежда достатъчен), ще трябва 
да изключи някои от сегашните мощности - т.е. от централите на Ковачки. 
Възможни решения 
В писмото на бизнеса, в което се иска Министерството на енергетиката и КЕВР да представят публични становища по 
случая, се прави и отправка към европейската директива за енергийна ефективност (2012/27/EО). 
Според тях текстовете на директивата предвиждат в критични моменти не само производителите, но и потребителите да 
се състезават за продажба и покупка на ток при равни условия. Идеята е, че пиковите натоварвания могат да се регулират 
чрез диспечеруеми товари (т.н. Demand Supply Response) във всички сегменти – битови потребители, офиси, услуги, 
разпределение, малки и средни фирми, големи индустриални потребители и не на последно място – промишлени 
батерии. С други думи, вместо да активира студен резерв, ЕСО може да намаля временно потреблението на големи 
консуматори, за което, разбира се, те ще бъдат компенсирани, а крайните разходи ще са по-малко, отколкото да се плаща 
постоянно на ТЕЦ-ове, които не работят. Това е системата в много други държави с по-развит пазар. 
Тази директива формално е транспонирана през 2014 г. в нашето законодателство и по-специално в Закона за енергийна 
ефективност, но не в цялост - възможността за опция извън студения резерв е отпаднала. "Надяваме се поради 
чиновнически пропуски, а не умишлено", казват бизнес организациите. 
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В. Банкерь 
 
√  Бизнесът пита: Готви ли се нова "далавера" в енергетиката? 
През януари 2017 г., поради ред неблагоприятни фактори – обективни и субективни, станахме свидетели на съществен 
енергиен дефицит в системата, при който лъснаха крадливи схеми за злоупотреби с резервирани, но нефункционални 
генерационни капацитети. Наложени бяха насрещни санкции, които се оказаха непропорционално ниски спрямо 
причинените щети/откраднатите пари. С други думи, случилото се демонстрира неадекватност. Това гласи позиция на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), озаглавена "Готви ли се нова далавера в енергетиката?" 
Публикуваме цялата позиция на АИКБ:  
В съответствие със Закона за енергетиката, Електроенергийният системен оператор (ЕСО) е задължен да поддържа 
определен със заповед на министъра на енергетиката студен резерв, обезпечаващ безопасното и ефективно 
функциониране и управление на електроенергийната система. ЕСО изкупува този резерв от централите и при 
необходимост го активира. Приходите за това ЕСО получава от цената за достъп до електропреносната мрежа, която се 
определя ежегодно от КЕВР и се плаща за всеки пренесен по мрежата мегаватчас. Следователно, всички потребители на 
електроенергия в България – както битови, така и индустриални, сме силно заинтересовани от начина, по който работи 
системата за резервиране, коректността на участниците в нея, както и стриктното съблюдаване на правила на търговия по 
прозрачен, проследим и пазарен начин. 
Практиката след август 2013 г. у нас е министърът на енергетиката да определя средногодишна стойност на резерва от 500 
МВт. През зимните месеци този обем достига 700 МВт, докато през останалия период е около 300 МВт. 
Естествено е всеки потребител на електроенергия, както и избраният от същите тези потребители министър, да се стремят 
към оптимизация на разходите по резервиране. Но оптимизация в полза на потребителите, а не на заинтересовани 
производители на електроенергия. Първото представлява естествено задължение на ресорното министерство и 
ръководещия го екип, второто народът простичко нарича „далавера“. 
През януари 2017г., поради ред неблагоприятни фактори – обективни и субективни, станахме свидетели на съществен 
енергиен дефицит в системата, при който лъснаха крадливи схеми за злоупотреби с резервирани, но нефункционални 
генерационни капацитети. Наложени бяха насрещни санкции, които се оказаха непропорционално ниски спрямо 
причинените щети/откраднатите пари. С други думи, случилото се демонстрира неадекватност. 
Директива Енергийна ефективност 2012/27/EО е транспонирана през 2014 г. в нашето законодателство и, по-специално – 
в Закона за енергийна ефективност, но за съжаление не в цялост – надяваме се, поради чиновнически пропуски, а не 
умишлено. Конкретно т.4 на чл.15 от Директивата казва, че „Държавите членки … в рамките на Директива 2009/72/ЕО 
правят необходимото тарифиране да позволят на доставчиците да повишават участието на потребителите в ефективността 
на системата, в т.ч. чрез оптимизиране на потреблението.“ След това, т.8 на чл.15 от Директивата казва, че „Държавите 
членки гарантират, че националните енергийни регулаторни органи съдействат ресурсите на потреблението, като напр. 
оптимизацията на потреблението, да бъдат част от пазарите на едро и на дребно наред с доставките.“ 
С други думи, и производителите на електроенергия, и потребителите при равни условия следва да се състезават за 
резервирането на електроенергийната система. Пиковите натоварвания не е задължително да се покриват само от 
генерацията – преоразмеряване на парка и мрежите, безполезни инвестиции, ниско КПД, не гарантира най-добрата цена. 
Всъщност отдавна за това има гъвкава генерация плюс диспечеруеми товари (т.н. Demand Supply Response) във всички 
сегменти – битови потребители, офиси, услуги, разпределение, МСП, големи индустриални потребители и, не на последно 
място – промишлени батерии. 
Адекватните добри практика се откриват лесно ако се разгледат механизмите на резервиране в шест държави на ЕС – 
Германия, Франция, Белгия, Италия, Гърция и Полша, чиято нотификация приключи миналия месец – на 7.2.2018г. 
Впрочем, нотификацията бе наложителна именно поради задължителното равноправно третиране между потребители и 
генерация при осигуряване на резерва (справка – разследването на ЕК за държавна помощ No. SA.42955(2016/N-2) – 
Germany Network Reserve). 
Вместо рационални действия в съответствие с горенаписаното, ние, представителните на национално равнище 
организации на работодателите, научаваме, че се подготвя увеличение в количеството закупуван студен резерв до 1000 
МВт. Анализирайки наличните капацитети в страната, както и публикуваните новини за модернизации и реконструкции, 
можем да прогнозираме заявки, както за ново интензивно газопотребление от порядъка на 600 – 800 млн. н.м3 годишно, 
така и за ангажименти за изкупуване на електроенергия на непазарни цени – вероятно от НЕК, т.е. като част от микса на 
електроенергия в обществения доставчик. Имаме основания да предполагаме, че заявените обеми ще са в диапазона 1,8-
2,4 млн. мегаватчаса, което според различни ценови хипотези води до нова далавера в енергетиката за около 200 млн. лв.  
годишно. Питаме се, колко ли гъби и билки трябва да се произведат, за да се оправдае една нова когенерация с 
електропроизводство като горепосоченото? Една нова далавера с мащаби на трета „американска“ централа! Естествено, с 
негативен ефект за всички потребители на електроенергия. 
С оглед значимостта на подобни действия и с цел да се избегне изненадата от евентуални управленски и регулаторни 
решения, настояваме Министерството на енергетиката, вкл. и в качеството си на принципал, както и КЕВР своевременно 
да ни предложат становищата си по повдигнатите в тази позиция теми. 
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Expert.bg 
 
√  АОБР предупреждава за нова далавера в енергетиката 
Нова далавера в енергетиката за около 200 млн. лв. годишно - от това се опасяват работодателските организации у нас. 
В обща позиция, изпратена до медиите от името на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), 
те посочват, че се подготвя увеличаване на количеството закупуван студен резерв, който обезпечава безопасното 
функциониране на електроенергийната система. 
Практиката у нас е министърът на енергетиката да определя средногодишна стойност на резерва от 500 МВт. През зимните 
месеци този обем достига 700 МВт, докато през останалия период е около 300 МВт. Според информация на 
работодателите обаче се подготвя ръст в количеството закупуван студен резерв до 1000 МВт. 
"Анализирайки наличните капацитети в страната, както и публикуваните новини за модернизации и реконструкции, 
можем да прогнозираме заявки, както за ново интензивно газопотребление от порядъка на 600 - 800 млн. н.м3 годишно, 
така и за ангажименти за изкупуване на електроенергия на непазарни цени – вероятно от НЕК, т.е. като част от микса на 
електроенергия в обществения доставчик. Имаме основания да предполагаме, че заявените обеми ще са в диапазона 1,8-
2,4 млн. мегаватчаса, което според различни ценови хипотези води до нова далавера в енергетиката за около 200 млн. лв. 
годишно. Питаме се, колко ли гъби и билки трябва да се произведат, за да се оправдае една нова когенерация с 
електропроизводство като горепосоченото? Една нова далавера с мащаби на трета „американска“ централа! Естествено, с 
негативен ефект за всички потребители на електроенергия", пишат от АОБР. 
Те призовават Министерството на енергетиката да излезе със становище по темата. 
"Естествено е всеки потребител на електроенергия, както и избраният от същите тези потребители министър, да се стремят 
към оптимизация на разходите по резервиране. Но оптимизация в полза на потребителите, а не на заинтересовани 
производители на електроенергия. Първото представлява естествено задължение на ресорното министерство и 
ръководещия го екип, второто народът простичко нарича „далавера“. 
През януари 2017г., поради ред неблагоприятни фактори – обективни и субективни, станахме свидетели на съществен 
енергиен дефицит в системата, при който лъснаха крадливи схеми за злоупотреби с резервирани, но нефункционални 
генерационни капацитети. Наложени бяха насрещни санкции, които се оказаха непропорционално ниски спрямо 
причинените щети/откраднатите пари. С други думи, случилото се демонстрира неадекватност. 
Директива Енергийна ефективност 2012/27/EО е транспонирана през 2014 г. в нашето законодателство и, по-специално - в 
Закона за енергийна ефективност, но за съжаление не в цялост – надяваме се, поради чиновнически пропуски, а не 
умишлено. Конкретно т.4 на чл.15 от Директивата казва, че „Държавите членки ... в рамките на Директива 2009/72/ЕО 
правят необходимото тарифиране да позволят на доставчиците да повишават участието на потребителите в ефективността 
на системата, в т.ч. чрез оптимизиране на потреблението.“ След това, т.8 на чл.15 от Директивата казва, че „Държавите 
членки гарантират, че националните енергийни регулаторни органи съдействат ресурсите на потреблението, като напр. 
оптимизацията на потреблението, да бъдат част от пазарите на едро и на дребно наред с доставките.“ 
С други думи, и производителите на електроенергия, и потребителите при равни условия следва да се състезават за 
резервирането на електроенергийната система. Пиковите натоварвания не е задължително да се покриват само от 
генерацията – преоразмеряване на парка и мрежите, безполезни инвестиции, ниско КПД, не гарантира най-добрата цена. 
Всъщност отдавна за това има гъвкава генерация плюс диспечеруеми товари (т.н. Demand Supply Response) във всички 
сегменти – битови потребители, офиси, услуги, разпределение, МСП, големи индустриални потребители и, не на последно 
място – промишлени батерии. 
Адекватните добри практика се откриват лесно ако се разгледат механизмите на резервиране в шест държави на ЕС - 
Германия, Франция, Белгия, Италия, Гърция и Полша, чиято нотификация приключи миналия месец – на 7.2.2018г. 
Впрочем, нотификацията бе наложителна именно поради задължителното равноправно третиране между потребители и 
генерация при осигуряване на резерва (справка – разследването на ЕК за държавна помощ No. SA.42955(2016/N-2) – 
Germany Network Reserve)", пише още в позицията на АОБР. 
 
Publics.bg 
 
√  АОБР предупреждава за нова далавера в енергетиката 
Работодателите посочват, че се готви увеличение в количеството закупуван студен резерв до 1000 МВт 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) разпространи вчера своя позиция, в която 
предупреждава за нова далавера в енергетиката. Според експертите от асоциацията се готви увеличение в количеството 
закупуван студен резерв до 1000 МВт. Цялата позиция на АОРБ може да видите по-долу: 
В съответствие със Закона за енергетиката, Електроенергийният системен оператор (ЕСО) е задължен да поддържа 
определен със заповед на министъра на енергетиката студен резерв, обезпечаващ безопасното и ефективно 
функциониране и управление на електроенергийната система. ЕСО изкупува този резерв от централите и при 
необходимост го активира. Приходите за това ЕСО получава от цената за достъп до електропреносната мрежа, която се 
определя ежегодно от КЕВР и се плаща за всеки пренесен по мрежата мегаватчас. Следователно, всички потребители на 
електроенергия в България – както битови, така и индустриални, сме силно заинтересовани от начина, по който работи 
системата за резервиране, коректността на участниците в нея, както и стриктното съблюдаване на правила на търговия по 
прозрачен, проследим и пазарен начин. 
Практиката след август 2013 г. у нас е министърът на енергетиката да определя средногодишна стойност на резерва от 500 
МВт. През зимните месеци този обем достига 700 МВт, докато през останалия период е около 300 МВт.  
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Естествено е всеки потребител на електроенергия, както и избраният от същите тези потребители министър, да се стремят 
към оптимизация на разходите по резервиране. Но оптимизация в полза на потребителите, а не на заинтересовани 
производители на електроенергия. Първото представлява естествено задължение на ресорното министерство и 
ръководещия го екип, второто народът простичко нарича „далавера“. 
През януари 2017г., поради ред неблагоприятни фактори – обективни и субективни, станахме свидетели на съществен 
енергиен дефицит в системата, при който лъснаха крадливи схеми за злоупотреби с резервирани, но нефункционални 
генерационни капацитети. Наложени бяха насрещни санкции, които се оказаха непропорционално ниски спрямо 
причинените щети/откраднатите пари. С други думи, случилото се демонстрира неадекватност. 
Директива Енергийна ефективност 2012/27/EО е транспонирана през 2014 г. в нашето законодателство и, по-специално - в 
Закона за енергийна ефективност, но за съжаление не в цялост – надяваме се, поради чиновнически пропуски, а не 
умишлено. Конкретно т.4 на чл.15 от Директивата казва, че „Държавите членки ... в рамките на Директива 2009/72/ЕО 
правят необходимото тарифиране да позволят на доставчиците да повишават участието на потребителите в ефективността 
на системата, в т.ч. чрез оптимизиране на потреблението.“ След това, т.8 на чл.15 от Директивата казва, че „Държавите 
членки гарантират, че националните енергийни регулаторни органи съдействат ресурсите на потреблението, като напр. 
оптимизацията на потреблението, да бъдат част от пазарите на едро и на дребно наред с доставките.“ 
С други думи, и производителите на електроенергия, и потребителите при равни условия следва да се състезават за 
резервирането на електроенергийната система. Пиковите натоварвания не е задължително да се покриват само от 
генерацията – преоразмеряване на парка и мрежите, безполезни инвестиции, ниско КПД, не гарантира най-добрата цена. 
Всъщност отдавна за това има гъвкава генерация плюс диспечеруеми товари (т.н. Demand Supply Response) във всички 
сегменти – битови потребители, офиси, услуги, разпределение, МСП, големи индустриални потребители и, не на последно 
място – промишлени батерии. 
Адекватните добри практика се откриват лесно ако се разгледат механизмите на резервиране в шест държави на ЕС - 
Германия, Франция, Белгия, Италия, Гърция и Полша, чиято нотификация приключи миналия месец – на 7.2.2018г. 
Впрочем, нотификацията бе наложителна именно поради задължителното равноправно третиране между потребители и 
генерация при осигуряване на резерва (справка – разследването на ЕК за държавна помощ No. SA.42955(2016/N-2) – 
Germany Network Reserve).  
Вместо рационални действия в съответствие с горенаписаното, ние, представителните на национално равнище 
организации на работодателите, научаваме, че се подготвя увеличение в количеството закупуван студен резерв до 1000 
МВт. Анализирайки наличните капацитети в страната, както и публикуваните новини за модернизации и реконструкции, 
можем да прогнозираме заявки, както за ново интензивно газопотребление от порядъка на 600 - 800 млн. н.м3 годишно, 
така и за ангажименти за изкупуване на електроенергия на непазарни цени – вероятно от НЕК, т.е. като част от микса на 
електроенергия в обществения доставчик. Имаме основания да предполагаме, че заявените обеми ще са в диапазона 1,8-
2,4 млн. мегаватчаса, което според различни ценови хипотези води до нова далавера в енергетиката за около 200 млн. лв. 
годишно. Питаме се, колко ли гъби и билки трябва да се произведат, за да се оправдае една нова когенерация с 
електропроизводство като горепосоченото? Една нова далавера с мащаби на трета „американска“ централа! Естествено, с 
негативен ефект за всички потребители на електроенергия.  
С оглед значимостта на подобни действия и с цел да се избегне изненадата от евентуални управленски и регулаторни 
решения, настояваме Министерството на енергетиката, вкл. и в качеството си на принципал, както и КЕВР своевременно 
да ни предложат становищата си по повдигнатите в тази позиция теми. 
 
Novini 24/7 
 
√  АОБР: Готви ли се нова далавера в енергетиката? 
От Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ алармират, че се готви "нова далавера в 
енергетиката за около 200 млн. лв. годишно". Това свое подозрение работодателите обосновават с информацията, че се 
подготвя увеличение в количеството закупуван студен резерв до 1000 МВт. По този повод от АОБР настояват за официално 
становище от Министерството на енергетиката и КЕВР. 
Публикуваме цялата позиция на АОБР без редакция и съкращения: 
В съответствие със Закона за енергетиката, Електроенергийният системен оператор (ЕСО) е задължен да поддържа 
определен със заповед на министъра на енергетиката студен резерв, обезпечаващ безопасното и ефективно 
функциониране и управление на електроенергийната система. ЕСО изкупува този резерв от централите и при 
необходимост го активира. Приходите за това ЕСО получава от цената за достъп до електропреносната мрежа, която се 
определя ежегодно от КЕВР и се плаща за всеки пренесен по мрежата мегаватчас. Следователно, всички потребители на 
електроенергия в България – както битови, така и индустриални, сме силно заинтересовани от начина, по който работи 
системата за резервиране, коректността на участниците в нея, както и стриктното съблюдаване на правила на търговия по 
прозрачен, проследим и пазарен начин. 
Практиката след август 2013 г. у нас е министърът на енергетиката да определя средногодишна стойност на резерва от 500 
МВт. През зимните месеци този обем достига 700 МВт, докато през останалия период е около 300 МВт. 
Естествено е всеки потребител на електроенергия, както и избраният от същите тези потребители министър, да се стремят 
към оптимизация на разходите по резервиране. Но оптимизация в полза на потребителите, а не на заинтересовани 
производители на електроенергия. Първото представлява естествено задължение на ресорното министерство и 
ръководещия го екип, второто народът простичко нарича „далавера“. 
През януари 2017г., поради ред неблагоприятни фактори – обективни и субективни, станахме свидетели на съществен 
енергиен дефицит в системата, при който лъснаха крадливи схеми за злоупотреби с резервирани, но нефункционални 
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генерационни капацитети. Наложени бяха насрещни санкции, които се оказаха непропорционално ниски спрямо 
причинените щети/откраднатите пари. С други думи, случилото се демонстрира неадекватност. 
Директива Енергийна ефективност 2012/27/EО е транспонирана през 2014 г. в нашето законодателство и, по-специално - в 
Закона за енергийна ефективност, но за съжаление не в цялост – надяваме се, поради чиновнически пропуски, а не 
умишлено. Конкретно т.4 на чл.15 от Директивата казва, че „Държавите членки ... в рамките на Директива 2009/72/ЕО 
правят необходимото тарифиране да позволят на доставчиците да повишават участието на потребителите в ефективността 
на системата, в т.ч. чрез оптимизиране на потреблението.“ След това, т.8 на чл.15 от Директивата казва, че „Държавите 
членки гарантират, че националните енергийни регулаторни органи съдействат ресурсите на потреблението, като напр. 
оптимизацията на потреблението, да бъдат част от пазарите на едро и на дребно наред с доставките.“ 
С други думи, и производителите на електроенергия, и потребителите при равни условия следва да се състезават за 
резервирането на електроенергийната система. Пиковите натоварвания не е задължително да се покриват само от 
генерацията – преоразмеряване на парка и мрежите, безполезни инвестиции, ниско КПД, не гарантира най-добрата цена. 
Всъщност отдавна за това има гъвкава генерация плюс диспечеруеми товари (т.н. Demand Supply Response) във всички 
сегменти – битови потребители, офиси, услуги, разпределение, МСП, големи индустриални потребители и, не на последно 
място – промишлени батерии. 
Адекватните добри практика се откриват лесно ако се разгледат механизмите на резервиране в шест държави на ЕС - 
Германия, Франция, Белгия, Италия, Гърция и Полша, чиято нотификация приключи миналия месец – на 7.2.2018г. 
Впрочем, нотификацията бе наложителна именно поради задължителното равноправно третиране между потребители и 
генерация при осигуряване на резерва (справка – разследването на ЕК за държавна помощ No. SA.42955(2016/N-2) – 
Germany Network Reserve). 
Вместо рационални действия в съответствие с горенаписаното, ние, представителните на национално равнище 
организации на работодателите, научаваме, че се подготвя увеличение в количеството закупуван студен резерв до 1000 
МВт. Анализирайки наличните капацитети в страната, както и публикуваните новини за модернизации и реконструкции, 
можем да прогнозираме заявки, както за ново интензивно газопотребление от порядъка на 600 - 800 млн. н.м3 годишно, 
така и за ангажименти за изкупуване на електроенергия на непазарни цени – вероятно от НЕК, т.е. като част от микса на 
електроенергия в обществения доставчик. Имаме основания да предполагаме, че заявените обеми ще са в диапазона 1,8-
2,4 млн. мегаватчаса, което според различни ценови хипотези води до нова далавера в енергетиката за около 200 млн. лв. 
годишно. Питаме се, колко ли гъби и билки трябва да се произведат, за да се оправдае една нова когенерация с 
електропроизводство като горепосоченото? Една нова далавера с мащаби на трета „американска“ централа! Естествено, с 
негативен ефект за всички потребители на електроенергия. 
С оглед значимостта на подобни действия и с цел да се избегне изненадата от евентуални управленски и регулаторни 
решения, настояваме Министерството на енергетиката, вкл. и в качеството си на принципал, както и КЕВР своевременно 
да ни предложат становищата си по повдигнатите в тази позиция теми. 
 
Stzagora.net 
 
√  Стартират безплатни обучения на 110 безработни по различни професии в Бюрото по труда – Стара Загора 
Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора предлага обучения на 110 безработни по различни професии в рамките на 
проекти на социалните партньори. За страната броят на обучаващите се ще бъде близо 7800 души. 
Проектите ще осигурят възможност безработни лица да се включат в обучения за придобиване на професионална 
квалификация и/или ключова компетентност, като минимум 40% от тях ще бъдат включени в заетост след това. 
ПРОЕКТ „РЕСТАРТ” на АИКБ – предвижда включване на 60 лица в обучение като администратор на хотел, камериер или 
озеленител. 
ПРОЕКТ „КРОС БИ” на БТПП предлага обучение на 20 лица като продавач-консултант. 
ПРОЕКТ „НИЕ СЪЩО МОЖЕМ” на КНСБ предвижда включване в обучение на 30 лица като социален асистент, съответно 15 
на деца и 15 на възрастни. 
Всички, които желаят да се включат в едно от обученията, следва да се обърнат към Дирекция „Бюро по труда” – Стара 
Загора, ул. Стефан Караджа №8, стая 102. Обучението е безплатно. Задължително условие за включването е представяне 
на документ за образование. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
Investor.bg 
 
√  Външната търговия на България се ускорява през първия месец на 2018 г. 
През януари вносът у нас нараства с над 19% на годишна база, а износът се увеличава с над 12% 
Търговията на България с други страни се ускорява през първия месец на 2018 г., като ръст отбелязват както вносът, така и 
износът от страната, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). 
През януари 2018 г. от България са изнесени стоки на обща стойност 4,2 млрд. лв. и в сравнение със същия месец на 
предходната година износът се увеличава с 12,3%. В същото време в страната са внесени стоки общо на стойност 5,044 
млрд. лв., или с 19,3% повече спрямо същия месец на 2017 г. 
 

Номинално изменение в стойностния обем на 
износа на България през периода 2017 - 2018 г. на годишна база 

 
 
Така общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през януари и е на стойност 833,2 млн. лева. По 
цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през януари също е 
отрицателно и е в размер на 535,2 млн. лева. 
 

Номинално изменение в стойностния обем на 
вноса на България през периода 2017 - 2018 г. на годишна база 
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През първия месец от годината износът на България за трети страни намалява с 16,3% в сравнение с предходната година 
и е на стойност 1,098 млрд. лева. Основни търговски партньори на България сред страните извън ЕС са Турция, Китай, 
Македония, Сърбия, Русия и САЩ, които формират 57,3% от износа за трети страни. 
Вносът на България от трети страни през месеца се увеличава с 15,9% в сравнение със същия месец на предходната година 
и е на стойност 1,83 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия. 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през януари 2018 г. е отрицателно и е в размер 
на 731,2 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е на стойност 593,9 млн. лева. 
 

 
 
Предварителните данни на НСИ за 2017 г. показват, че износът на България за ЕС нараства с 10,8% спрямо 2016 г. и е в 
размер на 34,5 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и 
Франция, които формират 67,5% от износа за държавите членки на ЕС. 
Само в рамките на декември 2017 г. износът за ЕС се увеличава с 2,7% до 2,5 млрд. лв. 
При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2017 г. в сравнение 
с 2016 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (30,3%) 
и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (23,9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор 
„Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (14,8%). 
 

Номинално изменение в стойностния обем на износа на България за ЕС през 2016 - 2017 г. 
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Вносът на България от ЕС през 2017 г. се увеличава с 11,2% спрямо предходната година и достига 37,8 млрд. лв. Най-голям 
е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. През декември 2017 г. вносът 
на България от държавите от ЕС нараства със 7% в сравнение с декември 2016 г. и е в размер на 3,3 млрд. лв. 
При вноса от ЕС през 2017 г. спрямо 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Необработени (сурови) 
материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“  (45,6%). Намаление се наблюдава единствено в сектор „Мазнини, 
масла и восъци от животински и растителен произход)“ (5,6%). 
Външнотърговското салдо на България с ЕС за 2017 г. е отрицателно и е на стойност 3,3 млрд. лв. След елиминиране на 
разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки салдото също е отрицателно и е в размер на  950,6 млн. лева. 
 

Номинално изменение в стойностния обем на вноса на България от ЕС през 2016 - 2017 г. 

 
 
 

 
√  В София е регистриран най-високият коефициент на заетост в България 
Повече от половината от работещите в столицата са със завършено висше образование, съобщи кметът Йорданка 
Фандъкова 
В София е регистриран най-високият коефициент на заетост - по данни за 2016 година 72,5% от трудоспособното население 
в столицата има работа. Статистиката съобщи кметът на града Йорданка Фандъкова по време на кариерен форум. 
Сред хората във възрастовата група между 35 и 44 години коефициентът на трудова заетост достига до 89,9%, посочи още 
Фандъкова. В София живеят 19% от населението на България и 21,7% от работната сила на страната. 
По данни на кмета в последните години се подобрява образователната структура и повече от половината от заетите в града 
са със завършено висше образование. Тенденцията е ясна - броят на висшистите продължава да расте за сметка на 
работещите със средно и по-ниско образование, съобщи още кметът. 
Затова не е изненадващ и фактът, че в София средната месечна заплата е най-висока спрямо всички останали области в 
страната. Фандъкова обаче посочи, че все повече сектори изпитват глад за кадри. По време на форума тя покани младите 
хора да започнат своята първа работна работа в Общината или в общинските структури. 
По-рано вчера пред националната телевизия столичният кмет коментира, че в столицата ще бъдат построени четири нови 
училища. Работата по този проект е в много начална фаза и в момента се търсят терени за училищата. 
През 2017 г. Столичната община е инвестирала 28 млн. лева за основни ремонти на училища и детски градини. 17 млн. 
лева от тях са вложени в изцяло ново строителство. 
 
Karieri.bg 
 
√ Manpower: Оптимистични, но предпазливи прогнози за пазара на труда през второто тримесечие на 2018 г. 
Най-добри са очакванията за секторите "Строителство" и "Производство", а най-окуражителни са нагласите във 
варненския регион 
Положителната тенденция за наемане на нови служители в българските предприятия се запазва и за второто тримесечие 
на 2018 г., сочи поредното проучване на заетостта в България на компанията за човешки ресурси "Менпауър България". 
Въпреки това българските работодатели споделят по-предпазливи прогнози както спрямо миналото тримесечие, така и 
спрямо същия период на 2017 г. 



11 

 

Назначения се планират и в 10-те изследвани отрасъла, независимо от размера на компаниите, но двигател са секторите 
"Строителство" и "Производство" - 15% от работодателите в тях имат намерение да увеличат персонала си. 
По региони най-силен пазар на труда отново се очертава във Варна, както бе и за предходното тримесечие. Според размера 
на предприятията прогнозите са най-оптимистични при големите. Интересното е, че този път позитивните нагласи на 
малките предприятия задминават тези на средните по големина фирми. 
От анкетираните общо 620 работодатели 16% отчитат повишение на нивата на заетост. Едва 1% предвиждат свиване, а 
мнозинството (78%) не мислят да правят промени. След изглаждане на данните и взимане предвид на сезонните фактори 
нетната прогноза на заетостта, която измерва разликата между плановете за наемане и тези за освобождаване на 
служители, става 12%. Това означава, че общата картина остава стабилна на месечна и годишна база. 
Умерен оптимизъм по сектори 
За пореден път отговорите на работодателите в проучването на "Менпауър България" показват позитивни нагласи за нови 
назначения във всички сектори, но доста по-умерени спрямо предишното тримесечие и спрямо същия период на миналата 
година. Най-перспективни са прогнозите в строителния и производствения сектор - +15%, но те са съответно с 12 и 3 
процентни пункта по-ниски спрямо първото тримесечие, а на годишна база първият остава без промяна, докато за втория 
резултатите се влошават със 7 пункта. 
Единственият отрасъл, който отчита ръст на прогнозите спрямо януари-март 2018 г., е транспортният - от 0 на 11%. 
Подобрение има и в сравнение с април-юни 2017 г. - с 4 пункта повече оптимизъм. 
На годишна база повишение се наблюдава само в още един сектор - "Земеделие, лов, горско стопанство и риболов", но за 
сметка на това има спад с цели 9 пункта спрямо началото на годината. Работодателите от сектор "Хотелиерство и 
ресторантьорство" очакват най-слабия пазар на труда с прогноза от 2%. В този случай се наблюдава намаление с 6 
процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие и с 9 процентни пункта в сравнение със същия период на 
миналата година. 
 

 
  
 
Предпазливост в големите градове 
За второ поредно тримесечие Варна регистрира най-окуражителни тенденции за увеличаване на работната ръка. Близо 
14% от работодателите в региона са положително настроени да наемат нови хора. За сметка на това компаниите от Бургас,  
Русе и София са малко по-предпазливи с прогноза от по 10%. 
В Пловдив се очаква най-слабият пазар на труда през последните повече от четири години, там едва 7% са планиращите 
увеличение на персонала. Това е понижение с 8 процентни пункта спрямо предишния период и с цели 18 спрямо 
резултатите от преди една година. В сравнение с първите три месеца на 2018 г. слаб ръст от 2 процентни пункта се 
отбелязва единствено в Русе. 
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Малките изпреварват средните 
Нивата на заетост остават положителни във всички четири по размер предприятия, като големите продължават да се 
развиват с най-силни темпове. Те отчитат нетна прогноза от 22%. Средноголемите фирми (между 50 и 249 служители) имат 
доста по-умерени планове за назначения с резултати от 7%. Този път те са изпреварени от малките работодатели, чийто 
потенциал за разрастване е с 2 пункта по-висок. 
Най-ограничени очаквания за наемане на нови хора (5%) споделят фирмите с по-малко от 10 служители. Прогрес спрямо 
предишния период се забелязва само при малките компании, при които положителната промяна е с 2 процентни пункта 
по-добра. При останалите категории спад има както на месечна, така и на годишна основа.  
 
В. Банкерь 
 
√  Как да печелим от спестяванията си без да рискуваме? 
Спестяването за българите е традиция дълбоко вкоренена в народопсихологията ни. Българинът спестява „бели пари за 
черни дни” и с годините колкото повече пари натрупва, толкова по-малко склонен е да рискува да ги загуби. Към септември 
2017 г, банките държат над 46.4 млрд. лв. спестявания на физически лица, които носят годишна доходност под 1 процент! 
Инвестиционните фондове предлагат различни варианти за инвестиране на малки суми с цел по-висока доходност за 
дребни и не чак толкова дребни вложители, но концепцията за „риск” при инвестиционните продукти отблъсква 
средностатистическия спестяващ гражданин. 
Младите хора, които имат финансова грамотност и са склонни да рискуват обикновено не разполагат със спестявания, а 
възрастните хора дори да са финансово грамотни не са склонни да рискуват.  
Как тогава да печелим от спестяванията си без да рискуваме? 
Рядко и за кратко големи финансови институции предлагат инвестиционни продукти с гарантирана главница и доходност 
по-висока от миниатюрните лихви по депозитите, които на всичко отгоре се облагат с 8% данък.  
Такава възможност дава до края на тази година голяма и финансово стабилна застрахователна компания, чрез 
инвестиционна застраховка живот с гарантирана застрахователна сума, и доходност базирана на инвестиция в акциите на 
4 световни компании. Инвестицията е за срок от 6 години и вноската е еднократна. 
Доходността от тази инвестиция е необлагаема, и тъй като е застраховка „Живот” имате право да ползвате данъчни 
облекчения.  
Внесената сума не подлежи на запор и гарантирано ще бъде върната след 6 години плюс годишна доходност от 6,4% под 
условие, като максималната доходност за целия срок на договора е 38.4% (доходността се определя всяка година на 
падежна дата, когато се начисляват 6.4% доходност при условие, че цената на четирите акции е равна или по-висока от 
базовата им стойност към 09.10.2017).   
Тъй като това е застраховка „Живот“ в случай на смърт от злополука ще се изплащат 2 покрития: Стойността на резервния 
капитал (броя дялове по цената за борсовия ден) + първоначалната вноска. 
Застраховката може да бъде прекратена предсрочно чрез откупуване като се удържа такса 4 % до първата година, 
намаляваща до 0 % след 5-та година. 
Този структуриран инвестиционен продукт е идеален за хора, които държат значителни суми в банка и биха желали да 
заделят част от тях като инвестиция с по-висока доходност (6.4% годишно под условие), но и с гарантирана главница. 
 
√  Сотир Цацаров се срещна със словенския си колега Драго Шкета 
Меморандум за сътрудничество между прокуратурите на Република България и Република Словения беше подписан 
вчера, 13 март 2018 г., в Любляна от ръководителите на институциите в двете държави г-н Сотир Цацаров и г-н Драго Шкета. 
Основен акцент в разговорите бяха противодействието на тероризма и борбата с корупцията. 
Поради сходните законодателни рамки, бяха обсъдени компетентностите и начините на взаимодействие между 
специализираните прокуратури в двете държави. Противодействието на корупцията в лечебните заведения и начините на 
разследване на служители, изпълняващи полицейски функции, бяха също сред дискутираните теми между прокурорите 
от двете държави. 
Главният прокурор е на двудневно официално посещение в Република Словения. Той е придружаван от заместника си Ася 
Петрова и от завеждащия отдел „Международен“ във ВКП Цветомир Йосифов. 
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В. Монитор 
 
√ Горанов: Влизането ни в еврозоната ще стабилизира еврото 
България иска да приеме еврото, така ще подкрепим изцяло финансовата политика на Германия. Трябва да се страхуват 
само тези, които не спазват правилата. Това каза финансовият министър Владислав Горанов в интервю пред германския в. 
„Ди Велт“ 
По думите му левът зависи от еврото и е фиксиран към него. „Винаги в България сме имали за цел да изпълняваме 
критериите стъпка по стъпка, за да можем да приемем еврото и у нас. В момента ние сме изпълнили всички тези критерии: 
борим се с инфлацията, дълговете ни възлизат на 25% от приходите в икономиката, което е доста по-малко, отколкото при 
други държави, в които е влязло еврото“, заяви Горанов. 
Чрез нас еврото ще стане по-стабилно. От нашето влизане в еврозоната могат да се страхуват само тези, които нямат такава 
консервативна и предпазлива финансова политика, каквато имаме в България, каза още в интервюто си пред "Ди Велт" 
Владислав Горанов.  
В момента ние се намираме в същата позиция, в която се намираха балтийските държави преди влизането си в еврозоната. 
Сега в България цените на стоките са на нивото на тези в страните в еврозоната. Единственото по-евтино са цените на 
услугите и много българи се опасяват точно от тяхното повишаване. Аз обаче не виждам основание за такова вдигане, 
коментира Горанов. 
Очакваме доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ) за кандидатите за еврозоната и след това ще решим. Така 
отговори Горанов на въпрос кога България ще подаде молба за приемане на еврото. "Ако този доклад е отрицателен за 
нас, ще го приемем, но само ако е основан на обективни критерии. Тогава поне ще ни е ясно какво още трябва да направим. 
Предполагам, че до средата на април ще имаме по-конкретна представа", каза още финансовият министър. 
 
В. Дума 
 
√ 13 общини са закъсали финансово 
Всички просрочени задължения на местните администрации в края на миналата година са над 156 млн. лв. 
Общините с финансови затруднения през 2018 г. са 13. Това са общините Симитли, Струмяни, Белоградчик, Грамада, 
Димово, Кочериново, Рила, Сапарева баня, Септември, Перник, Неделино, Чепеларе и Стамболово. Те са 4,9% от всички 
общини в страната. Това стана ясно от данните на Министерството на финансите за финансовото състояние на общините 
през 2017-а и за общините в процедура по финансово оздравяване през 2018 година. 
Просрочените задължения на тринайсетте закъсали общини по бюджета са в размер на 36,2 млн. лв. или 24,8% от 
просрочените задължения по бюджет на всички общини, като при всички тях делът на просрочията, спрямо годишния 
размер на разходите, все още надвишава законовото ограничение от 5 на сто. 
Девет от 13-те попадат трайно в списъка на общините с финансови затруднения през последните три години - през 2016 г., 
2017 г. и 2018 г. Това са Симитли, Струмяни, Димово, Сапарева баня, Септември, Перник, Неделино, Чепеларе и 
Стамболово. Общините, които попадат в списъка за финансово оздравяване през 2018-а, но не са фигурирали през 2017 г., 
са Грамада и Рила. От данните на ведомството, ръководено от Владислав Горанов, става ясно, че 21 общини отпадат от 
списъка за финансово оздравяване. 
Просрочените задължения на общините в края на миналата година възлизат на 156,8 млн. лв., в т.ч. по бюджета на 
общините 146,1 млн. лева. Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 143 общини (53% от 
общия брой). Над 46%, или 122 общини от всички, завършват четвъртото тримесечие на 2017 г. без просрочени задължения 
в бюджета. Намаление на просрочените задължения отчитат 34% (89 общини), като общият размер на намалението на 
просрочията спрямо края на 2016 г. е за 51,2 млн. лева. 24%, или 78 общини, са увеличили просрочените си задължения в 
рамките на една година общо с 12,9 млн. лева. 
През миналата година Горанов е одобрил планове за финансово оздравяване на 10 общини - Перник, Белово, Тетевен, 
Септември, Велинград, Сливен, Сунгурларе, Видин, Мизия и Симитли. 
 
Manager.bg 
 
√ Стартираме годината с търговски дефицит от 800 млн. лв. 
През първия месец на 2018 г. страната ни е изнесла общо стоки (ЕС и трети страни) за 4,211 млрд. лв. лв., което е с 12,3% 
повече в сравнение със същия период на 2017 г. 
В същото време обаче вносът нараства с 19,3% на годишна база, до 5,044 млрд. лв., показват данни на Националния 
статистически институт (НСИ). 
Това е довело до търговски дефицит в размер на 833 млн. лв. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за 
транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през януари 2018 г. също е отрицателно и е в размер на 535,2 млн. 
лева. 
 
БНР 
 
√ Ал. Манолев: Над 150 млн. евро ще бъдат насочени за насърчаване на предприемачеството 
Повече от 150 млн. евро по различни европейски и национални програми ще бъдат насочени за насърчаване на 
предприемачеството. Toва съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев. По време на изложение 
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за прохождащия бизнес младите предприемачи поискаха национални регламенти и преференциално законодателство за 
стартиращите компании. 
78% от българските стартиращи компании работят на международните пазари, заяви заместник-министърът на 
икономиката Александър Манолев и призова предприемачите да не се отказват от идеите и амбициите си:  
"Може да си базиран в България и в същото време да бъдеш лидер в световен мащаб в сектора, в който оперираш. Фирми, 
които са с български корени, пък са примери затова как можеш да привлечеш вниманието и да получиш финансиране, и 
то значително, от Силиконовата долина, да продължиш да развиваш продуктите си в България. Предстоят процедури за 
над 150 млн. лева, които ще бъдат насочени към насърчаване на предприемачеството в България. Това е силен тласък! 
Важно е хората, които искат да бъдат предприемачи, да се срещат, да обсъждат своите идеи, да обсъждат своите успехи. 
Понякога, да си упорит и последователен е също толкова важно, колкото да бъдеш иновативен и конкурентен!" 
Манолев назова и част от програмите в подкрепа на предприемачеството: 
"По Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" към момента са в изпълнение 82 договора на стартиращи 
компании по процедура "Разработване на иновации" на обща стойност 15 милиона евро." 
Първата конференция и изложение събра най-добрите стартиращи иновативни компании от региона в София. На място 
дойдоха големи инвеститори и фондове за рисков капитал, за да подкрепят най-добрите високотехнологични продукти с 
потенциал за стартиране на нов бизнес. Събитието се провежда неслучайно именно в българската столица, подреждана в 
последните години сред 10-те най-добри градове за стартиране на бизнес в света.  
Българската бизнес дама, IT мениджър и основател на гражданската платформа за дебат "България може", Саша 
Безуханова: 
"Фокусът върху стартиращата икономика е единствената рецепта за това България да промени портрета на българската 
икономическа среда от ишлеме-икономика в икономика с добавена стойност. Аз лично вярвам и лично работя за това, че 
подкрепата на стартиращия бизнес – иновативен бизнес, дигитален бизнес в България, трябва да бъде национална кауза 
и трябва да излезе извън политиките, които следват чисто европейски нормативни рамки, а да намерим български модел 
за това как стартиращият бизнес да бъде ефективно подкрепен, защото истината е, че в момента в България стартиращият 
бизнес е третиран със същата нормативна рамка, както конвенционалният бизнес. Би трябвало да има диференциран 
подход". 
 
Econ.bg 
 
√ Корпоративните декларации се подават само по електронен път 
Плащането може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти 
за плащане са с пощенски запис или чрез интернет, напомня НАП 
Всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 
31 декември 2017 г., се подават единствено по електронен път. Това се отнася и за годишната декларация за облагане с 
корпоративни данъци за 2017 г., срокът за подаването на която е 2 април 2018 г. (защото 31 март е в събота), напомня 
Националната агенция за приходите (НАП). С тази декларация се подава и годишен отчет за дейността. 
В същия срок трябва да се плати и дължимият корпоративен данък след приспадане на направените авансови вноски. 
Плащането може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за 
плащане са с пощенски запис или чрез интернет, напомня НАП. 
Минималната глоба за неподаване на декларации е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата. 
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица 
От НАП напомнят още, че до 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи 
на физически лица, са длъжни да представят в НАП справка по образец за тези доходи. 
В справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФ) се обявяват изплатените 
през годината доходи на физически лица от: 
- друга стопанска дейност (извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, за авторски и 
лицензионни възнаграждения и др. 
- наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; 
- доходи, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са 
предоставени от работодател или възложител; 
- доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, включително доходи от дивиденти и ликвидационни дялове; 
- доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи. 
До 250 лева е глобата при непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни 
или непълни данни в справката. 
 
Черно море 
 
√ Даровити частни ученици също ще получават стипендии 
Над 2 месеца културното министерство бави внасянето на промените 
Частните ученици най-накрая ще получат правото на стипендии за даровити деца, каквито се полагат на връстниците им 
от държавните и общински училища. Това става ясно от проект на промени в наредбата за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Въпросната наредба е отговорност на три министерства - на 
просветата, на културата и на спорта. Официален вносител обаче се явява МК. Доскоро учениците в частните учебни 
заведения нямаха право на никакви държавни стипендии. Зам.-министър Деница Сачева още м.г. обеща това да се 



15 

 

промени след поредния случай на частен ученик, спечелил титла в Републиканско първенство по баскетбол за юноши, 
който обаче бе лишен от награда за даровити деца, каквато се полага на връстниците му от държавните школа. В началото 
на 2018 г. проблемът бе решен отчасти. МОН промени наредбата за условията и реда за получаване на стипендии от 
учениците, завършили основно образование, с което бе дадена възможност и на частните ученици да получават стипендии 
за успех (до 60 лв. на срок). Вторият вид подкрепа - тази за даровити деца (която е описана в наредбата за даровитите 
деца), обаче се бави над 2 месеца. 
От МОН бяха подготвили конкретни текстове за промяна на въпросната наредба, включващи и частните ученици, още през 
януари т.г. Те обаче бяха предадени на културното ведомство като официален вносител, като се предвиждаше проектът за 
изменение на наредбата да бъде внесен в МС паралелно с Програмата с мерки за 2018 г. за закрила на деца с изявени 
дарби. Програмата бе приета на 7 февруари, но промените така и не бяха публикувани за обществено обсъждане. Това 
стана едва сега - на сайта strategy.bg. Според предложените поправки и учениците, обучаващи се в частни училища, в 
случай че са класирани на първо, второ или трето място на национални или международни конкурси, състезания или 
олимпиади в областта на изкуствата, науката и спорта по въпросната програма, вече ще имат право да получават стипендии 
(по 135 лв. на месец) и еднократно финансово подпомагане (до 195 лв.). Урежда се и редът в случай на преместване на 
ученик, на който е отпусната стипендия по тази наредба, от едно училище в друго и смяна на финансиращия орган - тогава 
стипендията се изплаща в рамките на календарната година от училището, в което се е обучавал ученикът към момента на 
подаване на искането. 
 
В. Сега 
 
√ ВСС не избра шеф на Софийския градски съд 
Висшият съдебен съвет не успя да избере председател на Софийския градски съд днес, тъй като нито един от двамата 
кандидати не събра минимума от 7 гласа "за" в Съдийската колегия на съвета. За Евгени Георгиев гласуваха петима, за 
Светлин Михайлов - двама, а останалите 7 се въздържаха. 
На 20 февруари изборът беше отложен, тъй като един от кандидатите - Светлин Михайлов, прати служебна бележка в 
съвета, че късно предишната вечер е постъпил по спешност в университетската болница "Лозенец". 
Търговският съдия Светлин Михайлов се сочеше за сигурен фаворит. Той беше председател на съда до 2009 г. Тогава не 
успя да се пребори за втори мандат. "Следя СГС от 30 години и никога не е имало толкова скандален мандат. Първият 
мандат е провал за съда, вторият би бил позор за съдебната система", обяви тогавашният председател на Върховния 
административен съд Константин Пенчев по време на процедурата по избора. "Едва ли би имало по-неподходяща 
кандидатура", коментира по време на обсъжданията в колегията председателят на Върховния касационен съд Лозан 
Панов. Той нарече Михайлов "скандално прославил се" и допълни, че по негово време са били посяти семената, пожънати 
по времето на Владимира Янева. "Изпълнението на политически поръчки и кражбата на фирми с помощта на съда не е 
започнало с "Белведере", а много преди това", допълни Панов. 
Вторият претендент за поста беше Евгени Георгиев, който също е съдия от СГС. Той получи и поддкрепата на колегите си 
по време на общото събрание на институцията. 
След провала на избора вчера Висшият съдебен съвет трябва да открие нова процедура. Това означава, че още поне 
няколко месеца ключовият съд ще бъде без титулярен председател. 
 
√ GDPR ще пази ЕГН и мейла ни от натрапници 
България не е съвсем готова за новия еврорегламент за защита на личните данни. Фирми, ведомства и граждани ще 
се учат в крачка. 
Едно четирибуквено съкращение тревожи бизнеса в последните месеци. Особено притеснителни са неяснотите около 
прилагането му. Става дума за поредната голяма новост в европейското законодателство - GDPR, което ще рече Общ 
регламент относно защитата на данните (General Data Protection Regulation). 
GDPR ще засегне всяка фирма и всяко ведомство, което по някаква причина събира информация за гражданите - ЕГН, лична 
карта, адрес, банкова сметка, данъчни и кредитни задължения, телефонен номер, адрес и т.н. В това число влизат 
телекоми, интернет доставчици, застрахователи, здравни и пенсионни фондове, счетоводни къщи, адвокатски кантори, 
нотариуси, съдебни изпълнители. Дори малката фирма с трима души персонал е събрала лични данни за тях - за да им 
плаща заплатите. Според еврорегламента лични данни са и IР адресът на вашия компютър, пръстовият ви отпечатък, 
кръвната ви група.  
GDPR влиза в сила от 25 май тази година и става задължителен за всяка фирма и организация по света, която събира и 
използва лични данни на европейски граждани. 
И понеже е еврорегламент, от тази дата трябва да се прилага автоматично във всяка държава от ЕС, дори ако тя не е приела 
съответни промени в собственото си законодателство. А целта на реформата е ние, еврогражданите, да бъдем по-
защитени. 
Ако ви поканят на интервю за работа, няма причина да ви искат адреса или ЕГН. Тези данни ще са необходими, ако ви 
назначат, а интервюто е за преценка дали сте подходящ като опит и знания за мястото. 
Ако попълните анкета за участие в томбола, организирана от голяма търговска верига, не е редно после търговецът да 
използва посочените от вас координати, за да ви атакува в промоции. 
Ако сте закрили сметките си в дадена банка, а след това тя започне да ви ухажва да вземете кредитна карта, това не е 
редно и може да се оплачете. 
Ако сте абонат на мобилен оператор и сте просрочили няколко сметки, а той без ваше знание и съгласие прехвърли на 
колекторска фирма вашите дългове за събиране, става дума за нарушение. 
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Изпратено по погрешка електронно писмо, случайно или не разкрит личен телефонен номер може да донесе солена глоба 
за фирмата, която го е допуснала. 
Това са все ситуации от реалния живот. А ние тепърва ще се учим да бдим за личните си данни. И бизнесът ще има много 
да се учи - да използва тази чувствителна информация много внимателно и да я брани. Със сигурност Комисията за защита 
на личните данни (КЗЛД) ще има все повече работа. Тя е органът, към който трябва да адресираме оплакванията си, ако 
смятаме, че някой злоупотребява с нашата персонална информация или не уважава правата ни. 
GDPR не стартира на "гола поляна" - и сега имаме Закон за защита на личните данни, който изисква всеки администратор 
на персонална информация да се регистрира в КЗЛД. 
Добрата новина е, че задължителната регистрация отпада. Това звучи добре, но само на пръв поглед. Следва сложното - 
"администраторът" така да организира работата с информацията, че при проверка да докаже, че събира само най-
необходими данни и че те са защитени от зловредно проникване и използване. Доказването ще е с различна трудност 
според това с какво се занимава компанията. 
Истерията, която бързо набира скорост у нас от началото на годината, се дължи основно на две причини - огромните глоби 
(които могат да достигнат до 20 млн. евро или до 4% от оборота на компанията ) и обтекаемите текстове в регламента. При 
липсата на български закон, който да конкретизира изискванията и мерките за защита на личните данни, фирмите трябва 
да тълкуват много от нормите и да преценят сами как да организират работата си с информацията, която събират от 
гражданите. 
Има и трета причина за напрежението сред бизнеса - GDPR ще се отрази много сериозно на конкуренцията. Защото 
големите фирми ще бъдат принудени да избягват партньори "дребосъци", а и едри контрагенти, ако те не могат да 
докажат, че са в крак с регламента. Друго опасение е, че фирми могат да атакуват конкурентите си чрез сигнали за 
нарушения на GDPR, което предполага проверки и може да докара солени глоби. 
Регламентът разширява обхвата на личните данни. Досега IP адресите например не се третираха като лични данни. Сега 
влизат в понятието и трябва да бъдат внимателно употребявани и ревниво пазени. Наред с ЕГН и адрес вече стоят имейл 
адрес, кукита, идентификатор на смартфон, медицинска информация, банкови данни, геолокация. Лични са и "всички 
други данни, които могат да идентифицират човек", добавя еврорегламентът, което означава, че списъкът не е 
изчерпателен и може да се обогатява непрекъснато. По смисъла на GDPR нарушение е дори когато камери на банка, на 
министерство или на някакъв институт например ви снимат, докато вие просто минавате покрай тях по тротоара. 
Защита на личните данни има и сега. Но регламентът сериозно разширява обхвата и вдига санкциите до опасно високи 
граници. 
Максималните глоби са за "макси" нарушители. Такива са например транснационалните компании, които работят с много 
клиенти и държат в ръцете си огромни бази данни за европейски потребители. Най-важното за всеки бизнес - малък и 
голям, е да разполага с документи и при проверка да може да докаже, че работи с персоналната информация според 
правилата. За целта може да се наложи да се пишат специални вътрешни указания и инструкции, да се обучава персонал, 
да се промени софтуерът, да се назначат или привлекат консултанти, да се правят регистри на данните и т.н. 
Всяка държава от ЕС си има орган, който ще трябва да следи за стриктното прилагане на GDPR. У нас това е Комисията за 
защита на личните данни (КЗЛД), която има вече 15-годишен опит. 
България, както често се случва, е изостанала в подготовката, но не е единствена. Наскоро Европейската комисия съобщи, 
че само две страни от ЕС са напълно готови да прилагат новите правила 
Комисията е подготвила предложения за промени в нашия закон, свързани с еврорегламента. Промените обаче още не са 
видели бял свят - не са обсъждани от правителството, нито са публикувани за обществено обсъждане. По тази причина в 
момента тече правен спор. Според част от юристите драматично високите глоби, предвидени в еврорегламента, няма да 
могат да се налагат, докато България не приеме съответни текстове в своя закон. 
КЗЛД показва добронамереност и на поредица семинари и конференции нейните представители уверяват, че искат да 
бъдат партньори на фирмите, а не дамоклев меч. Иначе казано, комисията ще набляга на съветите и предписанията и ще 
използва страшните глоби срещу най-упоритите и нагли нарушители. 
Кого засяга най-много GDPR? 
Големите събирачи на данни ще имат най-много работа по прилагането на европравилата. Такива са например банките, 
пенсионните фондове, онлайн магазините, куриерските компании и т.н. Болниците също са в кюпа. Освен всичко друго те 
разполагат с особено чувствителна информация - за здравето на хората. Финансовите институции събират данни за 
финансовото състояние и социалния статус на клиентите си. Колекторски фирми, счетоводни къщи, куриерски компании - 
всички те обработват големи масиви лични данни, които са им предоставени от други компании. 
Електронни търговци обработват данни за доставка и плащане, които също са персонални. А информацията за стоките, 
които даден потребител предпочита, честотата на пазаруване и т.н. дава привлекателни възможности за последваща 
обработка с цел профилиране - нещо, което регламентът ограничава. 
Държавните ведомства - МВР, МО, социалните служби и т.н., също трябва да се съобразят в еврорегламента. 
Всички тези учреждения и компании трябва да имат политика за защита на личните данни (privacy policy), която да 
разяснява какви лични данни се събират, по какъв начин се обработват те, на кого се предоставят, за какъв период се 
съхраняват. 
Кой и защо може да обработва лични данни?  
Най-проста е задачата, когато събирането на лични данни е по силата на закон. Например фирмите, искат или не,трябва 
да взимат персонална информация за служителите си, изисквана по Кодекса на труда. 
Когато няма законово изискване обаче, компанията трябва да поиска изрично съгласие да събира лични данни. Съгласието 
трябва да е: свободно изразено - да не е дадено под натиск или заплаха от неблагоприятни последици (напр. по-висока 
цена на услуга): конкретно - за всяка отделна цел се иска отделно "да"; информирано - съгласието да е дадено на основата 



17 

 

на пълна, точна и лесно разбираема информация; изрично и недвусмислено - да не се "подразбира" и да не подлежи на 
тълкуване; документирано. 
Лични данни могат да се събират и когато се налага защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго 
физическо лице или когато се изпълнява задача от обществен интерес. 
Така, в зависимост от дейността на компанията, може да се наложи разработване на инструкции, политика за защита на 
данните, оценка на въздействието, вътрешни регистри, уведомления, потвърждения, форми, съгласия. Може да се наложи 
да бъдат променени договорите с клиентите и със служителите. 
Пазители на информацията 
Някои консултанти и организатори на семинари напоследък натягат напрежението като обясняват, че заради GDPR всяка 
фирма трябва да си назначи специален служител или служители по сигурността на данните. Всъщност това изискване не 
засяга всички, а само администраторите на големи информационни масиви. 
Задължението за назначаване на спецслужител се отнася за: обществени органи и структури; администратори, чиято 
дейност, поради своето естество, обхват и цели, изискват редовно и систематично мащабно наблюдение - например, 
видеонаблюдение, организирано от охранителна фирма; администратори, чиито основни дейности се състоят в мащабно 
обработване на специални категории данни и на лични данни, свързани с присъди и нарушения (например, банки). 
Фирмите могат да изберат между три варианта за служител по личните данни. Това може да е вътрешен човек - от 
персонала, който да изпълнява тази роля по съвместителство. Може да бъде назначен и външен консултант. А може да 
бъде сключен договор със специализирана компания, която предлага подходящи кадри. И в трите случая важното е 
овластеното лице да може да консултира фирмата за спазването на правилата в управлението и опазването на личните 
данни. 
В момента има дефицит на такива специалисти. И вече има реакция от висшите училища. Очаква се някои университети - 
Шуменският, библиотекарският, ВУЗФ, да разкрият програми за обучение от новата учебна година. 
 
В. Земя 
 
√ Нелегалните работници във фермите в Европа достигат до 60 на сто 
Европейският парламент трябва да приеме нови законодателни норми за борба с експлоатацията на работещите в 
селскостопанския сектор, се посочва в изследване на базирания в Милано Център за законодателството и политиките в 
областта на храните, цитирано от телевизионния канал EuroNews. Изследването установява, че нелегалните работници във 
фермите са общоевропейски проблем, като най-тежко е положението в южната и източната част на континента. Смята се, 
че 60% от работещите в селското стопанство на Португалия и 40% в Румъния полагат труда си незаконно. 
Въпросът е в повишаване на информираността за експлоатацията на труда, недекларирането на работни места и 
нередовната заетост, които могат да бъдат прикрити от добрите резултати и високата икономическа възвращаемост на 
избралите моралното поведение в рамките на веригата на доставки”, твърди президентът на центъра Ливия Помодоро. В 
изследването се посочва също, че ниското заплащане, лошите битови условия и трудова обстановка са следствие от 
проблемите на сектора, породени от натиска на съвременната верига за доставки, който кара фермерите отчаяно да търсят 
начини за свиване на разходите. В съчетание с ниските изисквания за трудови умения и огромните затруднения в контрола 
по спазването на закона в обширните ферми той осигурява възможности на по-безскрупулните работодатели да се 
облагодетелстват за сметка на експлоатацията на работниците. 
 
√ Парламентарна комисия ще проверява продажбата и приватизацията на ЧЕЗ 
Специална парламентарна комисия ще проверява сделката за продажба на енергоразпределителното дружество ЧЕЗ и 
дори приватизацията му. Предложението беше внесено от БСП и беше подкрепено от ГЕРБ и всички останали партии. 
Комисията ще се състои от 15 души, по трима от всяка парламентарна група, и ще работи колкото е необходимо. 
Първоначалното предложение на Драгомир Стойнев беше комисията да се състои от по двама представители от партия и 
да работи един месец. Милен Михов от "Обединени патриоти" каза, че комисията трябва да е от нечетен брой депутати, и 
предложи в нея да влязат по трима депутати от партия, и да се събира колкото време е необходимо. Предложението му 
беше одобрено. 
Предложението комисията да разследва и приватизацията на бившето държавно дружество беше направено от Димитър 
Лазаров от ГЕРБ. Стойнев отбеляза, че започва да става съмнително, но от опозицията подкрепят предложението на 
управляващите. Рамадан Аталай от ДПС заяви, че парламентът пак продължава да се подхлъзва по популизма. Според 
Аталай това е лош сигнал към предприемчивите, както и намесата в сделката на две търговски дружества, едното 
контролирано от чужда държава. 
Председател на комисията ще е Жельо Бойчев от БСП, а неговите съпартийци Таско Ерменков и Крум Зарков ще са членове. 
Членове на временната комисия от ГЕРБ ще са Делян Добров, Пламен Николов, Димитър Лазаров, от "патриотите" - Петър 
Петров, Николай Александров и Александър Сабанов, от ДПС - Рамадан Аталай, Елхан Кълков и Сергей Кичуков, от "Воля" 
- Полина Цанкова, Албена Найденова и Пламен Христов. 
Преминаването на собствеността на ЧЕЗ в ръцете на неясни собственици при неизяснени обстоятелства и непрозрачно 
финансиране е недопустимо от гледна точка на националната сигурност, каза каза зам.-председателят на групата на БСП 
Драгомир Стойнев в мотивите за създаване на комисията. Не може НС да остане безучастен свидетел на случващото се в 
стратегически сектор, какъвто е енергетиката, добави Стойнев. 
Ще подкрепим предложението на БСП за анкетна комисия по казуса с ЧЕЗ, защото ще излезе цялата истина, за да се спрат 
спекулациите и заиграването със страховете на хората, каза председателят на ГЕРБ в парламента Цветан Цветанов. Според 
него така ще може да се представи на обществото обективната истина. 
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√ Защо е толкова важен Коридор №8? 
Около 30 млрд. евро ще струва изграждането на транспортните коридори на Западните Балкани – това са коридори номер 
4, 8 и 10. Допълнително 5 млрд. евро ще са необходими за изграждането на дигитална инфраструктура в региона. 
Защото един коридор не означава само пътна инфраструктура. Коридорът включва пътища, където се развива скорост от 
поне 100 км/ч, паралелно жп линия, плюс изградена инфраструктура за пренос на електроенергия, газ и интернет. 
Особено важен е Коридор №8. Не само защото е един от четирите коридори, които преминават през България, заедно с 
№ 4, № 7 и № 9. 
 

 
 
На първо място той свързва Черно с Адриатическо море, прекосявайки териториите на България, Македония и Албания. 
Освен това ще свърже две балкански столици – София и Скопие. 
Не на последно място, чрез Коридор №8 ще се намали с две седмици транспортното разстояние по новия Път на коприната 
през България към Западна Европа. 
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Какъв е напредъкът по цялостното изграждане на Коридор №8 до момента? 
Той има специално място в подписания между България и Македония договор за добросъседство и сътрудничество. 
Заедно с него през август 2017 г. бяха подписани два меморандума, пряко касаещи Коридор №8 – за изграждане на жп 
инфраструктура и за изграждане на връзка за пренос на газ. 
Българската страна пое ангажимент за доизграждането на железопътната връзка по направлението София - Перник - 
Радомир - македонска граница до 2027 г. Има осигурено финансиране за проектиране в размер на около 10 млн. евро. 
Средствата за самото строителство вероятно ще бъдат включени в следващия програмен период. 
Македония трябва да изгради своята част до българската граница до 2025 г. 
Транспортното министерство в Скопие получи финансова помощ от Европейския съюз за изграждането на жп връзката с 
България. 108.1 млн. евро ще бъдат преведени по бюджета на ведомството, като средствата се осигуряват от 
предприсъединителните фондове ИПА и са за два проекта. Македония ще се включи с 19.1 млн. евро. Така общата сума, 
която ще бъде вложена за жп линии и пътна инфраструктура, надхвърля 127 млн. евро. 
71.5 милиона са предвидени за изграждането на железопътната отсечка Крива паланка - Деве баир - българска граница. 
Засега в Македония се проучва въпроса каква да бъде транспортната връзка с България – реконструкция на съществуваща 
инфраструктура, скоростен път или магистрала. Правят се изчисления кой от вариантите ще е най-изгоден и най-практичен. 
Железопътната връзка София-Скопие има дълга, но недовършена история. Още през 1904 г. България взима 100 млн. лв. 
заем от Османската империя, за да изгради железопътна връзка между Кюстендил и Гюешево, което е врата към 
Македония. ЖП гарата там и до днес е в отлично състояние. Сто години по-късно обаче ако искате да си купите билет за 
влак от Македония до България, можете да го направите, но ще трябва да минете за „по-пряко“ през Ниш. 
Иначе днешният Коридор №8 е древен римски път, който възкръсва през 1990 г., когато се поставя въпроса за 
изграждането на коридор изток-запад. През 1994/7 г. коридорът става част от паневропейската транспортна мрежа и 
получава своя номер -  осем. 
Коридор №8 има и още едно значение за България и Македония, защото двете държави изостават след Румъния и Гърция. 
За сравнение, в северната ни съседка са направени инвестиции в размер на €1,5 млрд. и се планират още толкова. 
Магистрала А1 е почти готова, пристанище Констанца е модернизирано, летище Букурещ е най-голямото на Балканите. 
Гърция, от своя страна, инвестира €7 млрд. в инфраструктура, включително за 670 км пътища, 76 тунела, 1650 моста и 13 
ТОЛ станции.   
Значението на добра инфраструктура се вижда в още няколко цифри. През годините, докато е част от Югославия, в 
Македония се инвестира и се развиват добри пътища към Сърбия (които днес съвпадат с трасето на Коридор 10), за сметка 
на тези към България. Ето защо трафикът Македония – Сърбия е двойно по-голям в сравнение с този към България. Същото 
се отнася и по направленията съответно към Албания и към Гърция. 
 

 
 

В текста са използвани графики и информация, представени на годишната конференция „Стратегическа 
инфраструктура и инвестиции”, която се проведе в София с участието на правителствени представители, 
посланици и експерти от България, Македония, Албания и ЕК. 

 
Кои са паневропейските коридори? 
Европейски транспортен коридор No IV  
Дрезден - Прага - Братислава - Гьор - Будапеща - Арад - Крайова - София - Пловдив - Истанбул, с разклонение София - Кулата 
- Солун е път, свързващ страните от Централна Европа с Егейско море (пристанище Солун). ETК участък на територията на 
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България (Видин - София - КПП "Кулата") е с дължина 446 км. От тях, 86 км I клас пътища и автомагистрали, са 
рехабилитирани по програма "Транзитни пътища"- 1,2. 
Европейски транспортен коридор No VII  
речeн маршрут "Рейн - Майн - Дунав". Участъкът от ETК VII на територията на България е р. Дунав, като част от коридора е 
от международно значение. Неговата дължина е около 760 км. В бъдеще се предвижда подобряване на подходите към 
речните пристанища, с цел осигуряване на достъп към националната пътна мрежа. 
Европейски транспортен коридор No VIII  
Дурас - Тирана - Кафтан/Kaфaсан - Скопие - Деве Баир - Гюешево - Сoфия - Пловдив - Бургас - (Варна) е връзката между 
Адриатическо море и страните от черноморския регион, Русия и страните от Централна Азия и пресича Албания, 
Maкедония и България. Общата дължина на коридора на българска територия е 639 км (КПП "Гюешево" - Пeрник - София 
- Бургас - Варна). От нея, 336 км от I клас и II клас пътища и автомагистрали са рехабилитирани по програма "Транзитни 
пътища"- 1,2. 
Европейски транспортен коридор No IX 
Хелзинки - Сaнкт Петербург - Псков - Витебск - Kиев - Любашевка - Кишинев - Букурещ - Русе - Димитровград - 
Александруполис осигурява връзка между държавите oт Североизточна Европа през Румъния и България с пристанище 
Александруполис на Егейско море. Общата дължина на пътя на територията на България в направление Русе - Великo 
Търново - Габрово - Стара Загора - Димитровград - Kърджали е 455 км, плюс 20 км ново строителство по Програма CBC. 
Програма "Транзитни пътища"- 1,2 включва рехабилитация на 219 км пътища I клас и автомагистрали от коридора. 
Европейски транспортен коридор No X 
Залцбург - Любляна - Загреб - Белград - Ниш - Скопие - Велес - Солун, с разклонения: Грац - Марибор - Загреб; Будапеща - 
Нови Сад - Белград; Ниш - София - Димитровград - Истанбул, по ІV коридор; Велес - Битоля - Флорина - Виа Игнатиа до 
Игуменица. Този коридор беше одобрен след конференцията в Хелзинки през 1997 г. като стъпка срещу изолацията на 
бивша ФР Югославия и за укрепване мира в района. Той се движи в посока на Трансевропейската Автомагистрала "Север-
Юг" (TEM), следваща традиционния маршрут в югоизточна Европа и Балканите. Общата дължина на пътя на територията 
на България е в направление ГКПП "Калотина" - София е 60 км. Предвижда се строителство чрез отдаване на концесия на 
АМ "Калотина-София", включваща обходен път на София. 
 

 
1 млрд. лв. са необходими на България, за да изгради пътната инфраструктура по трасената на паневропейските коридори, 
които минават през нашата страна. Това стана ясно на годишната конференция „Стратегическа инфраструктура и 
инвестиции”, която се проведе в София с участието на правителствени представители, посланици и експерти от България, 
Македония, Албания и ЕК. 
Един коридор обаче не означава само транспортна връзка. Коридорът включва пътища, където се развива скорост от поне 
100 км/ч, паралелно жп линия, плюс изградена инфраструктура за пренос на електроенергия, газ и интернет. 
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България има една от най-бързите интернет връзки и спокойно може да доставя на съседните страни. Балканите не са 
газифицирани и това също е едно от големите предизвикателства. Страните от региона имат нужда от електроенергия и 
внасят. Разходите само на Македония са €0,5 млрд. годишно. Ето защо според македонците проектът „Белене“ е повече 
от актуален. Чрез него балканските държави ще си осигурят достатъчно ток на конкурентни цени от централа, която се 
намира в близост и е на територията на приятелска страна. 
Все пак приоритетно се работи по пътните и железопътни проекти. Частта само на Македония е в размер на €2 млрд. 
Инвестициите са огромни и местните власти признават, че трудно удържат икономическата стабилност на страната. Сами 
държавите нямат достатъчно финансов ресурс, но заедно биха могли да се справят, изтъкна Посланикът на Македония в 
София Н.Пр. Марян Гьорчев. 
Еврофондовете са основният източник за финансиране на транспортни проекти, призна Велик Занчев, зам.-министър на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията. По думите му, те не са напълно достатъчни и затова се търсят 
допълнителни източници, включително безвъзмедни, заемни или банкови. 
Особено важен е Коридор №8. Той ще свърже България и Македония и има специално място в подписания между двете 
страни Меморандум за приятелство. Засега в Македония се проучва въпроса каква да бъде транспортната връзка – 
реконструкция на съществуваща инфраструктура, скоростен път или магистрала. Правят се изчисления кой от вариантите 
ще е най-изгоден и най-практичен. 
ЖП линия Скопие – София е един от най-гоемите проекти. Любопитно е, че още през 1904 г. България взима 100 млн. лв. 
заем от Османската империя, за да изгради железопътна връзка между Кюстендил и Гюешево, което е врата към 
Македония. ЖП гарата там и до днес е в отлично състояние. Сто години по-късно обаче нещата не са довършени и ако 
искате да си купите билет за влак от Македония до България, можете да го направите, но ще трябва да минете за „по-
пряко“ през Ниш. 
Иначе днешният Коридор №8 е древен римски път, която възкръсва през 1990 г., когато се поставя въпроса за 
изграждането на коридор изток-запад. През 1994/7 г. коридорът става част от паневропейската транспортна мрежа и 
получава своя номер -  осем. 
Изграждането му е още по-важно за България и Макдония, защото те изостават след Румъния и Гърция. За сравнение, в 
северната ни съседка са направени инвестиции в размер на €1,5 млрд. и се планират още толкова. Магистрала А1 е почти 
готова, пристанище Констанца е модернизирано, летище Букурещ е най-голямото на Балканите. Гърция, от своя страна, 
инвестира €7 млрд. в инфраструктура, включително за 670 км пътища и над 70 тунела.  
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√ Спад при азиатските акции на фона на засилващия се протекционизъм 
Цените на акциите в Азия падат днес на фона на опасенията около нарастващия протекционизъм. Президентът на САЩ 
Доналд Тръмп вчера уволни държавния секретар Рекс Тилърсън и се опитва да наложи сериозни мита на вноса от Китай. 
Комбинацията от ходове на Тръмп принуди инвеститорите да търсят сигурност, след като акциите по света поевтиняха, 
доларът падна, а облигациите поскъпнаха. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.7%, отстъпвайки от 1.5-месечния връх, достигнат вчера, като спадът 
бе най-голям при технологичния сектор. 
Японският индекс Nikkei се понижи с 1%, а южнокорейският Kospi изгуби 0.6%. Китайският SSE Composite и индексът на 
сините чипове CSI 300 записаха понижения от по 0.3%. 
Спадовете дойдоха след слабото представяне на Уолстрийт вчера, когато Dow Jones падна с 0.7%, S&P 500 изгуби 0.6%, а 
Nasdaq Composite затвори с 1.0% надолу. 
Разпродажбите се засилиха, след като Тръмп освободи Тилърсън след редица публични сблъсъци между двамата относно 
политиката на страната спрямо Северна Корея, Русия и Иран. Неговото място ще заеме досегашният директор на ЦРУ Майк 
Помпео. 
Тези рокади идват няколко дни, след като икономическият съветник на Белия дом Гари Кон напусна. 
“Отстраняването на Тилърсън породи опасения у някои хора, че това предоставя зелена светлина на хората в 
администрацията, които подкрепят налагането на повече протекционистични мерки,” заявиха анализатори от ANZ Bank. 
“Протекционизмът е във възход.”Общо 35 високопоставени служители на администрацията на Тръмп са напуснали 
постовете си или са били отстранени, откакто Тръмп встъпи в длъжност през 2017 г., според Citibank. 
Освен митата върху вноса на стомана и алуминий, Тръмп се опитва отделно да наложи мита върху китайски внос на 
стойност до 60 млрд. долара, които ще засегнат информационните технологии, потребителската електроника и 
телекомите, информира Reuters, позовавайки се на запознати източници от администрацията. 
В резултат на това акциите на големи азиатски технологични компании като Samsung Electronics, LG Display, Tencent Holdings 
Taiwan Semiconductor, поевтиняха с по над 1%. 
Пазарните очаквания за лихвената политика на Федералния резерв остават без промяна, като първото вдигане на лихвите 
се очаква още следващата седмица. Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест 
други валути, записа понижение. Доларът поевтиня с 0.1%, до 106.48 йени. Еврото поскъпна вчера, приближавайки се до 
достигнатия наскоро едномесечен връх от 1.2446 долара. За последно еврото се търгуваше срещу 1.2409 долара, докато 
британският паунд поскъпна до 1.3991 долара. 
При суровините цените на петрола записаха повишения, след като преди това падаха в два поредни дни. Ръстът се 
дължеше на изнесените данни, които показаха по-малко от очакваното увеличение на запасите от суров петрол в САЩ. 
Щатският лек суров петрол поскъпна с 10 цента, до 60.81 долара за барел. Брентът добави 6 цента към цената си, до 64.70 
долара за барел. Спот цената на златото записа лек ръст, до 1 328.42 долара за тройунция. 


