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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
News.bg 
 
√  Бизнесът скочи на МОН за професионалните паралелки във Враца 
Работодателите във Враца скочиха срещу план-приема за учебната 2018/2019 година в града. След сигнал от регионалните 
структури на националните организации на работодателите във Враца (Индустриална стопанска камара Враца, Търговско 
промишлена палата Враца, КРИБ ВРАЦА и АИКБ Враца) от Асоциацията на организациите на българските работодатели 
(АОБР) изпратиха писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. 
В писмото бизнесът категорично изразява несъгласието си с административната намеса при план-приема за учебната 
2018/2019 година в града. Промяната внасяла дисбаланс между броя на завършващите 7-ми клас ученици и общия брой 
паралелки за план-приема за учебната 2018/2019 г. в областта. 
С решението на МОН изкуствено и необосновано се завишават непрофесионалните паралелки от 10 на 12, което ще доведе 
до отлив на ученици от професионалните такива.  
С това пряко ще бъдат увредени интересите на бизнеса от региона, допълват още работодателите. 
Поради това от АОБР настояват гласуваното от Областна комисия по заетост предложение за 16 професионални от 26 
паралелки в план-приемa за учебната 2018/1019 г. да бъде одобрено от МОН. 
Припомняне обаче, че ученици, родители и учители във Враца също се надигнаха срещу подготвяния проект за държавен 
план-прием за учебната 2018/2019 година, според който в училища в града се закриват профилирани паралелки. 
Родителите са категорични, че профилираните паралелки не трябва да се закриват и за сметка на тях да се откриват нови 
професионални паралелки. 
Междувременно на заседание на парламентарната комисия за образование министър Красимир Вълчев обясни, че 
уседналостта остава водещ критерий при приема на първокласниците. 
 
В. Стандарт 
 
√ Цакат ни с трета "американска" ТЕЦ 
Подготвя се увеличение на количеството закупуван студен резерв от държавата. Това съобщават в обща позиция, 
изпратена до медиите от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), четирите национално 
представени работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП. В нея те определят подготвяните от кабинета 
законодателни промени, с които се цели удвояването на студения резерв от 500 на 1000 МВт, като "далавера". 
Според Закона за енергетиката Електроенергийният системен оператор (ЕСО) е задължен да поддържа определен със 
заповед на министъра на енергетиката студен резерв, който да обезпечава безопасното и ефективно функциониране и 
управление на електроенергийната система. ЕСО плаща този резерв от централите и при нужда го активира. Приходите за 
това ЕСО получава от таксата за достъп до електропреносната мрежа, която се определя ежегодно от КЕВР и се плаща за 
всеки пренесен по мрежата мегаватчас електроенергия както от индустриалните, така и от битовите потребители. Според 
работодателите тази, както те я определят - "далавера", ще струва на потребителите още 200 млн. лева годишно. От АОБР 
обясняват, че двукратното увеличаване на количеството студен резерв, които ще плащаме всички ние като абонати, е "една 
нова далавера с мащаби на трета „американска" централа!" 
"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, пишат от Асоциацията на организациите на 
българските работодатели. Работодателите припомнят ситуацията от януари 2017 г., когато заради големите студове на 
ЕСО му се наложи да активира студения резерв. Оказа се обаче, че тогава някои ТЕЦ-ове, на които ЕСО им 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, припомнят четирите работодателски организации. 
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Investor.bg  
 
√  Работодателите се опасяват от злоупотреби със студения резерв за електроенергия 
Бизнесът смята, че ще има нова далавера в енергетиката на стойност 200 млн. лева годишно 
Подготвя се увеличение на студения резерв, за който плаща Електроенергийният системен оператор (ЕСО) - до 1000 
мегавата, съобщават от Асоциацията на организацията на българските работодатели (АОБР), позовавайки се на свои 
източници. 
Според организацията ще има ангажименти за изкупуване на електроенергия на непазарни цени - вероятно платими от 
Националната електрическа компания (НЕК), а заявените обеми ще са в диапазона 1,8-2,4 млн. мегаватчаса. 
Изчисленията на експертите от АОБР сочат, че става въпрос за "нова далавера в енергетиката за около 200 млн. лева 
годишно". 
По данни на сайта на ЕСО през зимния сезон - от октомври 2017 година до края на март 2018 година седем предприятия 
осигуряват студения резерв в размер на 700 мегавата. Това са традиционните производители на този тип енергия - ТЕЦ 
"Марица Изток" 2, топлофикациите в Русе и Перник, както и "Брикел", "Биовет", ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ Марица 3. 
Цената, плащана за разполагаемост, тоест съоръженията да са в готовност да произведат нужното количество 
електроенергия в случай на недостиг, е 11 лева за мегаватчас. 
Преди летния пик  - от 1 април до 31 юли, студен резерв ще осигури ТЕЦ "Марица Изток" 2 - 124 мегавата при цена от 7,69 
лева за мегаватчас. 
Производителите, които искат да осигурят студен резерв, участват в търгове, организирани от ЕСО. 
 
В. Сега 
 
√  Бизнесът заподозря нова измама с "резервния" ток 
Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) предупреди за задаващо се поредно голямо безобразие 
в българската енергетика, което ще натовари със стотици милиони левове сметките на потребителите. Става въпрос за 
т.нар. студен резерв - мощности, които се държат в готовност, за да може да бъдат включени незабавно в мрежата, ако 
възникне дефицит на ток. В отворено писмо до медиите от АОБР алармират, че се гласи удвояване на "запасите" от 
сегашните 500 МВт на 1000 МВт. Проблемът е, че за студения резерв се плаща, и то скъпо.  
"Купувач" се явява Електроенергийният системен оператор, който е задължен по закон да поддържа определено 
количество ток "на склад". ЕСО плаща за готовност на електроцентралите и при нужда активира резерва. Средствата за 
това идват от цената за достъп до електропреносната мрежа, която се определя ежегодно от енергийния регулатор и се 
плаща за всеки пренесен по мрежата мегаватчас. 
От АОБР са пресметнали, че удвояването на студения резерв ще струва на потребителите 200 млн. лева повече на година. 
Бизнесът настоява за становище от министерството и енергийния регулатор и припомня ситуацията от началото на м.г., 
когато заради големите студове имаше рекордно потребление на ток и ЕСО активира студения резерв. Не всички тецове, 
на които се плаща да поддържат ток "на склад", обаче успяха да го активират. "Наложени бяха санкции, които се оказаха 
непропорционално ниски спрямо причинените щети/откраднатите пари. С други думи, случилото се демонстрира 
неадекватност", заявиха от АОБР. 
 
Pernik Today 
 
√  Бизнесът заподозря нова измама с „резервния“ ток 
Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) предупреди за задаващо се поредно голямо безобразие 
в българската енергетика, което ще натовари със стотици милиони левове сметките на потребителите. Става въпрос за 
т.нар. студен резерв – мощности, които се държат в готовност, за да може да бъдат включени незабавно в мрежата, ако 
възникне дефицит на ток. В отворено писмо до медиите от АОБР алармират, че се гласи удвояване на „запасите“ от 
сегашните 500 МВт на 1000 МВт. Проблемът е, че за студения резерв се плаща и то скъпо. 
„Купувач“ се явява Електроенергийният системен оператор, който е задължен по закон да поддържа определено 
количество ток „на склад“. ЕСО плаща за готовност на електроцентралите и при нужда активира резерва. Средствата за 
това идват от цената за достъп до електропреносната мрежа, която се определя ежегодно от енергийния регулатор и се 
плаща за всеки пренесен по мрежата мегаватчас. 
От АОБР са пресметнали, че удвояването на студения резерв ще струва на потребителите 200 млн. лева повече на година. 
Бизнесът настоява за становище от министерството и енергийния регулатор и припомня ситуацията от началото на м.г., 
когато заради големите студове имаше рекордно потребление на ток и ЕСО активира студения резерв. Не всички тецове, 
на които се плаща да поддържат ток „на склад“, обаче успяха да го активират. „Наложени бяха санкции, които се оказаха 
непропорционално ниски спрямо причинените щети/откраднатите пари. С други думи, случилото се демонстрира 
неадекватност“, заявиха от АОБР. 
 
Pariteni.bg 
 
√  Бизнесът заподозря нова измама с "резервния" ток 
Удвояването на студения резерв ще струва на потребителите 200 млн. лева повече на година 
Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) предупреди за задаващо се поредно голямо безобразие 
в българската енергетика, което ще натовари със стотици милиони левове сметките на потребителите. 
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Става въпрос за т.нар. студен резерв - мощности, които се държат в готовност, за да може да бъдат включени незабавно в 
мрежата, ако възникне дефицит на ток. В отворено писмо до медиите от АОБР алармират, че се гласи удвояване на 
"запасите" от сегашните 500 МВт на 1000 МВт. Проблемът е, че за студения резерв се плаща, и то скъпо.  
"Купувач" се явява Електроенергийният системен оператор, който е задължен по закон да поддържа определено 
количество ток "на склад". ЕСО плаща за готовност на електроцентралите и при нужда активира резерва. Средствата за 
това идват от цената за достъп до електропреносната мрежа, която се определя ежегодно от енергийния регулатор и се 
плаща за всеки пренесен по мрежата мегаватчас. 
От АОБР са пресметнали, че удвояването на студения резерв ще струва на потребителите 200 млн. лева повече на година. 
Бизнесът настоява за становище от министерството и енергийния регулатор и припомня ситуацията от началото на м.г., 
когато заради големите студове имаше рекордно потребление на ток и ЕСО активира студения резерв. Не всички тецове, 
на които се плаща да поддържат ток "на склад", обаче успяха да го активират. 
"Наложени бяха санкции, които се оказаха непропорционално ниски спрямо причинените щети/откраднатите пари. С 
други думи, случилото се демонстрира неадекватност", заявиха от АОБР. 
 
Списание „Икономист“ 
 
√  Работодателите: Подготвя се нова далавера в енергетиката  
Увеличаването на мощностите за студен резерв, ще струват около 200 млн. лева годишно 
Подготвя се увеличение на мощностите за студения резерв, за който плаща Електроенергийният системен оператор (ЕСО) 
– до 1000 мегавата, съобщиха от Асоциацията на организацията на българските работодатели (АОБР), позовавайки се на 
свои източници. 
Според организацията ще има ангажименти за изкупуване на електроенергия на непазарни цени – вероятно платими от 
Националната електрическа компания (НЕК), а заявените обеми ще са в диапазона 1,8-2,4 млн. мегаватчаса. 
Изчисленията на експертите от АОБР сочат, че става въпрос за „нова далавера в енергетиката за около 200 млн. лева 
годишно“. 
По данни на сайта на ЕСО през зимния сезон – от октомври 2017 година до края на март 2018 година седем предприятия 
осигуряват студения резерв в размер на 700 мегавата. Това са традиционните производители на този тип енергия – ТЕЦ 
„Марица Изток“ 2, топлофикациите в Русе и Перник, както и „Брикел“, „Биовет“, ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ Марица 3. 
Цената, плащана за разполагаемост, тоест съоръженията да са в готовност да произведат нужното количество 
електроенергия в случай на недостиг, е 11 лева за мегаватчас. 
Преди летния пик – от 1 април до 31 юли, студен резерв ще осигури ТЕЦ „Марица Изток“ 2 – 124 мегавата при цена от 7,69 
лева за мегаватчас. 
За да участват в студения резерв, производителите участват в търгове, организирани от ЕСО. 
 
News.bg 
 
√  Бизнесът предупреди за нова далавера в енергетиката 
За нова далавера с мащаби на трета "американска" централа и с негативен ефект за всички потребители на електроенергия 
предупреждава бизнесът в България. 
В позиция, подготвена енергийните експерти на АОБР Константин Стаменов и Румен Радев, от AOБР настояват 
Министерството на енергетиката и КЕВР да предоставят становища по въпроса за системата за резервиране или т.нар. 
студен резерв. 
Работодателите са разтревожени, 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", посочват от AОБР. 
От организацията посочват и че през януари 2017г., поради ред неблагоприятни фактори - обективни и субективни, сме 
станали свидетели на съществен енергиен дефицит в системата, при който са лъснали "крадливи схеми за злоупотреби с 
резервирани, но нефункционални генерационни капацитети". Тогава са наложени насрещни санкции, които се оказаха 
непропорционално ниски спрямо причинените щети/откраднатите пари. 
С оглед пълна коректност на информацията публикуваме пълния текст на анализа на Константин Стаменов и Румен Радев. 
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. 
 
EconomyNews 
 
√  100 се пенсионират, заместват ги 63-ма 
След запитване от президенската  администрация за промените, приети неотдавна в Закона за трудовата миграция и 
трудовата мобилност,  Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представят своя анализ на 
закона.  Според тях приетите промени са само една умерено голяма стъпка към решаването на огромните проблеми, 
свързани с нормативната уредба на ЛЕГАЛНАТА трудова миграция в България. Асоциацията одобрява тези промени, 
същевременно изразява опасения, че недостигът на работна ръка ще бъде дълго пречка в икономиката на страната. Ето 
техните основни мотиви. 
Българският пазар на труда губи хора в много по-голяма степен отколкото придобива. Всяка година у нас се пенсионират 
по около 100 хиляди души. По данни на Националния осигурителен институт за 2016 г. това са 107 хиляди души, а за 2017 
г. са 98 хиляди пенсионирани български работници и служители. Според данните, изнесени от Комисията по труда, 
социалната и демографската политика на Народното събрание, на мястото на всеки 100 души, напуснали пазара на труда, 
идват едва 63 души. Тук допълнително негативно влияние упражнява и нетната емиграция, която въпреки тенденцията на 
отслабване, остава на ниво от около 4000 души годишно. 
В момента у нас безработните не представляват някакъв резерв на пазара на труда. Самата безработица е вече под 6 %, 
като повечето безработни са без квалификация. Част от безработните демонстративно отказват да си търсят работа. Тук е 
мястото да отбележим, че аргументът на синдикатите, че в бюрата по труда има много малко обяви за търсене на 
работници НЕ е състоятелен. Бюрата по труда не са канал за търсене на квалифициран персонал от страна на българските 
работодатели. Всъщност, ако някой реши да задължи работодателите да обявяват всички свободни места в бюрата по 
труда (в момента такова задължение няма, за щастие на същите тези бюра), то тяхната работа ще бъде буквално блокирана 
от истински потоп от работодателски заявления. Бюрата по труда нямат капацитет да издирват дефицитните кадри за 
пазара на труда и за това никой не им се сърди. Те си имат своите компетенции и умения в менажирането на проекти по 
активните мерки в подкрепа на заетостта и на субсидираната заетост, където се справят със задълженията си. 
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Реалното положение с механизмите, по които работодателите търсят работници и специалисти у нас, е, че това става на 
първо място чрез агенции за подбор на персонал, на второ място - чрез обяви в интернет сайтовете и на трето място - с 
търсене „от уста на уста“ – с помощта на самите работници и служители в предприятията, чрез роднини, близки и познати. 
Според последните данни на НСИ от 13 февруари 2018 г., за края на месец декември на 2017 година, наетите лица са 2 280 
хиляди души . Това е намаление с 34 хиляди души спрямо края на септември 2017 година. Намалението спрямо 2008 
година е от порядъка на 250 хиляди души за изминалия десетгодишен период. Ако изключим от тях около 500 хиляди 
души от бюджетната сфера, излиза, че нетни платци са 1780 хиляди души. Срещу тях стоят 2 200 хиляди пенсионери и 500 
хиляди бюджетни служители, които общо са нетни бенефициенти от бюджета. Отделно трябва да се имат предвид и голям 
брой граждани, които образно казано „са на социални помощи“. 
Вижда се, че ако се разширява достъпът до пазара на труда, това ще доведе единствено до нарастване на броя на нетните 
платци и до повишаване на приходите в бюджета. Всякакви други твърдения са недобросъвестни спекулации и защита на 
съсловни интереси. 
Несъстоятелни са и твърденията, че вносът на работна сила ще доведе до социален дъмпинг на пазара на труда. Особено 
ясно се вижда несъстоятелността на подобно твърдение при синята карта. На първо място, там има изрично изискване за 
заплащане с 50 % по-високо за „вносните“ специалисти с висше образование в сравнение с българските. Освен това 
работодателят има неизбежни разходи и ангажименти за заплащане на наем за квартира, за пътни разходи и за различни 
такси за специалиста със „синя карта“. Вносните специалисти са много по-скъпи от местните и при това положение 
работодателите еднозначно биха предпочели българските специалисти, стига да ги имаше на пазара на труда. Но тях ги 
няма. 
Що се отнася до вноса на работници, така нареченият пазарен тест за тях е запазен. Тоест, за да внесем работници от трети 
страни, трябва да докажем, че в рамките на ЕС няма достъпни кадри за нашия пазар. За никакъв дъмпинг и за никакво 
„широко“ отваряне на пазара на труда не може да става дума. 
Недостигът на човешки ресурси е главният задържащ фактор за нашето развитие. Той е и без съмнение главната причина 
за спада на инвестициите. Това се потвърждава от всичките анкети, които правим през последните 2 години. Това го 
показват данните, които се подават от всички смесени търговски камари в страната. Не достигат хора с всякаква 
квалификация и за всички икономически дейности: от пастири, камериерки и берачи на плодове и зеленчуци, през 
заварчици, стругари, медицински сестри и шофьори - до машинни и електроинженери и IT специалисти. 
Спогодбите за уреждане на трудовата миграция с Украйна и Молдова се бавят. И след приемането на промените в ЗТМТМ 
остават много утежнения на законово и подзаконово равнище от компетентността на МВнР, МВР и МТСП, които отново ни 
правят допълнително неконкурентно способни. 
В държави от Централна и Югоизточна Европа като Румъния и Чехия има цели заводи с чужди работници. В Германия 17 
% от заетите в икономиката са от трети страни, а ние сме внесли за 2017 г. 177 специалисти със синя карта и 3 500 сезонни 
работници в туризма за по три месеца работа. И това е при болезнен недостиг на стотици хиляди работници! 
На фона на тези ужасни диспропорции, ние продължаваме да спорим трябва ли да остане ограничението за чуждестранни 
работници от 10 на сто от наличния персонал при положение, че подобно лимитиране в европейското законодателство 
няма!? 
Приемането и влизането в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност е значителна стъпка към подобряване на пазара на труда в България, но следва да се има предвид, че не е 
единствената законодателна промяна, която следва да бъде предприета. На дневен ред е назрялата необходимост от 
изготвянето и внасянето на промени в Закона за професионалното образование и обучение, Закона за признаване на 
професионални квалификации и съответните подзаконови нормативни актове включително чрез ангажиране на 
компетентните държавни органи – МОН, МТСП, НАПОО, ДАТМН и др. По такъв начин ще бъдат преодолени пречки пред 
наемането на търсени специалисти от трети държави, ще се подобри ефективността на пазара на труда, което би било от 
огромна полза за цялото общество. 
 
Dnevnik.bg 
 
√  Покрай борбата с корупцията мнозинството подкрепи наказания за частния сектор 
Парламентарната комисия по правни въпроси подкрепи предложените промени в Наказателния кодекс, с които да се 
въведе преследване на корупция и в частния сектор и криминализират търговията с влияние. Законопроектът с вносител 
Министерския съвет беше един от седемте проекта за изменение на Наказателния кодекс, които гледаха на първо четене 
вчера депутатите от правната комисия. 
Срещу проекта се обяви Висшия адвокатски съвет, работодателските организации, както и депутатите от БСП. Все пак той 
мина на първо четене в комисия с десет гласа "за" и седем "против". От писменото становище на Върховния касационен 
съд (ВКС) се вижда, че той също не подкрепя идеята за промяна. Прокуратурата подкрепя принципно законопроекта, се 
вижда от становище на сайта на Народното събрание, подписано от главния прокурор Сотир Цацаров, в което обаче има 
и критики към някои разпоредби. 
Председателят на комисията Данаил Кирилов (ГЕРБ) заяви, че е съгласен с голяма част от критиките към проекта. 
Финалните му думи преди преминаване към гласуване на предлаганите изменения бяха като признание и онагледиха 
дискусията - "С нищо не мога да подобря положението". 
Преди време от Министерството на правосъдието обявиха, че предлаганите изменения идват след препоръките от 
евроанализа на прокуратурата, изготвен миналата година. Ведомството не обясни какви са точните препоръки в този 
анализ. Днес Кирилов използва недовършени изречения, за да обясни за присъствалите в залата критици на промените, 
че ще четат след време в евродоклад изискването към България да въведе възможност да преследване на корупция в 
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частния сектор с разширяване на понятието длъжностно лице. Той призова да видят кои хора са писали становище в 
доклада от българска страна, но уточни че засега ще запази в тайна хората и доклада. 
Представителят на Висшия адвокатски съвет Валя Гигова изрази общото становище на адвокатурата, че концептуално 
законопроектът е сгрешен. Обясни, че повече от 30 години страната се бори за постигане на свободна стопанска 
инициатива и свободен бизнес пазар, на които сега се налага недопустимо хиперрегулиране. 
Като се нарушават основните му принципи - за свободата на договаряне, на конкуренция и за упражняване на стопанска 
дейност. Гигова заяви, че общото понятие в проекта, че за упражняващите публична функция може да доведе до това за 
длъжностно лице да се приема адвокат, лекар, журналист и т.н. Даде и пример с всяка майка, която отглежда децата си, 
че също извършва дейност с обществено значение. По тази причина според адвокатурата всеки втори българин ще стане 
мишена на прокуратурата. 
След като се солидаризира с критиките Данаил Кирилов даде и две обещания - проектът ще бъде предоставен на 
консултативния съвет по законодателство, за да се изкаже по него и научната общност и че ще бъде обсъден от възможно 
най-широко формирана работна група. От думите му се разбра, че ако колегите му от Министерския съвет са превишили 
правата си с предложените промени, това ще бъде поправено между двете четения. 
Три от работодателските организации - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), БТПП и 
АИКБ също се обявиха против предлаганите промени. Адвокатът на КРИБ Рада Йосифова заяви, че е смущаващ подхода, 
което го казва и като дългогодишен прокурор. По думите ѝ с измененията ще се ликвидират основни институти на 
наказателното право без обосновка. Васил Тодоров от БТПП обясни, че в момента спорове в частния сектор се решават 
по гражданско правен път пред съда, за което се плаща такса. Ако бъде приет закона споровете ще решават безплатно 
като се използва прокуратурата. 
Ивелин Желязков обяви, че предложенията са наказателна репресия и че държавата не се е справила с корупцията в 
публичния сектор, за да се захваща и с тази в гражданския оборот. 
"Където трябва да е държавата я няма, а се опитваме да я вкараме, където не трябва", заяви от своя страна Кънчо 
Стойчев от Съюз «Произведено в България». Според него предлаганите промени са недопустима намеса на държавата 
в гражданския оборот. По думите му Съюзът «Произведено в България» членува в европейска организация с 12 
милиона фирми и в другите държави нямало такива текстове в Наказателния кодекс. 
Депутатът от БСП Крум Зарков обяви, че се ограничава гражданския оборот с инструменти на Наказателния кодекс. 
"Престъпление става всяко нарушение и всеки вид неизпълнение на служебните задължения" на хората в частния сектор, 
дори ако действията им не са довели до облага за някого и вреда за друг. Той заяви, че това е изключително неефективен 
метод, тъй като обемът на потенциалните нарушения е такъв, че не може да се обхванат всички случаи. Определи проекта 
като опасен и непоправим. 
Отговори му Кирилов, който го призова да не обобщава и етикетира целият проект, в който имало текстове, които след 
прецизиране ще постигат целите си. Призова депутатите да не крият главата си в земята, защото в частния сектор има 
корупция. Той посочи и по-конкретен пример, който обаче не е регламентиран ясно в законопроекта - дружества, които 
печелят от публични средства като "Софийска вода" например. 
Иначе правната комисия не подкрепи идеята на БСП за опадане на института на маловажност при кражби и грабежи. При 
маловажни случаи извършителите на престъплението или не се наказват изобщо, или получават по-лека санкция. Не бе 
подкрепен и друг проект на левицата, който предвижда лишените от свобода за извършен опасен рецидив да се 
освобождават предсрочно само ако неизтърпяната част от наказанието не е повече от три години. Другият проект на 
партията с лидер Корнелия Нинова бе за криминализиране паралелния износ на лекарства и незаконното им 
производство. Той също не получи подкрепата на депутатите в правната комисия. 
Подкрепен бе обаче проектът на "Обединени патриоти", с който се цели намаляване на незаконната сеч в горите. Въпреки 
че и към него имаше критики и че Християн Митев заяви, че само законовите изменения няма да доведат до край на това 
посегателство, идеята бе подкрепена на първо четене. Другият проект на "патриотите" - за промени, свързани с 
бракониерството сред риболовците не получи подкрепата на правната комисия. 
За сметка на това правната комисията одобри на първо четене четвъртия проект за промени в Наказателния кодекс. Той е 
за домашното насилие и беше сочен като алтернатива на ратификацията на Истанбулската конвенция. Една от идеите в 
него е преследването на средната телесна повреда, причинена от роднина, да става по тъжба на пострадалия до 
прокуратурата и не може да се прекрати по негово искане. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
В. Банкерь 
 
√  Лиляна Павлова и Антонио Таяни подписаха ключови закони на ЕС 
Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, и Антонио Таяни, председател 
на Европейския парламент, подписаха вчера четири ключови законодателни акта на ЕС, за да могат те по-бързо да влязат 
в сила. Благодарение на законодателството ЕС ще може да предприеме по-нататъшни мерки за укрепване на сигурността, 
преминаване към приключване на работата по изграждането на Съюза на капиталовите пазари и прилагане на 
разпоредбите на Парижкото споразумение за климата. Всички тези въпроси са приоритети на Българското 
председателство. 
„Днес работим за справяне със загрижеността на ЕС в областта на миграцията, за подобряване защитата на потребителите 
при избора им на застрахователни продукти и за изпълнение на ангажимента на ЕС за противодействие на изменението 
на климата и подобряване на качеството на въздуха. Всички те са приоритетни области за ЕС и се радвам, че като политици 
ние успешно изпълняваме поетите ангажименти за действие в тези области, в името на гражданите и бизнеса, и за благото 
на нашата планета“, заяви министър Лиляна Павлова след церемонията. 
Подписаните днес актове – решение и регламент - ще позволят на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да отпусне 
допълнително 5,3 милиарда евро, от които 3,7 милиарда евро ще бъдат използвани за справяне с първопричините за 
миграцията. 
Държавите членки и застрахователният сектор ще разполагат с повече време за подготовка при прилагането на новите 
правила за разпространение на застрахователните продукти, което ще доведе до по-голяма защита на правата на 
потребителите на застрахователни услуги. 
ЕС ще направи крачка към постигането на целта си за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40% до 
2030 г. чрез реформата след 2020 г. на Системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ). 
Преговорите по окончателните текстове на законодателните актове приключиха по времето на Естонското 
председателство на Съвета през второто полугодие на 2017 г. Подписването представлява финален етап на процеса на 
взимане на решения в ЕС, започващ със законодателни предложения от Комисията и продължаващ с консултации с 
Европейския парламент и Съвета. 
 
Investor.bg 
 
√  Държавата затяга мерките в борбата с прането на пари 
Нов закон забранява откриването на анонимни и фиктивни сметки 
Парламентът прие окончателно новия Закон за мерките срещу изпирането на пари. Контролът по прилагането на закона 
ще се упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Той ще определи контролни 
органи, които ще са част от състава на дирекция "Финансово разузнаване" на агенцията, уточнява БТА.  
Със закона се забранява откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име, както и откриване 
или поддържане на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име.  
За определен кръг лица, като например застрахователи, презастрахователи, пощенски оператори, инвестиционни 
посредници, нотариуси, регистрирани одитори и др., се забранява да установяват кореспондентски отношения с банки 
фантоми. 
За повишаване на нивото на обмен на информация се предвижда въвеждане на използването на допълнителни 
електронни средства за получаване, анализ и обмен на информация. Изрично е уредена и възможност за предоставяне на 
информация по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от ДАНС сертификат за достъп. 
Предвижда се и да бъде изготвена национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, 
която ще се актуализира на всеки 2 години. 
Според законопроекта изпирането на пари е преобразуване или прехвърляне на имущество, придобито от престъпна 
дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или покрит незаконният му произход или да се подпомогне 
лице, което участва в извършването на такива действия. 
Investor.bg припомня, че по новия закон се работи от около година. Той бе приет на първо четене през октомври на 
миналата година, но беше внесен в деловодството още през лятото. 
Текстовете предвиждат още президенти, премиери, министри, депутати да бъдат подлагани на по-сериозни проверки 
относно произхода на парите им при различни видове сделки и финансови операции. 
Законът разширява кръга от хора, които попадат в дефиницията за "видна политическа личност", и които подлежат на по-
обстойно проучване от спец службите. 
Досега за видна политическа личност се приемаха президентът, премиерът и министрите, народните представители, 
конституционните и върховните съдии, кметовете, шефовете на държавни предприятия, висшите офицери, посланиците, 
ръководителите на централната банка и на Сметната палата. 
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Под контрола на службите обаче вече ще са и свързаните с тях хора, с които те имат брак или са във фактическо 
съжителство, както и деца и родители и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен. 
Законът разширява контрола и до всички физически лица, за които има данни, че са в близки "търговски, професионални 
или други делови взаимоотношения" с въпросната видна политическа личност или негови роднини. 
За спазване на изискванията на европейските директиви в мерките срещу прането на пари се "включват комплексна 
проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска 
от изпиране на пари, разкриване на информация за съмнителни операции, сделки и клиенти" и т.н. 
 
В. Монитор 
 
√ Отворени са всички 7 процедури за близо 200 млн. лв. по подмярка 7.2. от ПРСР 
Последната седма процедура за прием на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. стартира днес, 
съобщиха от земеделското министерство. 
Процедурата е за „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят 
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. Общият размер на средствата, които могат да 
бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 19 558 000,00 лева. 
Процедурата ще продължи до 17:30 часа на 16 юли 2018 г. 
На 8 март 2018 г. в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ИСУН 2020) беше обявена първата процедура чрез подбор по подмярката за „Строителство, 
реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към 
тях“. Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни 
предложения възлиза на 97 790 000,00 лева. Процедурата ще продължи до 17:30 часа на 9 юли 2018 г. 
На 12 март 2018 г. в ИСУН 2020 бяха стартирани приемите на проектни предложения по три процедури по подмярката: 
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение 
в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или 
професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и 
училищното образование“ с общ размер на средствата 14 668 500,00 лева. Процедурата ще продължи до 17:30 часа на 13 
юли 2018 г. 
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение 
в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ с общ размер на средствата 9 
779 000,00 лева. Процедурата ще продължи до 17:30 часа на 13 юли 2018 г. 
„Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска 
образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която 
включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ с общ размер на средствата 14 668 500,00 
лева. Процедурата ще продължи до 17:30 часа на 13 юли 2018 г. 
На 13 март 2018 г. в ИСУН 2020 бяха стартирани приемите на проектни предложения по следващите две процедури по 
подмярката: 
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ с общ размер на 
средствата 19 558 000,00 лева. Процедурата ще продължи до 17:30 часа на 13 юли 2018 г. 
„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 
обществените потребности от общинско значение“ с общ размер на средствата 19 558 000,00 лева. Процедурата ще 
продължи до 17:30 часа на 13 юли 2018 г. 
Условията за кандидатстване по процедурите са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на 
ПРСР. Пълният пакет документи по седемте процедури е публикуван на електронната страница на МЗХГ, както и в Раздел 
„Програма за развитие на селските райони“. 
 
В. Дума 
 
√ Инфлацията отново тръгна нагоре 
Българинът харчи най-много за храна, жилище и транспорт 
Годишната инфлация в България от март 2017 до февруари 2018 достигна 2,1 %, показват данните на Националния 
статистически институт. Само за миналия месец статистиката отчита поскъпване на живота с 0,6%. Повишението се дължи 
основно на по-високите цени на храните, енергоносителите, алкохолните напитки и тютюневите изделия. Цените на 
храните и безалкохолните напитки са скочили с 0,3%. С толкова са поскъпнали и енергоносителите като ток и газ.  
Разходите за съобщителни услуги също са се увеличили с 2,5%. С 2,5% по-евтини облекла и обувки, отчита статистиката. 
Ръст от 3% бележат още пакетните туристически услуги и козметичните продукти (1%). Поскъпване се отчита и при 
дизеловото гориво и различните видове бензини. По-значимо е това на горивото А95Н - с 0,7%, докато високооктановият 
А98Н и дизелът са поскъпнали с по 0,3 на сто.  
Най-голяма част от парите си българският потребител харчи за храна - 37,3%, след това за жилища и битови разходи - 17,3%. 
Другото голямо перо в разходите са транспортът - с 8,3%, и здравеопазването - 6,7%, съобщиха от НСИ по повод 15 март - 
Деня на потребителя. Данните са към 2016 г. За свободно време, култура и почивка българинът отделя 5,8% от средствата 
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си, за съобщения - 5,4%, за алкохол и цигари - 5,2%, за други стоки и услуги - 5,1%, за жилищно обзавеждане и поддържане 
на дома - 4,5%. На последно място в разходите са дрехите и обувките с 4,4%. 
Общо 2300 лева месечно са нужни на четиричленно домакинство у нас, за да се справя с разходите за храна, битови сметки 
и други услуги. Това означава, че всеки от родителите трябва да получава заплата от минимум 1500 лева, а по данни на 
статистиката средната работна заплата е 1037 лева. В София издръжката скача до 3000 лева месечно, а средната заплата 
към момента е едва 1400 лева, сочат данни на КНСБ. 
 Средно на човек от домакинство българинът изяжда 88 кг хляб годишно, 45,6 кг месо. Най-предпочитано е птичето месо - 
10,8 кг, следвано от свинското - 9,5 кг, малотрайни колбаси - 6,9 кг, трайни колбаси - 3,7 кг, и агнешко - 1,1 кг. 
27,3 литра е консумираният алкохол средно на човек от домакинство за 2016 г. Най-предпочитана от българина е бирата. 
От нея се изпиват по 20,3 литра, следвана от виното - 4,4 литра, и ракията - 1,9 литра. Другите видове алкохол, които са 
потребявани, са 0,6 литра. Сред млечните продукти българинът предпочита най-много киселото мляко - 27,5 кг на година, 
следвано от прясното мляко -17,3 литра, сирене - 11,8 кг, кашкавал - 3,9 кг, и други млечни изделия - 2,3 кг. Нашенецът яде 
по 140 броя яйца. Българинът консумира 70 кг зеленчуци на година средно на човек от домакинство и 49 кг плодове.  
Най-предпочитани са доматите - 20,6 кг, след което краставиците - 11 кг, пипер - 7,8 кг, зеле - 6,5 кг. От плодовете най-
предпочитани са южните плодове - 14 кг на година, дините и пъпешите - 12,5 кг, ябълките - 11,9 кг, и крушите - 0,8 кг.  
По данни на "Евростат" при съществуването  на около 3 млн. домакинства у нас - за поддръжката и задоволяването на 
различни жилищни нужди българите са похарчили близо 6 млрд. лева през 2016 г.  
 В по-голямата част от държавите членки на ЕС жилищните разходи представляват най-съществената част от разходите на 
домакинствата. В Дания те достигат до 30%, във Финландия - 28% , във Великобритания - 27%. Следват Франция, Швеция 
и Чехия с по 26%. На обратния полюс с най-нисък дял на разходи от домакинствата, изразходвани за жилищни нужди, са 
регистрирани в Малта - 10%, Литва - 15%, Кипър - 16% и Естония - 17%,  
 
Marica.bg 
 
√ Пловдивският бизнес влезе в битка за 59 милиона 
Обществена поръчка за реконструкция, модернизация и доизграждане на Пречиствателна станция за отпадни води обяви 
тези дни община Пловдив. Стойността  е 58 845 129 лева без ДДС, а реновирането е предвидено по интегриран проект за 
водите. Средствата се осигуряват по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г".  
Общината поставя условие за инженеринг, което означава изготвяне на работен проект и изпълнение. Срокът е 730 дни, 
тоест за две години Пречиствателната станция трябва да бъде напълно завършена. Офертите се подават до 16 април, а 
търгът е насрочен на 17-и. 
Община Пловдив все още няма подписан договор за водния цикъл. Кметът Иван Тотев обаче категорично твърди, че 
европейските пари не са загубени. Изчаква се "Ситигаз" да приключи с промяната на подробния устройствен план, за да 
може едновременно да прокарва газификация. 
Преди няколко години пак беше проведен търг не само за Пречиствателна станция, но и за другите две обособени позиции 
- за подмяна на ВиК на бул. "Дунав" и кварталните улици в "Северен". Договор за воден цикъл обаче така и не беше 
подписан. Наложи се община Пловдив да прекрати процедурата, макар че бяха избрани фирми при много голяма 
конкуренция и поръчки на обща стойност над 100 млн. лева. 
 
√ НАП изпраща писма за осигуровките, вижте защо 
НАП започна изпращането на електронни писма до самоосигуряващите се, с които им напомня, че до 30 април трябва да 
подадат декларация образец 6. Това е и срокът, в който трябва да заплатят и дължимите социални и здравни осигурителни 
вноски. 
Плащанията към НАП може да бъдат извършени по банков път, с пощенски запис или по интернет - бързо и без такси чрез 
виртуалния ПОС терминал на НАП през услугата, достъпна на Портала за е-услуги на Агенцията. Без такси клиентите на ТД 
на НАП Пловдив могат да преведат задълженията си и чрез инсталираните 15 физически ПОС терминали на работните 
места в салоните за обслужване. 
От НАП предупреждават, че в случай на наличие на непокрити задължения, самоосигуряващите се лица в бъдеще могат 
да загубят  правата си за осигурителен стаж при пенсиониране за периода, за който липсва съответното плащане. Справка 
за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях клиентите на администрацията могат да 
направят чрез електронната услуга "Здравноосигурителен калкулатор“. 
Повече информация за попълването на осигурителни декларации можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената 
на един разговор от цялата страна. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Най-много кадри ще се търсят за строителството и производството 
Надя Василева, президент на Асоциацията за временна работа, В развитие, 14.03.2018 
В световен мащаб процесите по назначаване на служители зависят от дигитализацията и въвеждането на роботите на 
работното място. В България и в другите страни от Европа, в които осезаемо липсват кадри, този процес по роботизацията 
трябва да бъде задвижен по-бързо. Това каза Надя Василева, президент на Асоциацията за временна работа, в 
предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки. 
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„Това, което забелязваме от проучването на Manpower за заетостта, е, че двата сектора, в които ще се търсят най-много 
кадри са строителството и производството. При строителството много по-сложно би било въвеждането на роботизация, 
затова пък в производството това нещо може стане. Определено компаниите вървят в тази насока“. 
„Доста хора смятат, че има достатъчно безработни в България, на които трябва да се намери работа. Това за съжаление не 
е точно така“, каза още Василева. 
Тя обясни, че всъщност голяма част от тези безработни не търсят работа и имат начин на препитание. 
„Просто не достигат хората в България, за да могат да бъдат запълнени отворените работни позиции. Поради тази причина 
много отдавна трябваше да се мисли по какъв начин да бъде променено законодателството или всички пречки, които се 
противопоставят на вноса на хора отвън. Това не е толкова страшно“. 
Цялото интервю може да гледате тук. 
 
Econ.bg 
 
√ Надзорът на здравната каса очаква преразход за лекарства от 50 млн. лв 
За момента прогнозата е за преразход от около 5%, или поне 50 милиона лева, а идеята за промяна е да се въведат 
договори за резултатност от новите скъпи молекули 
Заради прогнозираният преразход за лекарства, какъвто има всяка година, надзорният съвет на Националната 
здравноосигурителна каса обсъжда коренна промяна в плащането на медикаменти през 2019 г. За момента прогнозата е 
за преразход от около 5%, или поне 50 милиона лева, а идеята за промяна е да се въведат договори за резултатност от 
новите скъпи молекули. 
Това се разбира от стенограма от редовното заседание на надзорния съвет на НЗОК в края на февруари, цитирана от в. 
"Сега". "Очаква се до 5% ръст в лекарствата, което означава 50 милиона на досегашния разход отгоре, които ги нямаме. И 
от новите молекули още 35 - 85 отидоха", коментира по време на дискусиите за разходите за лекарства заместник-
министърът на здравеопазването Бойко Пенков. Това значи, че очакваният дефицит в бюджета за лекарства е 85 млн. лв., 
въпреки че за целта касата разполага с точно 1 млрд. лв., пише вестникът. 
"Аз, честно казано, за тази година съм най-притеснена в момента за лекарствата какво предстои да се случи, защото няма 
никаква тенденция на този етап да има по-ниски разходи или да се задържат разходите на ниво миналата година за 
лекарствата в болниците", отговаря председателят на надзорния съвет и също зам.-министър на здравеопазването Жени 
Начева. 
Предложението на Бойко Пенков е "да въведем въвеждащи договори и договори за резултат". "Това означава, че 
уважаемата компания, която предлага новата молекула, вътре пише какво иска да постигне. Ако не го постигне това, което 
е заложила, връща парите до ниво, до което се споразумеем - например до най-евтината конвенционална терапия в 
страната. И всичко това, което ти идва отгоре, екстрата, се връща обратно в касата, за да може да покрие други неща", 
посочва той. Идеята е плащането за постигнат резултат да се въведе през 2019 г. 
Според зам.-министъра обаче трябва да се реши и как да се следи резултатът, т.е. касата да има обективни критерии, по 
които да преценява. "Трябва да имаш определен тип система, която отчита определен тип показатели, и да сме съгласни 
с тях и индустрията, и ние. Признаваме ги и след това те връщат средствата", казва той. Един от критериите може да е 
преживяемостта на пациентите - например показател от 3 или 5 години е нещо, при което "няма и как да се надписва или 
лъже". 
С такава мярка и лекарите ще се отучат да предписват скъпи лекарства, ако не са необходими, смята още Пенков. "Ефектът 
е чисто психологически и е много възпиращ. Когато аз включа в дадена терапия неподходящ пациент и знам, че ще ощетя 
фирмата по този начин, аз няма да го включа този неподходящ пациент", обяснява той. 
Жени Начева добавя, че и догодина се очаква касата да е задължена да плаща още много нови скъпи иновативни 
препарати. За да овладее разхода на новите 32 медикамента, които се плащат тази година, след като мораториумът за тях 
беше отменен от парламента, надзорният съвет отлага сключването на договорите за новите молекули. "Да не влязат още 
сега веднага, докато уточним правилата и процедурите, а поне от 1 април", коментира Начева. Също така се очаква и 
ревизия на позитивния лекарствен списък, от която да се намалят допълнително цени на медикаменти, плащани от касата. 
 
БНТ 
 
√ Дуална форма на обучение в техническата гимназия във Враца 
В нов кабинет по техническо чертане, оборудван с най-ново поколение компютърна техника, ще се обучават вече 
учениците от професионалната техническа гимназия във Враца. Отскоро учебното заведение работи по дуалната форма 
на обучение в пряка връзка с производствените фирми в града и вече има сключени редица договори за практика по най-
атрактивните специалности. 
От тази учебна година в гимназията стартира дуална форма на обучение по специалността приложно програмиране и 
електрообзавеждане на производството, а от догодина ще се подпишат и споразумения с фирми за специалността машини 
и системи с цифрово-програмно управление. Новият кабинет е дарение от местна фирма, която изработва метални 
изделия за машини и съоръжения. 
Инж. Ирма Емилианова, директор на професионалната техническа гимназия Враца: - В нашето училище учениците ще 
могат да се обучават на техническо чертане с техника от най-ново поколение – 3D принтер и скенер и 13 работни места. 
С новия метод на обучение, който даава повече практически умения, учениците ще бъдат по-конкурентни на пазара на 
труда, смятат от ръководството на училището. 

https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2018-03-14/nay-mnogo-kadri-shte-se-tarsyat-za-stroitelstvoto-i-proizvodstvoto
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Пламен Начев, ученик: - Ако имаме един модул, който е полуразрушен, можем с този скенер да го възстановим след 
разработване на програмата.  
Борис Новоселски, ученик: - Ние оставаме доволни от това, което правим, правим го с удоволствие и също така се 
забавляваме. 
Професионалната техническа гимназия във Враца има подписани споразумения с три фирми от машиностроителни 
отрасъл и с още 6 за приложно програмиране, където нуждата от работна ръка е най-голяма. 
 
√ Европейската комисия създава Европейски орган по труда 
ЕК създава Европейски орган по труда. Той ще има статут на агенция и ще започне работа през 2019 г. със 140 служители 
от всички държави членки. Европейският орган на труда ще предоставя на гражданите и предприятията информация за 
работа, стажове и обучения в другите държави от ЕС. Той ще следи за координирането на системите за социална сигурност 
при командироването на работници. Ще посредничи и при трансгранични спорове. 
Мариан Тейсен - еврокомисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност: Европейският орган по 
труда цели да засили сътрудничеството между страните, които изпращат и страните, които приемат командировани 
работници като подобри обмяната на информация между държавите членки. Тя ще подкрепя инспекциите по труда и 
агенциите за социалното осигуряване и ще посредничи при споровете между националните власти. 
В нов кабинет по техническо чертане, оборудван с най-ново поколение компютърна техника, ще се обучават вече 
учениците от професионалната техническа гимназия във Враца. Отскоро учебното заведение работи по дуалната форма 
на обучение в пряка връзка с производствените фирми в града и вече има сключени редица договори за практика по най-
атрактивните специалности. 
 
В. Сега 
 
√ Спецпрокурор №1 изненадващо подаде оставка 
Шефката на Апелативната специализирана прокуратура Даниела Попова, която е най-високопоставеният спецпрокурор, е 
подала оставка. Прокурорската колегия днес единодушно гласува молбата й да бъде освободена от административната 
длъжност като едновременно с това я назначи като редови обвинител, съобщи lex.bg. 
Официално не бяха съобщени мотивите на Даниела Попова за напускане на поста. Такива не са били посочени в молбата 
й. По информация на lex.bg пред колегите си тя е изтъкнала лични мотиви. Новината за оттеглянето й е изненадало 
обвинителите в апелативната спецпрокуратура. 
Попова бе избрана за шеф на апелативната спецпрокураутрата на 3 октомври 2013 г., т.е. до края на мандата й оставаха 
само 7 месеца. 
За изпълняващ функциите шеф на апелативната спецпрокуратура бе избран заместникът на Попова - Николай Найденов. 
От ноември спецпрокуратурата се занимава с всички разследвания на корупционни престъпления на властта. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Българите в Германия могат да научат за кариерните възможности в родината си на форум през април 
За шеста поредна година инициативата Български кариерен форум ще срещне българи в чужбина с потенциални 
работодатели в родната им страна и ще ги запознае с възможностите за кариера и развитие, ако решат да се завърнат. И 
тази пролет форумът се провежда в страните с най-много български емигранти - Великобритания и Германия, като 
изложението в Лондон вече се състоя на 10 март, а това в Берлин предстои на 21 април. 
По официални данни в германската столица и провинцията Бранденбург живеят над 33 000 българи, близо 2000 от които 
са студенти, а за столицата на Великобритания статистиката е съвсем сходна. 
През 2017 г. на форумите за двете страни се отзоваха над 300 учащи и работещи в чужбина българи, а сред работодателите, 
които ги посрещнаха, както и тази година бяха утвърдени на пазара имена. Тази година сред компаниите са например 
"Теси", Easy Consult, EVN, TBI Bank, "Карлсберг България", Despark, както и организациите "Заедно в час", "Лечение без 
граници" и "Обединени идеи за България". 
След три успешни изложения във Франкфурт, форумът тази година се мести в столицата на Германия Берлин. Той ще се 
проведе на 21 април във FORUM Factory. Повече информация за работодателите, които ще участват, и за възможностите 
за кандидатстване и регистрация има на сайта на организаторите. 
"Български кариерен форум" е организация, създадена от и за студенти. Екипът се състои от български студенти и млади 
професионалисти с опит в чужбина и с цел да запази облика си екипът всяка година се разширява с нови попълнения, като 
тази година в организирането на събитията се включили още 12 доброволци, студенти във Великобритания и Германия. 
 
√ Прокуратурата обвини двама след сигнал от тв предаване за подкуп в НАП 
Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство след сигнал от тв предаването "Господари на 
ефира" за корупционни практики в офиса на НАП - София, съобщиха днес от държавното обвинение. Сигналът е постъпил 
в началото на януари, а няколко дни по-късно - на осми, Софийска градска прокуратура (СГП) е образувала досъдебно 
производство за престъпление по чл. 301 от НК (подкуп). 
В репортажа се разказва за гражданин, който е бил притискан от служители на приходната агенция, което е довело до това 
сметките и транспортът му да са запорирани от главния публичен изпълнител в НАП Стефан Лозанов след извършена 
ревизия. 
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От прокуратурата съобщават, че след проведено изключително интензивно разследване, в хода на което са извършени 
множества процесуално-следствени действия, на 13 февруари към наказателна отговорност е привлечен С.Л. - служител 
на НАП - София, по обвинение за получаване на подкуп чрез изнудване посредством служебно положение. 
Към наказателна отговорност е привлечен и съучастник - жена с инициали В.К. Спрямо нея са предявени две обвинения - 
за съучастие в престъплението и за търговия с влияние. Двамата са с наложени мерки "подписки", уточняват от 
обвинението. 
Съобщението завършва с благодарност към екипа на "Господари на ефира" "за проявената гражданска позиция при 
подаването на сигнала до компетентните органи. Използваме възможността да подчертаем, че именно доброто 
взаимодействие с разследващите журналисти и незабавната реакция на Главна дирекция "Национална полиция" и 
Софийската градска прокуратура доведоха до събиране на доказателства съгласно изискванията на Наказателно-
процесуалния кодекс за престъпната дейност на обвиняемите лица и нейното преустановяване". 
 
Manager.bg 
 
√  До 2 години 90% от страната ще е покрита с кадастрална карта 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков съобщи на форум, че амбициозната задача 
на Агенцията по кадастър е в рамките на следващите две години над 90 на сто от територията на страната да бъде покрита 
с кадастрална карта. Сега 36 на сто от територията на България е с такава карта, допълни той. 
Николай Нанков откри конференция и пленарна сесия на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз на тема 
"Данните като основа на цифровото общество". 
Друга основна задача на Агенцията по кадастър е подобряване на обслужването на хората и бизнеса, посочи министърът, 
но изтъкна, че този процес е двустранен. Той цитира данни на НСИ за 2017 г., според които над 67 на сто от българите имат 
достъп до интернет, но едва 10 на сто от потребителите на услугите на агенцията ги заявяват по електронен път. 
Министърът напомни, че така заявени, услугите са с 30 на сто по-евтини. 
След покритието на страната с кадастрална карта и преминаването на регистъра на поземлената собственост към 
агенцията, ще има надграждане със специализирана информация за подземна и наземна инфраструктура, ще се 
картографира и геоложкият, и сеизмичният риск, предаде БТА. Предизвикателство пред агенцията е и политиката по 
усвояването на методическите указания на геореферираните и геопространствените данни по ресорна евродиректива, 
отбеляза министърът. 
 
√  Еврокомисията предлага мерки за бързо намаляване на необслужваните кредити 
Европейската комисия предложи мерки за справяне с необслужваните банкови кредити. През последните години делът 
на тези кредити в ЕС намалява, но въпреки отбелязания напредък са необходими допълнителни мерки. 
Целта на предложенията е гражданите да могат разчитат на стабилни банки, изпълняващи незаменимата си роля за 
подкрепа на икономиката и икономическия растеж. Комисията представя и втория си доклад за напредъка за 
намаляването на необслужваните кредити в ЕС, според който делът на тези кредити продължава да намалява. 
Предложенията на комисията целят банките да заделят средства за покриване на опасните по кредити, които ще отпускат 
и чието обслужване може да спре; да се насърчи развитието на вторични пазари, на които банките могат да продават 
необслужваните кредити на дружества и инвеститори; да се улесни събирането на вземания при несъстоятелност и 
преструктуриране на стопанска дейност; да се осигури съдействие за преструктуриране на банките за държавите, поискали 
такава подкрепа, чрез незадължителни насоки за създаване на дружества за управление на имущество или чрез други 
мерки, свързани с необслужваните кредити. 
Предлага се: 
1. Обезпечаване на достатъчно покритие от банките за загубите по бъдещи необслужвани кредити 
Въвежда се общо минимално покритие за отпуснати необслужвани нови кредити. Ако дадена банка не осигури 
приложимото минимално покритие, сумите ще се приспадат от собствените й средства. 
С тази мярка се противодейства на опасността банките да не разполагат с достатъчно средства за покриване на загубите 
по бъдещи необслужвани кредити и се предотвратява натрупването на такива кредити. 
2. Възможност за ускорено извънсъдебно изпълнение за събиране на вземания по обезпечени кредити 
Съгласно предложенията банките и кредитополучателите могат предварително да се споразумеят за ускорено събиране 
на вземанията по обезпечени кредити. Ако кредитополучателят спре да изпълнява кредитните си задължения, банката 
или друг обезпечен кредитор може да събере вземанията си от обезпечението по кредита бързо, без да се стига до съд. 
Извънсъдебното изпълнение за събиране на вземания по обезпечения е строго ограничено за кредити, отпуснати на 
дружества при определени условия. Процедурата не се прилага за потребителски кредити. 
3. По-нататъшно развитие на вторичните пазари за необслужвани кредити 
Предложението цели да се насърчи развитието на вторични пазари за необслужвани кредити, като се уеднаквят 
изискванията и се създаде единен пазар за обслужване и прехвърляне на банкови кредити в ЕС. Определят се дейностите 
на обслужващите дружества, посочват се общи стандарти за лицензиране и надзор, и се установяват правила за 
осъществяване на тази дейност в ЕС. 
Това означава, че тези, които спазват установените правила, може да извършват дейност навсякъде ЕС, без да е 
необходимо да са лицензирани на национално равнище. 
При всяко придобиване на кредит купувачите на банкови кредити са длъжни да уведомяват съответните власти. 
Купувачите на потребителски кредити, установени в държави извън ЕС, трябва да използват лицензирани обслужващи 
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европейски дружества. Защитата на потребителите се осигурява чрез закони и правила за прозрачност, така че 
прехврълянето на кредита да не засяга законните права и интереси на кредитополучателя. 
4. Подробен план за създаване на национални дружества за управление на имущество 
Планът не е задължителен и дава насоки на държавите в ЕС как могат да учредят национални дружества за управление на 
имущество, ако според тях това е полезна стъпка, при пълно спазване на правилата на ЕС за банковото дело и държавната 
помощ. 
Въпреки че създаването на такива дружества с елемент на държавна помощ се приема за възможност при изключителни 
обстоятелства, в плана се изяснява допустимата структура на дружества за управление на имущество, които получават 
дбюджетна подкрепа. В плана се посочват и други мерки за обезценено имущество. 
Предлагат се общи принципи за учредяването, управлението и дейността на дружествата за управление на имущество. 
 
БНР 
 
√  Рязко свиване на производството в еврозоната и в целия ЕС в началото на годината, но при нарастване в рамките на 
България 
Индустриалното производство в еврозоната и в целия Европейския съюз отбеляза изненадващо рязко понижение в 
началото на новата година в резултат главно на намаляване на енергийното производство, показват данни на Евростат. В 
същото време индустриалното производство в България се повиши с добро темпо за трети пореден месец и отбеляза най-
солиден растеж на годишна база от миналия август. 
Производството в рамките на еврозоната се сви през януари с 1,0% спрямо декември 2017-а, когато нарасна с 0,4%, докато 
очакванията на финансовите пазари бяха за по-скромно понижение с 0,4 на сто. Това представлява първо влошаване на 
производството от миналия септември насам. 
На годишна база темпото на производствения растеж се забави рязко до 2,7% от 5,3% през декември (слаба възходяща 
ревизия от предишна оценка за повишение с 5,2%), отбелязвайки най-слабо повишение от април 2017-а и при прогноза за 
нарастване с 4,7 на сто.  
Влошаването се дължи в най-голяма степен на спад при производството на енергия с 6,6% на месечна и с 10,4% на годишна 
база. Производството на потребителски стоки за дълготрайна употреба (такива като автомобили и хладилници например) 
се сви 1,9% на месечна база, докато производството на стоки с недълготрайна употреба (такива като дрехи и хранителни 
продукти) се увеличи слабо с 0,1%, а на средствата за производство - с 1,2 на сто. 
Производството в целия Европейски съюз се понижи през януари с 0,7% на месечна база след повишение с 0,3% през 
декември, като производственият растеж на годишна база се забави до 3,0% от 4,7% през предишния месец. 
И в този случай влошаване на производството се дължи в най-голяма степен на спад на производството на енергия с 3,3% 
на месечна и със 7,4% на годишна база. 
Индустриалното производство през януари отбеляза най-силен ръст на месечна база в Португалия (повишение с 2,5%), 
следваната от Естония (с 1,9%) и Дания (с 1,8%5), докато най-голямо понижение беше отчетено в Холандия (спад с 5,7%), 
Румъния 9с 2,95) и Испания (с 2,5%). 
Най-добър растеж на производството на годишна база е отчетен в Румъния (повишение с 8,5%), следвана от Естония (със 
7,7%) и Швеция (повишение със 7,1%) при най-солиден спад в Холандия (понижение с 6,6%), Малта (с 1,7%) и Гърция (с 
1,6%). 
За разлика от осреднени данни на Евростат за ЕС, индустриалното производство в България отчете добро повишение за 
трети пореден месец, нараствайки с 0,4% спрямо декември, когато отчете скок с 0,9 на сто. 
На годишна база растежът на индустриалното производство в България се ускори през януари до 3,6% от 2,3% през 
декември. По този начин производството в нашата страна остава на позитивна територия спрямо година по-рано за 
дванадесети пореден месец (от януари 2017-а година, когато се сви за последно с 0,9%) и отбеляза най-солиден растеж на 
годишна база от август насам. 
 
EconomyNews.bg 
 
√ България 54-та по конкурентоспособност 
България запазва 54-тото си място сред 140 страни в класирането за конкурентоспособност на Световния икономически 
форум/СИФ/, който представи новия си доклад за глобалната конкурентоспособност. Страната ни изпреварва 6 страни от 
Европейския съюз - Словения, Унгария, Кипър, Словакия, Хърватска и Гърция и се представя най-добре при оценка на 
ефективността на икономиката/50-та позиция/, която включва висше образование и квалификация, ефективност на 
стоковите пазари и на пазара на труда, развитие на финансовите пазари, технологична готовност. 
При оценката на институциите, инфраструктурата, макроикономическата стабилност, здравеопазването и началното 
образование България заема 68-ма позиция, като прави сериозно отстъпление в сравнение с предходната година, когато 
е била на 59-то място. Назад в класирането е при оценката на иновативността на икономиката. Добрата оценка за 
технологичната готовност е факторът, който придвижва България напред в последния доклад на Световния икономически 
форум. 
Негативни са данните за съдебната система и недостатъчната й независимост, фаворизиране на определени фирми при 
взимане на правителствени решения, ниско обществено доверие в политиците, липса на прозрачност на правителствените 
решения, бюрократична тежест. По тези показатели страната ни заема 94-то място. 
Най-ниско е оценен потенциалът на страната да привлича и задържа талантливи млади хора - едва 133-то място. 
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Отново най-конкуретоспособна в света е Швейцария. След нея се нареждат Сингапур, САЩ, Германия и Холандия. Основен 
партньор на СИФ при събиране и обработка на данните за България е Центърът за икономическо развитие. 
  
Profit.bg 
 
√ Акциите поевтиняват, облигациите поскъпват днес 
Борсите в световен мащаб бележат понижения днес, докато държавните облигации привлякоха търсещите активи 
убежища - на фона на нарастващите опасения на инвеститорите, че засилващото се напрежение в търговските отношения 
може да навреди на световната икономика. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI бележи понижение от 0.45%. 
Азиатските пазари взеха пример от индексите на Уолстрийт, които записаха понижения в трета поредна сесия вчера, след 
като стана ясно, че президентът на САЩ се опитва да наложи нови мита на вноса от Китай, засилвайки опасенията от 
търговска война. Акциите на Boeing Co, която се смята, че е особено уязвима на отмъщение от страна на търговските 
партньори на САЩ, поевтиняха с 2.5%, което бе и най-голямото понижение в индекса Dow Jones. 
Загубите на борсите бяха посвеместни, като паневропейският индекс FTSEurofirst 300 изгуби 0.14% вчера, а глобалният 
индекс на MSCI се понижи с 0.46%. 
Хонконгският Hang Seng падна с 0.75%, а австралийският основен индекс и южнокорейският KOSPI се понижиха с 0.4% и 
0.45%, респективно. Японският Nikkei губи 0.85%, но все още бележи повишение от около 0.6% от началото на седмицата. 
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации падна до 2.806% и е на път да запише понижение в четвърти 
пореден ден, на фона на засилващото се напрежение между Великобритания и Русия, слабите данни за продажбите на 
дребно в САЩ и опасенията около политическите и търговските въпроси във Вашингтон. 
Вероятността за търговска война повиши търсенето и на европейски държавни облигации, като лихвата по германските 10-
годишни книжа падна до 1.5-месечно дъно от 0.583%. Лихвите по британските и френските облигации също се понижиха. 
На валутните пазари доларът отново бе поставен под напрежение, след като вчера записа лек ръст, след три дни на 
понижения преди това. Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни 
валути, се понижи с 0.05%, до 89.655. Индексът върви към спад от около 0.5% за седмицата. 
Еврото поскъпна с 0.1%, до 1.2379 долара, след като отстъпи от шестдневния си връх от 1.2413 долара след изказване на 
президента на Европейската централна банка Марио Драги. Йената, която е считаната за валута убежище, поскъпна спрямо 
редица други валути. 
Доларът поевтиня с 0.4%, до 105.895 йени, след като бе засегнат в предходния ден, когато Тръмп уволни държавния 
секретар на САЩ Рекс Тилърсън. Еврото губи 0.3%, до 131.115 йени, а австралийският долар падна с 0.35%, до 83.46 йени. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол продължиха ръста си, поскъпвайки с 0.1%, до 61.04 долара за барел. Брентът 
добави 0.05% към цената си до 64.92 долара за барел. Златото поскъпна, като спот цената нарасна с 0.2%, до 1 327.81 
долара за тройунция. 


