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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 

 
БНТ 
 
√  Работодателите се оплакаха на омбудсмана от американските ТЕЦ-ове 
Работодателски организации твърдят, че домакинствата плащат с близо 486 милиона лева на година по-скъп ток заради 
задължението - държавата да изкупува електроенергия от американските централи в Маришкия басейн. На среща с 
омбудсмана те поискаха договорите с двата ТЕЦ-а да бъдат развалени. Мая Манолова отговори, че според нея, ценовите 
претенции на производителите на ток могат да бъдат ограничени със законови промени. 
Работодателите поискаха разваляне на договорите с двете централи, принуждаващи държавата да изкупува 
произвеждания от тях ток на цени между 106 и 168 лв. мегават час при средна цена на борсата от 70 лв. 
Работодателските организации изчислиха колко плаща всяко българско семейство на година заради дългосрочните 
договори на американските централи. 
Васил Велев - председател на АИКБ: "От всяко българско домакинство, за едногодишен период, тези централи изземват 
доход в размер на 161 лв. Това е грабеж - точната дума". 
Според омбудсмана, няма яснота на какъв етап е процедурата на ЕК срещу България, за нерегламенитрана държавна 
помощ и водят ли се преговори с ръководствата на двете централи за предоговаряне на условията за изкупуване на ток. 
Мая Манолова заяви, че ще потърси отговорите от министерствата на икономиката, на финансите и от КЕВР. 
Мая Манолова - омбудсман на Република България: "И разполага ли някоя от тези институции с правен анализ, финансов 
анализ , икономически анализ икономически разчети какви са възможните сценарии и каква ще бъде крайната цена, която 
ще платят българските граждани". 
Работодателските организации заплашиха с протести, ако в скоро време не бъде решен въпроса с дългосрочните договори 
на американските централи. 
Васил Велев - председател на АИКБ: Вдигаме степента на готовност за протести отново, кодът от жълт на оранжев, като 
най-вероятно протести ще се провеждат пред американските централи и пред ТЕЦ-Варна. 
3 млрд. лв. неустойка заплашва България, ако все пак развали договорите с двата ТЕЦ-а. 
Мая Манолова - Омбудсман: "Аз не съм съгласна предвидените неустойки в милиарди левове да бъдат платени от 
българските граждани. Факт е, също така , че ако ЕК признае наличието на нерегеламентирана държавна помощ ще има 
санкции, ще има ангажимент на държавата да възстановява нерегламентираната държавна помощ, плюс глоби". 
Мая Манолова съобщи, че от ръководствата на двете американски централи вече са поискали среща с нея, за да изложат 
и своята позиция по проблема. 
От „ЕЙ И ЕС Марица Изток 1" заявиха, че с подобни преднамерени опити на работодателите за дискредитиране на най 
големия международен инвеститор в България се влошава инвестиционния климат и се поставя под въпрос 
неприкосновеността на договорните споразумения у нас. 
 
Нова ТВ 
 
√  Бизнесът срещу "Марица Изток" 1 и 3: Готвят протести срещу ТЕЦ-овете 
Нов етап от войната между едрия бизнес у нас и познатите като "американски" тецове "Марица Изток" 1 и 3. Бизнесът 
обяви код „оранжево” за  протести. Причината се корени в договорите, сключени от държавата с централите. На среща с 
омбудсмана Мая Манолова работодателите заявиха, че заради тези договори централите ощетяват българите с милиони. 
Ако се стигне до протести, те ще бъдат пред двете американски централи, както и пред ТЕЦ – Варна. От "Марица Изток" 1 
обясниха за НОВА, че, цитирам "подобни преднамерени опити за дискредитиране на най-големия международен 
инвеститор в България влошават инвестиционния климат." 
"Всяка година тези две централи заедно изземват от българските домакинства 486 милиона за регулаторен период. От 
всяко българско домакинство за една година тези централи изземват доход в размер на 161 лева", заяви от своя страна 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
"Това, което на мен ми липсва като отговорна институция е пълната информация за това какви дейстивия са предприети 
от институции, правил ли е някой анализ какви биха били последиците от развалянето на тези договори. Аз не съм съгласна 
неустойките да ги платят хората", каза обмудсманът Мая Манолова. 
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БНР 
 
√  Работодатели: Договорите с американските централи струват на българите 486 млн. лева годишно 
Омбудсманът ще се среща с ръководствата на американските централи, пита ведомства за договорите с тях 
Приключи срещата на омбудсмана Мая Манолова и четирите национално представени работодателски организации – 
АКИБ, БТТП, КРИБ и БСК, по повод жалбата на работодателите срещу договорите на т. нар. "американски централи" - 
"Марица-изток 1" и "Марица-изток 3", внесена при обществения защитник преди десетина дни.  
Според работодателите договорите с компаниите "Ей и Ес" и "Контурглобал", които управляват двата ТЕЦ-а, ощетяват всяко 
българско домакинство със 161 лева годишно.  
На срещата с омбудсмана бизнесът за пореден път настоя договорите да бъдат предсрочно прекратени, дори и с цената 
на рисковете, които биха произтекли за страната ни.  
При цени от 70 лева за мегаватчас на регулирания пазар, определени от КЕВР, и цени на борсата между 35 и 68 лева, 
американските централи продават електроенергия на два пъти по-високи от пазарните цени. Това ощетява българското 
общество с 486 млн. лева годишно, посочи Васил Велев от АКИБ. Централите не плащат и т.нар. "добавки" към таксите за 
преносните мрежи, което според Велев е нерегламентирана държавна помощ.  
По изчисления на работодателите, печалбите на централите са между 54 и 59%, които се калкулират върху цената на тока 
за бизнеса и за бита. Затова бизнесът настоява за разтрогването на договорите с американските компании, което вероятно 
ще струва на страната ни 3 милиарда лева неустойки и европейски санкции за нерегламентирана държавна помощ.  
Манолова оповести, че ѝ предстои среща с ръководствата на двете централи, на която вероятно ще стане дума и за 
предсрочно прекратяване на договорите. Тя ще поиска информация от енергийното и финансовото ведомство и от КЕВР 
за действията на институциите във връзка с тези договори. 
 
В. Сега 
 
√  Бизнесът отново готви протести заради проблеми с цените на тока 
Работодателите обявиха "оранжев код" и поискаха разтрогване на договорите с "американските централи" 
Три от четирите работодателски организации готвят нови протести заради неразборията в енергетиката и цените на тока. 
Вчера, след среща с омбудсмана Мая Манолова, техни представители поискаха незабавно разтрогване на договорите с 
американските тецове - "Марица-изток" 1 и 3. И ако в началото на годината бизнесът обяви "жълт код" за протести заради 
драстичното повишение на цените на тока на свободния пазар, то сега кодът е вдигнат на "оранжев". КРИБ, АИКБ и БСК са 
се съгласили да се повиши степента на готовност за протест. Това обаче не е направила БТПП с оправданието, че 
председателят й - Цветан Симеонов, е на бизнес форум в Турция. 
Работодателите са готови да протестират и заради искания на ТЕЦ "Варна", който отскоро е с нов собственик. Според тях 
има информация, че в петък, на 30 март, тецът е внесъл в енергийния регулатор предложение за цена от 1 юли от 191 лв. 
за мегаватчас. "Комисията може да свали до 161 лв. за мегаватчас, но повече не може, тъй като разходите за 
производството на ток в тази централа са високи и са над пазарните цени", обясни председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев и изтъкна, че варненският тец тръгва по модела на американските 
централи. 
Според него договорите за американските тецове са сключени "престъпно небрежно" или "престъпно корумпирано". 
Нещо повече - всяко българско домакинство плащало по 161 лв. на година по тези договори. "Това е грабеж", възмути се 
председателят на АИКБ. 
Той коментира, че централите трябва да излязат на свободния пазар. Велев цитира данни, според които "КонтурГлобал", 
собственикът на ТЕЦ "Марица-изток" 3, вече е изплатил инвестицията си. Що се отнася до другата централа - AES Гълъбово 
ТЕЦ "Марица-изток" 1, остават още около 100 млн. лева до изплащане на инвестицията. Тя може да бъде покрита от 
правителството при прекратяване на договора, допусна Васил Велев. Според работодателите именно американските 
централи гонят чуждите инвеститори. Бизнесът цитира и отказа на "Аурубис" да построи нов завод в България заради 
високата цена на тока. 
Омбудсманът Мая Манолова коментира, че собствениците на двете централи са поискали среща с нея по оплакванията на 
работодателите. Тя допълни, че ще изиска и информация от Министерството на енергетиката и Министерството на 
финансите за възможностите да бъдат предсрочно развалени договорите на централите. В такъв случай България би 
дължала неустойки от общо около 3 млрд. лв., съобщи наскоро министърът на енергетиката Теменужка Петкова. 
През миналата седмица на посещение в Старозагорско беше и посланикът на САЩ у нас Ерик Рубин. След това изтъкна, че 
двете централи са пример за успешни американски инвестиции у нас. Той обаче подчерта, че не може да се меси в 
търговски отношения, особено на силно регулиран пазар като енергийния. България още очаква отговор от Брюксел дали 
преференциалните цени за американските централи могат да бъдат определени като нерегламентирана държавна помощ. 
ЖАЛБА 
Преди десетина дни ръководителите на четирите работодателски организации изпратиха жалба до омбудсмана срещу 
американските тецове "Марица-изток" 1 и 3. Жалбата е изпратена в лично качество от Божидар Данев, Васил Велев, Кирил 
Домусчиев и Цветан Симеонов - председатели на бизнес организациите. Те се оплакват, че тецовете "в постоянен и 
непрекъснат режим, с последователност, достойна за по-добри дела, ни ограбват ежедневно, ежечасно и ежеминутно, 
като ни "измъкват" от джобовете по 14 лева на мегаватчас използвана електроенергия". 
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Vesti.bg 
 
√  Велев след срещата за „американските централи”: Узаконен грабеж 
Работодателите плашат с протести, искат омбудсманът да вземе мерки срещу „американските централи”  
„Вдигаме степента на готовност за протести - отново от „жълт” на „оранжев” код, като най-вероятно протестите ще се 
провеждат пред американските централи и пред ТЕЦ Варна”. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Всяка година т. нар. „американски централи” – „Ей И Ес Гълъбово” и „КонтурГлобал Марица-изток 3” непазарно изземват 
от българските домакинства 486 400 000 лева, заяви Велев след среща с омбудсмана Мая Манолова. 
Миналата седмица ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации - Божидар 
Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, в качеството си на физически лица, подадоха жалба до 
националния омбудсман срещу двете „американски централи”. 
В жалбата си до обществения защитник работодателите настояват за незабавно разследване и предприемане на мерки 
срещу нарушаване на правата на потребителите от тези производители на електроенергия. 
Велев уточни, че работодателите са се обърнали към омбудсмана заради непазарното изземването на доходи от 
българските граждани от „американските централи”. 
Той посочи, че КЕВР е определил референтна цена на тока от 70 лева на мегаватчас, а НЕК е задължен да плаща съответно 
106,70 лв на „КонтурГлобал Марица-изток 3” и 168,66 лв. на „Ей И Ес Гълъбово”. 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ добави, че електрическата енергия на борсата струва между 66 и 36 лева 
за мегаватчас. 
Според изчисленията на Велев всяко българско домакинство плаща по 161 лева годишно за двете „американски централи” 
и определи ставащо като „открит и на пръв поглед узаконен грабеж”. 
Омбудсманът Мая Манолова смята, че би следвало да има промени в законодателството, които да регламентират обема  
на преференциите, от които се ползват „американските централи”, ВЕИ, когенерациите и някои топлофикации. 
Манолова поясни, че в момента липсва прозрачност какво точно се случва и какви действия са предприели отговорните 
българските институции по проблема. Тя информира, че след като от ръководствата на „американските централи” са 
разбрали за срещата с работодателските организации, самите те са поискали да се срещнат с нея. 
Освен това Манолова обяви, че ще изиска пълна информация от министерствата на енергетиката и финансите, както и от 
КЕВР, за да обяснят какви действия са предприели по този въпрос. 
Тя ще иска данни какви са възможните сценарии и крайната цена, която ще платят българските граждани, ако договорите 
с „американските централи” бъдат развалени. 
 
Топ Новини 
 
√  Американските ТЕЦ-ове "Марица Изток" печелят повече от наркобизнеса 
За това алармираха работодатели на среща с омбудсмана 
Американските ТЕЦ-ове "Марица Изток" непазарно изземват доходите ни. За това алармира Васил Велев от Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), който заедно с други ръководители на работодателски организации сезира 
омбудсмана Мая Манолова. 
"От джоба на потребителите американските централи вземат 486.4 милиона лева за едногодишен регулаторен период. 
НЕК купува скъпо и прескъпо от тези централи", посочи Велев и допълни: "Освен това по договорите с тях им плащаме 
дори когато не произвеждат. Плаща им се за разполагаемост", предаде News.bg. 
Изчислено е, че от едно семейство тези централи изземват непазарно за година 161 лева. "Това е грабеж", категоричен е 
председателят на АИКБ. 
Оказва се, че даваме и неправомерна държавна помощ за американските Марици. Всичко това буди недоволството на 
бизнеса. "Европейското право е в конфликт с тези централи", убеден е Велев. По думите му вече е крайно време да се 
предоговорят дългосрочните договори с американските Марици. 
И тъй като нееднократно бизнесът се е обръщал към институциите без резултат, сега се сезира и омбудсманът. Бизнесът е 
изчислил, че американските централи генерират такава печалба, каквато няма и в наркобизнеса. 
Иначе работодателите смятат, че трябва да се развалят договорите с американските Марици. 
На брифинга омбудсманът Мая Манолова обясни, че бизнесът чука на отворена врата в нейно лице. "Ангажирана съм с 
темата за цената на електрическата енергия", увери общественият защитник. Според нея в голяма степен високите цени 
се дължат и на преференциите на някои дружества в сектора. "На мнение съм, че трябва да има и изменения в 
законодателството", посочи омбудсманът. 
Манолова е недоволна, че няма яснота какви действия са предприели родните институции, за да се сложи край на това 
привилегировано положение. "Институциите дължат пълна прозрачност по тази изключително важна тема на българското 
общество", изтъкна общественият защитник 
Скоро Манолова ще разговаря с американските Марици. Тя ще пита и институциите за възможните сценарии за 
предоговаряне на договорите или прекратяването им с тези централи. Манолова обаче иска решение, при което сметката 
да не се плати от българските граждани. 
Иначе стана ясно, че бизнесът отново вдига готовността си за протест като обявява код оранжев. Протестът ще е пред ТЕЦ 
"Варна" и ще е под мотото "Искаме и ние като американските централи". 
"Не е луд този, който яде зелника, а този, който му го дава", констатира Мая Манолова. 
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БГНЕС 
 
√  Работодателите отново вдигат на „оранжева степен” готовността за протести  
Ние вдигаме степента на готовност за протести - отново от „жълт” на „оранжев” код, като най-вероятно протестите ще се 
провеждат пред американските централи и пред ТЕЦ Варна. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), предаде репортер на БГНЕС. На въпроса защо пред ТЕЦ Варна, Велев обясни, 
че в петък в КЕВР е било внесено заявления от тях, което той резюмира с едно изречението: „искаме и ние като 
американските централи”.  
Вчера омбудсманът Мая Манолова се срещна с ръководителите на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР). Поводът е жалба на Божидар Данев (БСК), Васил Велев (АИКБ), Кирил Домусчиев (КРИБ) и Цветан 
Симеонов (БТПП), в качеството им на физически лица, срещу т. нар. „американски централи“. Документът бе внесен в 
деловодството на омбудсмана на 23 март 2018 г.  
След срещата стана ясно, че по искане на американските централи Манолова ще има среща и с тях. Омбудсманът ще 
поиска информация и среща от Министерство на енергетиката, Министерство на финансите, парламентарната комисия по 
енергетика и КЕВР за това какво правят отговорните държавни институции. БГНЕС припомня, че ръководителите на 
четирите национално представителни работодателски организации, членове на АОБР – Божидар Данев, Васил Велев, 
Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, в качеството си на физически лица, изпратиха жалба до Омбудсмана на РБ срещу 
двете топлоелектрически централи, стопанисвани от дружествата AES и „Контур Глобал”. 
 „Отговорно твърдим, че те в постоянен и непрекъснат режим, с последователност, достойна за по-добри дела ни ограбват 
ежедневно, ежечасно и ежеминутно, като ни „измъкват” от джобовете по 14 лева на мегаватчас използвана 
електроенергия“, се казва в жалбата, като се призовава за незабавно разследване и предприемане на мерки за пресичане 
на това нарушаване на правата на потребителите, „изразяващо се в открит и, на пръв поглед, узаконен грабеж“. 
Четиримата жалбоподатели подчертават, че повод за жалбата са разширените правомощия на Омбудсмана на РБ, 
вследствие на последната поправка в Закона за Омбудсмана от м. февруари т.г., според която националният защитник вече 
ще има възможност за намеса и в спорове между граждани и други частни субекти (търговци, граждански организации и 
отделни граждани). В жалбата се припомня, също така, че Асоциацията на организациите на българските работодатели 
призова Президента на РБ да наложи вето върху промените в Закона за омбудсмана, тъй като се променя цялата 
философия на закона, в противоречие с европейското право и практика в тази област. 
 
EconomyNews 
 
√  US ТЕЦ-те изземват 486 млн.лв. непазарно 
Всяка година т. нар. американски централи - "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица-изток 3" непазарно изземват от 
българските домакинства 486 400 000 лева за едногодишен регулаторен период. Това каза председателят на Управителния 
съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев след среща с омбудсмана Мая Манолова. 
Миналата седмица ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на 
АОБР - Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, в качеството си на физически лица, подадоха 
жалба до националния омбудсман Мая Манолова срещу двете американски централи. В жалбата си до обществения 
защитник работодателите настояват за незабавно разследване и предприемане на мерки срещу нарушаване на правата 
на потребителите от страна на тези централи. 
Васил Велев уточни, че работодателите са се обърнали с жалба до омбудсмана заради непазарното изземването на доходи 
от българските граждани от т.нар. американски централи. Те смятат, че това е факт, защото КЕВР е определил референтна 
цена от 70 лева на мегаватчас, а на тези централи НЕК се задължава да плаща по 106, 70 лв за "КонтурГлобал Марица-изток 
3" и 168, 66 лв. за "Ей И Ес Гълъбово", което е повече от двата пъти над пазарната цена. 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ посочи, че днес електрическата енергия на борсата струва около 45 лева, 
като последната седмица цените са били между 66 и 36 лева за мегаватчас. Според изчисленията на Велев всяко българско 
домакинство плаща точно по 161 лева за двете американски централи, като срещу тези пари обаче не получават престация. 
"Точната дума е, че това е грабеж", изтъкна Васил Велев. 
Омбудсманът Мая Манолова смята, че би следвало да има промени в законодателството, които да регламентират обема 
на тези преференции, от които се ползват американските централи, ВЕИ-ата, когенерациите и някои топлофикации. Според 
нея в момента липсва прозрачност какво точно се случва и какви действия са предприели отговорните българските 
институции по темата. Манолова информира, че след като от ръководството на американските централи са разбрали за 
срещата с работодателските организации, самите те са поискали да се срещнат с омбудсмана, която ще се проведе тази 
или другата седмица. Освен това Манолова обяви, че ще поиска пълна информация от министерствата на енергетиката и 
финансите, както и от КЕВР, за да обяснят какви действия са предприети от тях по този въпрос. Тя ще поиска информация 
и какви са възможните сценарий и каква ще бъде крайната цена, която ще платят българските граждани, ако договорите 
се прекратят. 
 
FrogNews 
 
√  486 млн. лв. взимат незаконно американските централи от българите 
Над 486 млн. лв. изземат незаконно т.нар. американски централи  ”Ей И Ес Гълъбово” и ”КонтурГлобал Марица-изток 3” от 
българските домакинства. Това изчисли председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев след среща с омбудсмана Мая Манолова. 
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Миналата седмица ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на 
АОБР – Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, в качеството си на физически лица, подадоха 
жалба до националния омбудсман Мая Манолова срещу двете американски централи. 
Васил Велев уточни, че работодателите са се обърнали с жалба до омбудсмана заради непазарното изземването на доходи 
от българските граждани от т.нар. американски централи. 
Те смятат, че това е факт, защото КЕВР е определил референтна цена от 70 лева на мегаватчас, а на тези централи НЕК се 
задължава да плаща по 106, 70 лв. за "КонтурГлобал Марица-изток 3" и 168, 66 лв. за "Ей И Ес Гълъбово", което е повече 
от двата пъти над пазарната цена. 
Според изчисленията на Велев всяко българско домакинство плаща точно по 161 лева за двете американски централи, 
като срещу тези пари обаче не получават престация. "Точната дума е, че това е грабеж", изтъкна Васил Велев. 
 
BIT TV 
 
√ По 161 лева на всяко българско домакинство струват неизгодните договори между държавата и американските 
централи „Марица-изток“ 1 и 3 
Всяка година американските централи – ТЕЦ „Марица-Изток“ едно и три струват на българските домакинства над 486 
милиона лева. 
Това изчисление представиха работодатели след среща с омбудсмана Мая Манолова. Миналата седмица ръководителите 
на четирите национално представителни работодателски организации Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и 
Цветан Симеонов подадоха жалба до омбудсмана срещу двете американски централи с искане за разследване заради 
нарушени права на потребителите. 
От ръководството на централите също са поискали среща с Манолова, която ще се проведе тази или другата сряда. 
 
Financebg.com 
 
√  Американските ТЕЦ изземват 0,5 млрд. лв. годишно от домакинствата 
Американските централи /както ги наричат разговорно тукашните хора/ или  „Ей И Ес Гълъбово“ и „КонтурГлобал Марица-
изток 3″ непазарно изземват от българските домакинства 486 400 000 лева за едногодишен регулаторен период. Това каза 
председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев след среща 
с омбудсмана Мая Манолова.  
Миналата седмица ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на 
АОБР – Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, в качеството си на физически лица, подадоха 
жалба до националния омбудсман Мая Манолова срещу двете американски централи. В жалбата си до обществения 
защитник работодателите настояват за незабавно разследване и предприемане на мерки срещу нарушаване на правата 
на потребителите от страна на тези централи. 
Васил Велев уточни, че работодателите са се обърнали с жалба до омбудсмана заради непазарното изземването на доходи 
от българските граждани от т.нар. американски централи. Те смятат, че това е факт, защото КЕВР е определил референтна 
цена от 70 лева на мегаватчас, а на тези централи НЕК се задължава да плаща по 106, 70 лв за „КонтурГлобал Марица-изток 
3″ и 168, 66 лв. за „Ей И Ес Гълъбово“, което е повече от двата пъти над пазарната цена. 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ посочи, че вчера електрическата енергия на борсата струва около 45 лева, 
като последната седмица цените са били между 66 и 36 лева за мегаватчас. Според изчисленията на Велев всяко българско 
домакинство плаща точно по 161 лева за двете американски централи, като срещу тези пари обаче не получават престация. 
„Точната дума е, че това е грабеж“, изтъкна Васил Велев. 
Омбудсманът Мая Манолова смята, че би следвало да има промени в законодателството, които да регламентират обема 
на тези преференции, от които се ползват американските централи, ВЕИ-ата, когенерациите и някои топлофикации. Според 
нея в момента липсва прозрачност какво точно се случва и какви действия са предприели отговорните българските 
институции по темата. Манолова информира, че след като от ръководството на американските централи са разбрали за 
срещата с работодателските организации, самите те са поискали да се срещнат с омбудсмана, която ще се проведе тази 
или другата седмица. Освен това Манолова обяви, че ще поиска пълна информация от министерствата на енергетиката и 
финансите, както и от КЕВР, за да обяснят какви действия са предприети от тях по този въпрос. Тя ще поиска информация 
и какви са възможните сценарий и каква ще бъде крайната цена, която ще платят българските граждани, ако договорите 
се прекратят. 
 
Fakti.bg 
 
√  Работодателите готови на протест, искат прекратяване на договорите с американските централи  
По 161 лева излизат годишно от всяко българско домакинство заради неизгодните договори между държавата и 
американските централи Марица-изток 1 и 3 за изкупуване на електроенергия. Това показва сметката на четирите 
работодателски организации, която беше представена след среща с омбудсмана Мая Манолова във връзка с тяхната 
жалба, свързана с договорите. 
От бизнеса поискаха незабавно прекратяване на договорите и предупредиха, че увеличават готовността за протести от код 
"жълто" на код "оранжево". Протестите ще се проведат пред американските централи и пред ТЕЦ - Варна, когато кодът 
стане червен, обяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
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От своя страна омбудсманът Мая Манолова заяви, че ще поиска от държавните институции пълна информация за 
предприетите действия по отношение на неизгодните договори, както и за възможните сценарии за развалянето им и 
каква ще бъде крайната цена за данъкоплатците. 
Предстои и среща с ръководствата на двата ТЕЦ-а през тази седмица. По данни на бизнеса при двете централи печалбата 
е между 54 и 59 процента, каквато няма дори в бизнеса с наркотици. 
 
Капитал 
 
√  ТЕЦ "Варна" може да струва 250 млн. лв. годишно на потребителите 
Работодателите подготвят протести, защото това би вдигнало цената на тока с 16% 
Без ремонт и с технология с изключително ниска ефективност ТЕЦ "Варна" се опитва да се включи в енергийния микс на 
страната. В края на миналата седмица централата е внесла заявление за това в Комисията за енергийно и водно 
регулиране. Поискана е преференциална цена от 191 лв. за мегаватчас при средна за пазара сега от около 70 лева. Това 
съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Информацията бе потвърдена 
за "Капитал" и от регулатора, и от новия собственик на ТЕЦ "Варна" - бившия транспортен министър Данаил Папазов. 
Според Папазов обаче поисканата цена не е цитирана точно, но той не пожела да каже каква е, а посочи само, че е много 
по-добра от тази на ВЕИ. А за връзката си с Делян Пеевски заяви, че го познава, но не работи за него или с него. 
Васил Велев твърди, че включването на централата към енергийната система на България ще струва на потребителите 250 
млн. лв. годишно. "Цената на електроенергията за крайните клиенти ще се вдигне средно с 16%", каза още председателят 
на АИКБ. "Ние сме направили нашите сметки и сме подали заявление. В правомощията на КЕВР е да определи конкретна 
цена и количество енергия. Възможно е напълно да ни откажат. Ако това се случи, ще търсим други възможности за 
реализация на продукцията - износ, балансиращ пазар и т.н.", обясни на свой ред Папазов. 
Работодателските организации обаче обявиха готовност за протести и се заканиха да сезират институциите в Брюксел за 
подготвяната нерегламентирана държавна помощ. Бизнес организациите протестират и срещу дългосрочните договори 
на двете американски централи. 
Как се умножават милионите 
До 20 декември миналата година "ТЕЦ Варна" беше собственост на CEZ и не работеше, тъй като според анализите на чехите 
това бе икономически необосновано. Причината е, че ТЕЦ-ът работеше на въглища и не спазваше еконормите. Затова те 
го продадоха на варненската "Сигда", която се контролира от близкия до ДПС бивш транспортен министър Данаил Папазов. 
В новото ръководство на купеното дружество влезе и друга свързвана с Пеевски фигура - Георги Христозов, който 
оглавяваше държавни енергийни фирми, включително БЕХ. 
Цената на сделката не е публична, но според годишния отчет на CEZ чистият приход от варненската продажба е 48.5 млн. 
евро. Компанията на Папазов взе 24 млн. евро кредит от Първа инвестиционна банка на 13 декември, а за остатъка 
бившият транспортен министър казва, че са направени разчети за напред във времето. 
Още през декември Папазов обяви, че ще възстанови дейността на централата, подкарвайки я на природен газ. 
Очакванията бяха, че ще се бори в търговете за студен резерв (да стоиш в готовност за работа, за което получаваш 
плащане), тъй като поради остарялата си технология е неконкурентна за свободния пазар. Сега той потвърди това 
намерение, като обясни, че 6-ти блок на ТЕЦ-а е напълно готов за работа и в момента се прави реконструкция на 5-ти. 
"Работим денонощно, за да сме готови за новия регулаторен период. В централата са назначени около 150 души, 
стартираме обществени поръчки за доставки, за транспорт и др.", каза Папазов. 
По информация на "Капитал" от 23 март ТЕЦ "Варна" е получил разрешение от Изпълнителната агенция по околна среда 
за актуализиране на комплексното разрешително при смяна на работното гориво от въглища на природен газ. Очаква се 
това да стане до няколко седмици. И вероятно затова Папазов е решил да поиска от КЕВР цена, която не само покрива 
разходите на централата, но и носи печалба. В заявлението до регулатора е посочено, че в ТЕЦ "Варна" могат да се 
произвеждат до 2 млн. мегаватчаса електроенергия годишно (толкова произвежда един блок на АЕЦ "Козлодуй" за три 
месеца) при цена 191 лв. за мегават, или с над 250% над пазарните нива. Това прави приходи от 382 млн. лв. Отделно ще 
са постъпленията за студен резерв. Ако погледнем последния търг на Електроенергийния системен оператор за 
предоставяне на нетна разполагаема електрическа мощност – до 700 MW за периода от 1.10.2017 г. до 31.03.2018 г., може 
да се направят следните сметки. Задължителното време за предоставяне на мощностите е 4368 часа, което само за един 
от трите блока на ТЕЦ "Варна", чиято мощност е 210 мегавата, прави възможна нетна разполагаема мощност от 917 280 
мегаватчаса. Цените за такъв студен резерв, които ЕСО се е съгласил да плаща, са от 10.98 до 11 лв. на мегаватчас. При това 
положение ТЕЦ "Варна" може да получи малко над 10 млн. лв. за осигуряването на студен резерв в рамките на шестте 
студени месеца. За пролетния и летния период - от април до септември, тарифите за студен резерв са по-ниски - около 
7.65 лева за мегаватчас. Което би донесло на ТЕЦ "Варна" около 7 млн. лева. Или само от стоенето в студен резерв шести 
блок на централата би могъл да осигури на новите си собственици 17 млн. лева. Сметката придобива съвсем други 
измерения - над 50 млн. лева, ако бъдат включени и останалите два блока, каквито са намеренията на Папазов. 
Кой прави сметката 
Искането на ТЕЦ "Варна" не означава автоматично съгласие. КЕВР трябва да го анализира и прецени доколко то е 
основателно. По думите на Васил Велев методиките, които ползва регулаторът, биха понижили тарифата до около 165 лв. 
за мегаватчас, колкото впрочем получава сега една от американските централи - "Ей И Ес Гълъбово". От КЕВР обаче 
обясниха, че не биха могли сами да вземат решение за включването на ТЕЦ "Варна" в енергийния микс на страната, тъй 
като това е от компетенциите на Електроенергийния системен оператор. Само преди седмица ЕСО представи доклад за 
развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2018 - 2027 г., според който няма никаква 
необходимост от нови мощности. 
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От друга страна, преди два месеца без ясни мотиви бе сменено ръководството на ЕСО. За новия председател на УС на 
дружеството Антон Славов вицепремиерът Валери Симеонов каза, че е "бодър пенсионер" и е "под прякото въздействие" 
на Георги Христозов. Същият Христозов, който дълго време оглавяваше държавни енергийни фирми, включително БЕХ, а 
от началото на тази година е в ръководството на ТЕЦ "Варна". 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√  Васил Велев пред БЛИЦ: Сключени са престъпни договори за американските централи, това е очевиден грабеж 
Работодателските организации проведоха среща с омбудсмана  Мая Манолова във връзка с произвежданата електрическа 
енергия от американските централи “Марица Изток 1” и “Марица Изток 3”.  
За коментар по горещата тема потърсихме Васил Велев, председател на АИКБ, който разясни пред БЛИЦ проблема с 
непазарното изземване на доходи от американските централи.  
- Г-н Велев, защо се обърнахте с жалба до омбудсмана Мая Манолова?   
- Използваме всяка възможност. Всеки, който може да помогне за разрешаване на проблема. Досега омбудсманът можеше 
да помага на гражданите да решават спорове с държавата, но новият закон позволи на омбудсманът при частно-правни 
субекти да подпомага решаване на спорове. Ние като физически лица се обърнахме към нея с жалба срещу американските 
централи.  
 - Кой е виновникът за сключването на тези договори с американските централи?  
- Тези договори са сключени в последните дни от управлението на Иван Костов, като след това са санирани по времето на 
тройната коалиция. Тогава е имало възможност даже да бъдат прекратени поради неспазване на срокове, но вместо това 
са направени анекси и са обезпечени допълнително вземанията от американските централи. От 2007-ма година те 
противоречат на европейското право, а от тогава минаха много години. От 4 години има жалба срещу тях в европейската 
комисия на КЕВР.   
- Г-жа Манолова нарече целият проблем "грабеж", вие как бихте го нарекли? 
 - То е очевиден грабеж, тъй като непазарно се изземва доход от домакинствата и от бизнеса. Тези преференциални цени, 
които са в пъти по-високи от пазарните, са абсолютно необосновани. Тези компании работят при огромна рентабилност, 
оперативната им печалба е от порядъка на 55%. Ако това е в резултат на ноу-хау труд и талант, реализиран на пазара, само 
можем да го адмирираме, но то е в резултат на едни престъпно сключени договори, които изземват от гражданите 
непазарно по 161 лева от всяко домакинство всяка година. Какво друго, ако не грабеж е това?  
 - Обявихте, че вдигате степента на готовност за протести. Какво ще предприемете оттук насетне? 
 - Това е и заради "ТЕЦ Варна", защото вместо да развалим договорите с американските централи, се готви трети такъв 
случаи с "ТЕЦ-Варна". "ТЕЦ-Варна са заявили два милиона мегават часа електрическа енергия за регулиран пазар при цена 
191 лева за мегават. За изтичащия референтен период пазарната цена е 70 лева. Това ще е една щета от порядъка на 250 
милиона лева, която пак ще трябва да платят българските домакинства. Абсолютно недопустимо и това всъщност е новата 
причина за вдигане на протестната готовност. Това не трябва да се допуска. Не бива да остава на преценката на КЕВР дали 
да бъде удовлетворено това искане, не трябва да има възможност за такива искания изобщо.  
Това е нерагламентирана и недопустима държавна помощ, каквато трябва да бъде прекратена при американските 
централи, а не да се появява още една трета централа.  Нека да продават на пазара, всеки иска да си направи закон и да 
се огради с монопол или да изземва непазарно доход. Българският бизнес работи добре, продава добре на световните 
пазари. Нека да правят като нас, ние не искаме нищо повече.  
 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Club Z 
 
√ Държавата отказа да участва в сделката за ЧЕЗ 
Бойко Борисов няма да говори пред анкетната комисия, изслушват Цацаров 
Държавата се отказва от участие в сделката за бизнеса на ЧЕЗ в България. Новината съобщи финансовият министър 
Владислав Горанов, който се яви във временната комисия в парламента, която проверява сделката. Горанов дойде вместо 
премиера Бойко Борисов, който не се яви на изслушването. 
Избраният купувач за бизнеса на ЧЕЗ в България е българската фирма "Инерком" с едноличен собственик Гинка Върбакова. 
Тя беше преди време в Прага, в централата на чешката държавна компания, уж да преговаря българската държава да вземе 
дял от сделката. 
Премиерът изпрати писмо, в което обяснява причината за неявяването си - не можел да коментира сделката, защото 
арбитражното дело на ЧЕЗ срещу България е в ход. А изявления от страна на министър-председателя можели да повлияят 
на хода му. 
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Премиерът трябваше да отговаря на въпроси най-вече за срещата си в Министерския съвет с Гинка Върбакова, след която 
тя и министрите Томислав Дончев и Горанов обявиха как държавата ще поиска да влезе в сделката за ЧЕЗ като партньор 
на Върбакова.  
Горанов съобщи, че споделя позиция, която е съгласувана с Борисов, но не говори от името на Министерския съвет, защото 
формално решение за отказ от участие не е било взето. По думите му обаче подобен ход е нецелесъобразен.  
"Българската държава няма намерение, по какъвто и да било начин да участва в придобиването, частично или изцяло, в 
стартиралата и неприключила сделка за собствеността на активите на ЧЕЗ в България. В последните седмици с премиера 
Борисов сме се обединили, че участие на държавата е нецелесъобразно. Имаме достатъчно механизми от гледна точка на 
законодателното равнище, затова не е необходимо българската държава да придобива и притежава активи на 
дружеството по тази сделка. Дали сделката ще се реализира или не, е извън регулаторните функции на държавата. Нямаме 
намерение като изпълнителна власт да се намесваме в частно-правни отношения", каза още министърът. 
Според финансовия министър срещата по инициатива на правителството с Гинка Върбакова е била в отговор на 
обществените очаквания. 
Комисията ще изслуша и главния прокурор Сотир Цацаров, както и председателя на КЕВР Иван Иванов. 
 
Investor.bg 
 
√  Нови облекчения в процедурата за медицинска експертиза предлага МЗ 
Изменения в наредбата съществено променят начина за оценка на работоспособността 
Лекарите в състава на ТЕЛК да могат да работят на непълен работен ден, да не сключват задължително трудов договор и 
да се определят лекари – резервни членове на комисиите. Това предлага Министерството на здравеопазването (МЗ) с 
публикуваните за обществено обсъждане проектопромени в Правилника за устройството и организацията на работа на 
органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и на Наредбата за 
медицинската експертиза. 
Целта на промените е постигане на обективност и прозрачност на медицинската експертиза, както и ефективни контролни 
механизми върху цялостната ѝ дейност, посочва се в мотивите към проекта. 
С промените се премахва ограничаващото изискване лекарите в състава на ТЕЛК да са на пълен работен ден, като 
същевременно се дава възможност да се определят лекари – резервни членове. По този начин на ръководителите на 
лечебни заведения, към които са разкрити ТЕЛК, се осигурява свобода за избор на специалисти, с които да сключат договор 
за осъществяване на медицинската експертиза. Това ще гарантира гъвкавост в работата на комисията и ще даде 
възможност да се разкрият нови ТЕЛК, включително и към лечебните заведения в по-малките градове. Чрез измененията 
ще се осигури по-голяма достъпност на лицата, подлежащи на освидетелстване, както и ще се съкратят сроковете за 
получаване на експертно решение. 
С промените отпада изискването лекарите от ТЕЛК да работят на трудов договор. Това ще даде възможност да се привлекат 
повече специалисти в състава на експретните комисии. Промяната е в съответствие с измененията в Закона за здравето, 
според които лекарите в ТЕЛК могат да упражняват своята лекарска професия извън дейността си в комисията. 
Регламентират се и условията, при които лекар не може да участва при извършване на медицинска експертиза. По този 
начин се осигурява механизъм за предотвратяване на конфликти на интереси и евентуални корупционни практики. 
С промените се дава възможността комисията да се произнася предимно въз основа на предоставена медицинска 
документация и само при необходимост да се осъществява клиничен преглед или да се назначават допълнителни 
изследвания и консултации със специалисти. По този начин в случаите, когато медицинската документация е напълно 
достатъчна за произнасяне на ТЕЛК, ще се намали прякото ангажиране на хората, свързано с разход на средства и време, 
и отсъствие от работа. 
С измененията в Наредбата за медицинската експертиза се правят съществени промени в начина, по който се оценява 
трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане. Премахват се съществуващите диапазони за оценка на 
трайно намалената работоспособност/степен на увреждане. Премахва се различният подход при оценяването на 
заболявания от един и същ клас. Отпадането на диапазоните и конкретизирането на процентите ще ограничи максимално 
проявите на субективизъм, който често е причина различните ТЕЛК да срещат трудности в преценката и да оценяват по 
различен начин пациенти с еднакво здравословно състояние. 
 
В. Банкерь 
 
√ Пламен Грозданов: Ще има поскъпване на горивата и тока 
Изпълнителният директор на сдружението "Произведено в България - Съюз на малкия и среден бизнес" Пламен Грозданов 
очаква известно поскъпване на горивата и електроенергията. 
"По всички данни, които четем и наблюдаваме, ще има известно поскъпване на горивата, вървим към увеличение на 
цената на електроенергията. Както виждате, бизнесът заяви стачна готовност по повод цените, които ще се предлагат от 
т.нар. "американски централи". Това по никакъв начин не помага за подобряване на бизнес средата", обясни Грозданов 
пред Bloomberg TV Bulgaria.  
По думите му бизнесът е притеснен от някои действия на управляващите.  
"Ще дам пример за проекта за промени на Наказателния кодекс, където незнайно защо правителството се готви да 
приравни корупцията в държавния сектор с тази в частния сектор. Това е една груба намеса в гражданския и търговски 
оборот на страната. Това е неправомерно разширяване на приложното поле на приложение на НК, още повече че там 
проблемите могат да се решават по Търговски закон, по граждански процесуални закони. Практически се инкриминира 
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всяко неизпълняване на договор. Това е страшно, още повече за страна като нашата, която е страна на малкия и среден 
бизнес", уточни Пламен Грозданов. 
Друг проблем пред бизнеса са кадрите, отбеляза изпълнителният директор на Съюз "Произведено в България". Наскоро 
излезе Индексът на конкурентоспособността на талантите. Показателите ни са много зле. Ние сме на 47 място от 119, но 
на 27 място от 28-те държави на ЕС. Що се отнася до уменията ни да привличаме чужди специалисти - ние сме на 75-о 
място. По пригодност на образователната ни система към нуждите на бизнеса сме почти в края - на 97 място. 
 
√ Българите с доходи над 5 000 лв. се увеличили с 62% за четири години 
Над 160 хиляди души у нас получават заплата над 2000 лв. към края на 2016 година. Българите с месечно възнаграждение 
над 5000 лв. пък са 33 хиляди в същия период, показват данни на Министерство на финансите за броя на лицата, плащали 
данък върху доходите на физически лица (ДДФЛ). Данните бяха оповестени след запитване на депутата от БСП Лало 
Кирилов към финансовия министър Владислав Горанов.  
Изчисленията сочат, че за 4 години българите със заплата над 2000 лева са се увеличили с 65%, а тези с доходи над 5000 
лева - с 62%. 
В групата между 2000 и 2600 лева през 2016 година повече от 59 хиляди души са декларирали ДДФЛ от общо 161 милиона 
лева. Тези между 2600 и 5000 лева от своя страна са 70 хиляди души с общо декларирани ДДФЛ от 294 милиона лева. 
Хората с доходи над 5000 лева, които са повече от 33 хиляди, са декларирали ДДФЛ в размер на 537 милиона лева. 
Данните на финансовото министерство сочат, че най-много българи декларират доходи между 250 и 600 лева - над 1 
милион души. Голям е броят на хората с доходи равни или под 200 лева - над 709 хиляди души. 
 
√ Инспекцията по труда ще поиска несъстоятелност за около 30 фирми 
ИА „Главна инспекция по труда“ е идентифицирала около 30 предприятия, за които са събрани или са в процес на събиране 
годни доказателства за иницииране откриване на производство по несъстоятелност, съобщиха от агенцията. Исковите 
молби ще бъдат подавани поетапно в съда, като първите ще бъдат подадени в Софийски градски съд. Условието 
Инспекцията по труда да се възползва от новото си правомощие да инициира откриване на производство по 
несъстоятелност, е работодателят да дължи възнаграждение за повече от два месеца на поне 1/3 от работниците и 
служителите за три години назад. 
За да изпълняват новото си правомощие, юрисконсулти и директори бяха консултирани от специалисти по търговско право 
какви доказателства трябва да бъдат събирани в рамките на производството по несъстоятелност, за да бъдат годни в съда. 
Бяха приети и промени в Устройствения правилник, с които изрично се регламентира кои служители ще осъществяват 
процесуалното представителство на ИА ГИТ пред Търговски съд в рамките на производство по несъстоятелност. 
От началото на годината инспекторите по труда провериха около 250 предприятия, които в отделни периоди през 
последните три години са имали проблеми със заплащането на труда. Някои от проверените предприятия се разплатиха с 
работниците и служителите си, благодарение на предприетите от ИА ГИТ действия от началото на годината. Има 
предприятия, които дължат  възнаграждения за стари периоди, но в момента се разплащат на работниците и служителите 
си редовно, поради което не може да бъде доказана трайност на неплатежоспособността. В тези фирми контролните 
органи на Агенцията продължават да осъществяват контрол с цел работещите да получат забавените си за минали периоди 
възнаграждения. Немалка част са микропредприятия с до 5 наети лица, които са забавяли възнаграждения в отделни 
периоди, но Инспекцията по труда засега успява да въздейства на работодателите чрез предприетите в рамките на 
контрола мерки.  Някои от предприятията междувременно са обявени в несъстоятелност или вече е внесена искова молба 
за откриване на производство по несъстоятелност. 
В около 70 предприятия са идентифицирани проблеми, които ограничават възможността на инспекторите по труда да 
използват новото си правомощие да инициират откриване на производство по несъстоятелност. Най-сериозен е 
проблемът с предприятия, които вече не осъществяват дейност и не могат да бъдат открити техни представители или 
длъжностни лица, за да бъдат предоставени документи за установяване на задълженията, броя на работещите, към които 
работодателят имат такива, както и периодът на забава. В тези случаи не могат да бъдат събрани годни доказателства, за 
да бъдат подадени искови молби в съда. Има и случаи, в които са установени новите собственици – безимотни лица, на 
които обаче не са предоставени никакви документи. Има предприятия, които имат дейност в цялата страна. Констатирани 
са задължения към работници и служители само в обекти на територията на конкретна област, но при цялостната проверка 
е установено, че задълженията са към по-малко от 1/3 от работещите. 
Въпреки затрудненията, Главна инспекция по труда прилага и ще продължи да прилага всички свои правомощия, 
предоставени й от закона, за да защити правата на работещите в България. При сигнали за неизплатени възнаграждения 
се проверява дали те са за поне 1/3 от персонала и съответно за повече от два месеца, за да бъде инициирано откриване 
на производство по несъстоятелност. 
Подаването на искова молба в съда от ИА ГИТ е основание единствено за стартиране на съдебно производство, в рамките 
на което се изследва неплатежоспособността на предприятието на базата на множество доказателства и експертизи. Едва 
след като съдът излезе с решение за откриване на производство по несъстоятелност или за обявяване на такава, ощетените 
работници и служители могат да претендират за обезщетения от Фонда за гарантираните вземания.    
От началото на годината след намесата на Инспекцията по труда  са изплатени 8.7 млн. лв. забавени възнаграждения. 
Сумата на установените забавени възнаграждения, за които са предприети мерки за изплащането им в рамките на закона, 
е 8 млн. лв. 
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Actualno.bg 
 
√ Туристическият бранш готов да вдига заплати и да предлага социални пакети, за да пребори кадровата криза 
Туристическият бранш има готовност за повишаване на заплатите и осигуряване на социален пакет за търсещите работи в 
сектора. Това каза Божидар Михайлов, директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ във Варна.  
Той добави, че темата е била коментирана по време на специализираната борса за кадри в туризма, която се провежда 
ежегодно преди началото на активния туристически сезон. 
„Всяка година по това време се опитваме да направим една среща между търсещите работа през сезона, хотелиерите и 
ресторантьорите.  
През последните години отчитаме драстично намаление на хората, които са регистрирани в бюрата по труда и специално 
в „Бюро по труда“ – Варна“, заяви Божидар Михайлов. По думите му работодателите са станали по-активната страна в 
момента. „Още от началото на годината започнаха да валят запитвания кога ще се проведе борсата и в какъв формат. Над 
30 работодатели присъстваха на мероприятието и над 350 души посетиха борсата.  
Отчитаме спад от страна на безработните, които търсят работа. По-квалифицираните кадри отидоха да работят в хотели 
извън страната, а голяма част от хората вече имат уговорки с хотелиерите и не проявиха интерес към сегашните 
предложения“, каза още Божидар Михайлов, цитиран от Фокус. 
По отношение на привличането на квалифицирани кадри Божидар Михайлов посочи, че са водени разговори с 
работодателите, които са заявили готовност за увеличение на заплатите, а също и за предлагане на социален пакет за 
работещите.  
„Пакетът ще включва място за пребиваване – квартири, които осигуряват работодателите за хората от вътрешността на 
страната, транспорт и хранене. Увеличението на заплатите също е фактор. Работодателите са стигнали до извода, че ако 
не се увеличат заплатите, няма начин да привлекат хора и то качествени“, добави той. 
 
News.bg 
 
√ БДЖ чака нови влакове до края на мандата на правителството 
БДЖ инвестира в "Пътнически превози", ще да бъдат закупени нови мотрисни влакове на два етапа, първият етап - 41 нови 
мотрисни влака и на втория етап - 44, коментира пред БНТ Владимир Владимиров, изпълнителен директор на "Холдинг 
БДЖ". 
"Ние сме се фокусирали в момента на поръчката за тези 41 мотрисни влака и за осигуряването на необходимото 
финансиране, за да се случи този проект", обясни Владимиров. 
До месец, месец и нещо ще стартира процедурата, очаква се в края на мандата на това правителство да има нови мотрисни 
влакове по линиите на България, смята Владимиров. 
"Следващото правителство трябва да започне да мисли за втория етап - тези 44 мотрисни влака, за да може с общия състав 
от 85 мотрисни влака с по-добрите скорости железницата да придобие един средно европейски вид. А бих казал и малко 
по-добър от средно европейския", обясни директорът на БДЖ. 
Владимиров коментира и последният инцидент с пожар във влака София-Бургас, допълни, че се работи се по всички 
хипотези. "Ние също имаме назначена проверка, тоест осъществяват се две проверки - една от Министерството на 
транспорта и една вътрешна проверка от службите за безопасност на БДЖ" 
Вагоните са ремонтирани преди 3 години, преминали са през голям заводски ремонт, а на 6 месеца минават на техническа 
експертиза за електрическата инсталация, допълнително "малък преглед" се прави всеки ден, добави Владимиров. 
"Това са вагони, които са практически ремонтирани и те отговарят на абсолютно всички изисквания, свързани с 
безопасността и условията за движение по релсите на България", коментира още Владимиров. 
 
19 минути 
 
√ Бизнесът: Търговете у нас са нагласени 
Над 40% от българските компании смятат, че има предварително набелязан за печеливш кандидат при избора за 
изпълнител на обществени поръчки. Това показва анкета сред представители на бизнеса. Основните посочени пречки пред 
бизнеса са корупция, административни спънки, непосилни изисквания и неясноти в Закона за обществените поръчки 
(ЗОП). 
 
В. Класа 
 
√ Образованието се дигитализира  
Силно професионално направление и инвестиции в дигитализация, вкл. електронно обучение на студентите и включване 
в мрежа с други европейски висши училища, препоръча министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на 
преподавателите в Тракийския университет в Стара Загора, за да гарантират бъдещето на висшето училище. 
По думите му, трябва да се наблегне на това, в което е силен университетът, на добрата база и марката. Другото важно 
условие е инвестицията в млади преподаватели. Той коментира, че е необходима промяна на крайния модел на 
академично самоуправление, който е довел до репутационен проблем. 
МОН си партнира със Съвета на ректорите, за да спре екстензивното разрастване на висшите училища, както и да се 
преструктурират профилите – всеки университет да започне да обучава в направления, в които е силен. 
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„Важно е да се подготвят такива специалисти, които са търсени от бизнеса в региона и ще се реализират на пазара на 
труда", посочи министърът. Според него, трябва да продължи намаляването на приема в направления, които са търсени 
само заради едната диплома. 
Голямото предизвикателство през следващите години е дигиталната трансформация, заяви министър Вълчев. Той посочи, 
че предстои промяна в наредбата за безплатните учебници, за да се даде възможност на издателствата да подготвят 
електронни учебници с идентично съдържание на хартиените. 
Работодателите са основен партньор на МОН в усилията за разширяване на професионалното образование в контекста на 
бъдещите изисквания на пазара на труда, подчерта министърът. 
 
В. Монитор 
 
√ От 2007 досега Комисията по досиетата осветлила 15 192 с картонче от Държавна сигурност 
Цветанов: Звеното ще продължи да работи 
15 192 души са осветлени като сътрудници на бившата Държавна сигурност, от 5 април 2007 година досега. Откакто бе 
създадена, Комисията по досиетата е проверила за принадлежност към репресивните структури на някогашния соцрежим 
общо 287 780 лица, които са свързани по един или друг начин с управлението на държавата. Това обяви шефът на звеното 
Евтим Костадинов в Народното събрание на кръгла маса свързана с настоящето и бъдещето на седемчленката. Публично 
оповестените лица свързани с Държавна сигурност и военното разузнаване са 12 404 души. Останалите 2788 не могат да 
бъдат разкрити 
заради закона, който не предвижда оповестяването на информация за починали лица и непълнолетни. Костадинов 
напомни, че комисията е основана в началото на 2007 година в Банкя с годишен бюджет от 3 480 000 лв. От правна гледна 
точка за период от 10 години тя е образувала 331 дела, от които 286 са решени в нейна полза. Звеното може да се превърне 
в Институт за национална памет 
С тези думи пък председателят на вътрешната комисия в парламента Цветан Цветанов откри преди това кръглата маса, 
организирана с подкрепата на германската фондация „Конрад Аденауер“. Трансформирането на звеното обаче можело да 
се случи най-рано след 4-5 години. Дотогава пък Костадинов и колегите му трябвало да продължат работата си, като 
можели да изкарат и трети мандат. Тъй като законът предвижда два мандата, за да се случи това, в момента се подготвяли 
съответните промени в него. 
Цветанов изтъкна важността на дебата за дейността на Комисията по досиетата, който бил определящ за нейното бъдеще. 
„Днес в обществото има противоречиви мнения по темата за досиетата. Дори имаше определени политически сили, които 
предложиха тя да се закрие“, посочи Цветанов. Според него обаче демокрацията ще надделее. "Партия ГЕРБ разчита на 
подкрепата от други парламентарни групи за да може комисията да продължи своята дейност“, каза още той. Цветанов 
също така призова политиците да не се месят в учебните програми 
на учениците от 10 клас. По думите му „те трябва да изучават тоталитаризма и комунизма и да бъдат запознати с него.“. В 
заключение той коментира правото на информация на гражданите с думите: „Знанията и правото на информация на 
обществото е отговорност на всеки един политик. Нямаше политическа воля да бъдат предадени тези информационни 
масиви от бившата Държавна сигурност за последите 20 години“. 
На кръглата маса взе участие и бившият вътрешен министър Веселин Вучков, който подчерта необходимостта на 
обществото от действията на комисията, гарантирани от Съда по правата на човека в Страсбург. 
 
√ Едва 15% от фирмите готови да защитават лични данни 
Само 15 на сто от фирмите в страната са подготвени за въвеждането на Общия регламент за защита на личните данни 
(GDPR), заяви на форум по темата председателят на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) Венцислав Караджов. 
Регулаторът организира събития, на което да разясни въвеждането на регламента през май. Промяната на правилата за 
защита на личните данни е най-голямата реформа на регулациите в сектора от 1995 година насам. С тях Европейската 
комисия унифицира регулаторната защита на личните данни в целия Европейски съюз. 
Венцислав Караджов, председател на Комисия за защита на личните данни, заяви, че едва 15% от компаниите в страната 
имат готовност да въведат Регламента, който влиза в сила през идния месец. 
Много от организациите не знаят какви лични данни обработват, как и къде ги съхраняват, както и за колко време, въпреки 
че голяма част от новите изисквания, са част и от сега действащия Закон за защита на личните данни, коментира Петър 
Кирков, директор Управление на риска в компания в областта на ИТ инфраструктура и сигурност. „Често компаниите 
събират и пазят лични данни, които дори не са им необходими“, допълни той. 
 
В. Стандарт 
 
√ Пикът на икономическия ръст е все още пред нас  
Перспективи 
Икономическият растеж се очаква да достигне цикличния си пик около 4.4% през 2018 г, преди леко да се забави до 4.2% 
през 2019 г. През изминалата година растежът получи подкрепа от два основни двигателя: износ и частно потребление. 
През тази и следващата години, се очаква към тях да се присъединят и инвестициите, на фона насигнали, че след 
продължителен период на стагнация те отново набират инерция. Преминаван ето към по-балансиранаструктура на 
растежа ще подпомогне и устойчивостта на икономическата експанзия. 
Инвестициите ускоряват растежа 
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Частното потребление ще продължи да бъде основен двигател на растежа през 2018 и2019 г., но ускоряването на ръста на 
БВП се очаква да дойде от инвестициите. Очакваме както публичните, така и частните инвестиции да наберат скорост след 
продължил близо десетилетие период на слабост. Средствата от ЕС, по-благоприятните условия на финансиране, както и 
по-големите разходи на правителството ще заемат водещата роля през 2018 и 2019 г., след като създаването на нови 
работни места, което беше с централна роля през изминалите няколко години, ще загуби важност. 
Всички компоненти на частните инвестиции се очаква да отчетат ръст през 2018 г. Очакваме силен ръст в строителството 
на жилища и през тази година, който ще бъде подкрепен от по-високите цени, увеличението на издадените разрешителни 
за строеж и продължаващото подобрение в условията на финансиране. Строителството се очаква да получи подкрепа и от 
нарастващото търсене всегментите на логистиката, туризма и особено административните сгради. Очакваме инвестициите 
в машини и оборудване също да нараснат. Секторите на преработващата промишленост, които ще са най-големите 
печеливши от протичащото в момента увеличаване на производствения капацитет, са преработката на метали, 
медицински и козметични продукти и производство на части за автомобили. 
През 2017 г. капиталовите разходи на публичния сектор достигнаха най-ниското си ниво за последните 5 г. Неизпълнението 
на бюджета за инвестиции на правителството през изминалата година (планирани 6.2 млрд. лв. срещу изпълнени 3.9 млрд. 
лв.), според нас, е резултат от нереалистични прогнози в комбинация със слабо планиране и подготовка на 
инфраструктурните проекти. Забавянето, причинено от предсрочните избори, също изигра роля, макар и второстепенна. 
Все пак, обемът на инвестициите на публичния сектор се очаква да нарасне видимо през 2018 г. и отново през 2019 г., тъй 
като управляващите просто не могат да си позволят повече забавяния без да рискуват повторение на ситуациятаот миналия 
програмен период, когато голяма част от разходите бяха концентрирани в последния момент. 
По-високи заплати вдигат потреблението 
Потреблението ще остане основният двигател на растежа през 2018 г., като очакваме минимално забавяне спрямо 2017 г. 
основно поради по-ниския темп, с който ще се създават работни места, след като ръста на заетостта достигна най-високата 
си точка през 2017 г. Все пак смятаме, че по-ниският дял наикономически активното население в България в сравнение с 
останалите страни от региона сочи за наличието на неизползвани възможности за повишаване на заетостта, особено ако 
бъдат осъществени на практика по-добре планирани и по-щедро финансирани мерки за елиминиране насъществуващите 
регионални различия. Това включва ускоряване на инвестициите в инфраструктура за подкрепа на свързаността (което 
следва да подобри имобилността на работната сила), както и мерки за увеличаване на заетостта сред младите неработещи, 
неучещи и необучаващи се млади хора (NEET), които в България са с най-високия дял от населението в тази възрастова 
група спрямо останалите държави-членки на ЕС от ЦИЕ. 
Очакваме високият ръст на заплатите да продължи. Високият ръст на заплатите ще отразява и недостига на работна сила, 
който след като първоначално се наблюдаваше най-вече в сектори, които използват нискоквалифициран труд, постепенно 
обхваща и останалата част от икономиката. Тъй като разходите за труд в някои части от икономиката нарастват по-бързо 
от производителността, някои предприятия, които се характеризират с ниски маржове на профитабилност, се очаква да 
започнат да изпитват затруднения. Това може да доведе до структурни трансформации, като компаниите започнат да 
насочват повече трудови ресурси към секторите с по-висока добавена стойност, или да променят начина си на 
производство, като мигрират към технологии, които използват по-малко работна сила за сметка на повече капитал. 
Подобни процеси не винаги протичат гладко и при определени обстоятелства могат да бъдат съпътствани от временно 
увеличаване на нормата на безработица, което е и една от причините да сме по-предпазливи в нашите оценки за 
перспективата пред растежа на икономиката в средносрочен план. 
Потреблението се подкрепя и от по-високите цени на жилищата (ръст от 9.0% на годишна база за 2017. Положителните 
перспективи за частното потребление са подкрепени и от очакванията за известно забавяне на инфлацията през 2018 г., 
което в комбинация и с низходяща тенденция при лихвите по кредитите, се очаква да увеличат разполагаемия доход и да 
стимулират търсенето на потребителски и най-вече на ипотечни кредити. 
 
Economic.bg 
 
√ Правителството очаква значителен ръст на инвестициите през 2018 г. 
Според прогнозата на МФ те ще са основно свързани с публичните разходи 
Реалният ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на България ще се ускори до 3.9% през 2018 г., като вътрешното търсене 
ще продължи да бъде водещо. Това е записано в пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на 
финансите. От публикуваните данни се вижда, че правителството вече очаква общите инвестиции (вътрешни и външни) да 
подкрепят силно икономическия растеж през тази година. 
Частното потребление слабо ще се ускори, подкрепено от подобреното доверие на потребителите и реалното увеличение 
на разполагаемия доход на домакинствата. Същевременно, инвестиционната активност ще бъде движена основно от 
повишението на публичните инвестиции, пише в прогнозата. През есента МФ очакваше инвестициите да растат с 4.3% 
спрямо предходната година, а сега прогнозите вече са за 10.1%. 
Очакванията са за ускорение на общия износ поради по-ниската база от предходната година и очакваната благоприятна 
динамика през 2018 г. Това, заедно с повишените растежи на вътрешното търсене, ще подкрепи нарастването на вноса. В 
резултат се очаква отрицателният принос на нетния износ към БВП да нарасне. 
Темповете на растеж на БВП ще останат сравнително високи през целия прогнозен период. Икономическата активност 
слабо ще се забави до 3.8% през 2019 г., поради низходящата динамика при вътрешното търсене и ще достигне 3.7% в 
периода 2020–2021 г. Вътрешното търсене ще остане водещо за растежа на БВП по линия както на потреблението, така и 
на инвестициите. Докато инвестиционната активност се очаква умерено да нарасне, по-ниският прираст на заетостта и 
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реалните доходи ще се отрази в леко забавяне на растежа на частното потребление. Очаква се негативният ефект върху 
БВП по линия на нетния износ да се свие до около 0.8 пр. п. през 2020 и 2021 г. 
В средносрочен план, ограниченията от страна на предлагането на труд и негативното демографско развитие ще се отразят 
в забавяне на растежа на заетите до преустановяването му през 2021 г. Очакванията за инфлацията са повишени за целия 
прогнозен период предвид отчетената динамика през 2017 г. и първите два месеца на 2018 г., както и актуализираните 
допускания за международните цени на храните и суровия петрол. Кредитирането за частния сектор ще продължи да се 
ускорява до края на прогнозния период, като очакванията за неговия растеж са занижени в сравнение с есенната прогноза 
предвид по-бавното възстановяване на кредита за нефинансови предприятия. 
Рисковете пред реализирането на прогнозата продължават да са свързани основно с развитието на външната среда и 
динамиката на международните цени, както и неблагоприятните демографски тенденции в страната. 
 
EconomyNews 
 
√ Колко и кои са (не)осигурените? 
719 хиляди българи са здравно неосигурени към края на 2017 г. Още през 2014 г. е изготвен анализ за здравно 
неосигурените лица в България от дирекция „Управление на риска" при НАП. През 2017 г. е извършена пълна оценка на 
актуалните характеристики и на ефекта от третиране на анализирания риск „Недеклариране и невнасяне на здравни вноски 
от задължените лица в България". Съгласно тази оценка българските граждани, които подлежат на задължително здравно 
осигуряване в страната, но не са здравно осигурени към края на 2017 г., са приблизително 719 хил. лица. Това заявява 
здравният министър Кирил Ананиев в отговор на питане на депутата от БСП Лало Кирилов за броя на 
здравнонеосигурените лица. 
С цел определяне на действителния брой на здравно неосигурените български граждани, следва да се има предвид, че 
според Закона за здравното осигуряване, подлежат на задължително здравно осигуряване в НЗОК всички български 
граждани, които не са граждани и на друга държава и българските граждани, които са граждани и на друга държава и 
постоянно живеят на територията на Република България. Това означава, че българските граждани, които са граждани и 
на друга държава (с двойно гражданство, едното от които е българско) и пребивават в чужбина повече от 183 дни в 
календарната година, не подлежат на задължително здравно осигуряване. Също така, не са задължително осигурени в 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) лицата, които съгласно правилата за координация на системите за 
социална сигурност, подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка. Това най-общо са лица, които пребивават 
и/или работят в други държави от Европейския съюз, включително членовете на техните семейства, уточнява здравният 
министър. 
Броят на здравно неосигурените лица, които подлежат на задължително здравно осигуряване в страната, е определен като 
от броя на българските граждани с постоянна адресна регистрация на територията на Република България по данни на 
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" - 8 387 хил. лица, е изваден: 
броят на българските граждани в трудоспособна възраст, пребиваващи в чужбина. Броят на тези лица е изчислен на 1 475 
хил. лица въз основа на резултатите от проведено през месец юли 2017 г. социологическо проучване - национално 
представително изследване в 1350 домакинства в Република България, и е верифициран с приблизителните оценки на 
други външни институции; 
броят на здравно осигурените лица - общо 6 193 хил. лица, в т.ч. осигурени от Държавния бюджет лица - 2 735 хил. лица, и 
осигурени на друго основание - 3 458 хил. лица. 
В хода на анализа и оценката, както и с цел подпомагане управленските решения за третиране на риска, общият брой от 
719 хил. лица е разделен по категории, както следва: 
безработни лица - 233 хил. лица, в това число лица без право на обезщетение, които не са осигурени от фонд 
„Безработица"- 159 хил. лица; 
лица, получаващи обезщетение от фонд „Безработица" за определен период от време, които дължат здравни вноски за 
своя сметка през останалия период на годината - 74 хил. лица; 
чуждестранни лица, придобили българско гражданство - бежанци, които не са осигурявани от работодател или от бюджета 
- 10 хил. лица; 
лица, завършващи средното си образование - за месеците до започване на трудова дейност или следване във висше 
учебно заведение - 6 хил. лица; 
самоосигуряващи се лица, които за годината са декларирали както доходите си, така и задълженията си за здравни вноски, 
но все още не са ги погасили - 57 хил. лица; 
лица, които за годината са декларирали доходите си, но не са декларирали и не са заплатили дължимите от тях здравни 
вноски - 22 хил. лица; други здравно неосигурени лица - 393 хил., завършва отговорът на министъра. 
 
В. Сега 
 
√ Държавата още е в неведение колко са хората без здравни вноски 
Според последните данни те са 700 000, като се предполага, че половината са в чужбина 
НАП и здравната каса ползват различни данни колко реално са хората без здравни вноски у нас. Според последните 
изнесени публично данни те са 719 хиляди души, което е доста под по-често ползваната статистика за над 1 млн. 
неосигурени. Освен това сред хората без вноски има и графа "други", в която са близо 400 000 души, за които не е напълно 
ясно защо са извън системата. 
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"През 2014 г. е изготвен анализ за здравно неосигурените лица в България от дирекция "Управление на риска" при 
Агенцията по приходите. През 2017 г. е извършена пълна оценка на актуалните характеристики и на ефекта от третиране 
на анализирания риск "Недеклариране и невнасяне на здравни вноски от задължените лица в България". Съгласно тази 
оценка българските граждани, които подлежат на задължително здравно осигуряване в страната, но не са здравно 
осигурени към края на 2017 г., са приблизително 719 хиляди", гласи отговор на министъра на финансите Владислав Горанов 
в отговор на питане на депутата от БСП Лало Кирилов. 
Преди този отговор последната публично известна информация за броя на неосигурените беше от отчета за бюджета на 
здравната каса за 2016 г., според който "към 31.12.2016 г. неосигурените лица са 18.8% от структурата на лицата, водени 
като задължително здравно осигурени, или в абсолютна стойност те представляват 1 392 000 души". Това освен това беше 
увеличение на неосигурените със 73 980 души спрямо края на 2015 г. Тогава от НАП обясниха ръста с мерките, предприети 
за спиране на правата на некоректни платци - например хора на граждански договор, които се осигуряват на сума под 
минималната работна заплата, вече не се водят осигурени. Освен това преди няколко месеца от НАП обясниха, че поне 
половината от хората, които се водят неосигурени, отдавна са в чужбина, а реално живеещите в България хора без вноски 
се движат между 400 000 и 550 000 души. 
Освен че според настоящия анализ, цитиран от Горанов, става дума за над 700 000 души, явно при планирането на 
разходите на здравната каса се ползват данните за над 1.3 млн. неосигурени.  
Горанов обяснява как от НАП са стигнали до настоящите данни. "Броят на здравно неосигурените лица, които подлежат на 
задължително здравно осигуряване в страната, е определен, като от броя на българските граждани с постоянна адресна 
регистрация на територията на Република България по данни на Главна дирекция "Гражданска регистрация и 
административно обслужване" - 8.387 млн. лица, е изваден: броят на българските граждани в трудоспособна възраст, 
пребиваващи в чужбина. Броят на тези лица е изчислен на 1.475 млн. лица въз основа на резултатите от проведено през 
месец юли 2017 г. социологическо проучване - национално представително изследване в 1350 домакинства в Република 
България, и е верифициран с приблизителните оценки на други външни институции; броят на здравно осигурените лица - 
общо 6.193 млн. лица, в т.ч. осигурени от държавния бюджет лица - 2.735 млн. лица, и осигурени на друго основание - 
3.458 млн. лица". 
От НАП са описали и кои са групите неосигурени. Безработни са 233 хил. души. Чужденци, придобили българско 
гражданство, и бежанци, които не са осигурявани от работодател или от бюджета, са 10 хил. лица. Младежите, завършили 
средно образование, но неплатили вноски, докато влязат в университет, са 6 хил. души. В тази група са и 57 хил. 
самоосигуряващи се, "които за годината са декларирали както доходите си, така и задълженията си за здравни вноски, но 
все още не са ги погасили", както и хора, които са декларирали доходите си, но не са декларирали и не са платили 
дължимите от тях здравни вноски - 22 хиляди. 
НЕИЗВЕСТНО 
От НАП посочват и графа "други здравно неосигурени лица", в която са цели 393 000 души. Предполага се, че това също са 
хора, отдавна емигрирали в чужбина. 
 
√ Кабелните оператори трябва да имат регистър с абонатите си 
Народното събрание ще направи плах опит да изсветли пазара на платена кабелна телевизия и интернет и да накара 
фирмите на него да отчитат всичките си абонати. Това следва от промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС). С тях 
собствениците на кабелни и интернет мрежи са длъжни са предоставят "вярна и точна информация на броя на 
потребителите и абонатите на предприятието".  
За неизпълнение се предвижда глоба от 3000 до 15 000 лв. В друг параграф от закона бе записано, че предприятията са 
длъжни да поддържат в хартиен и електронен вид "актуална база данни на абонатите". Изпълнението на новите текстове 
ще се следи от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).  
И в момента законът задължава ведомството да поддържа регистър на кабелните компании, в който обаче информацията 
за броя на абонатите се вписва "въз основа на данните от ежегодния отчет за дейността, предоставян от предприятието". 
Това води до огромни разминавания в данните за покритието на кабелна телевизия, които разпространяваше КРС, и тези, 
които идваха от независимите агенции за наблюдение на този бизнес.  
Големите фирми в сектора обявиха, че нелегалната част от тази индустрия е 30-35 на сто и че нараства процентът на 
операторите, които трайно преминават в черния сектор. 
 
ТВ Европа 
 
√ Всеки десети в света работи в туризма 
Туристическата индустрия се развива с все по бързи темпове. Секторът създава всяко десето работно място в света. Това 
показва проучване на Световния съвет по туризъм и пътешествия. Πpeз 2017-a в тази индустрия са били заети 313 милиона 
души, а ĸъм 2028 година техният брой ще нарасне до 414 милиона души – главно за сметка на Китай, Индия, Индонезия и 
САЩ. 
Според данните на организацията индустрията е осигурила в БBΠ на Aзиaтcĸo-тиxooĸeaнcĸия peгиoн 2,7 трилиона долара, 
на Северна Aмepиĸa – 2,2 трилиона долара, на Европа – 2,1 трилиона долара и на Aфpиĸa и Близĸия изтoĸ – 402 милиарда. 
Haй-гoлям ръст за световната иĸoнoмиĸa отчита тypиcтичecĸaтa индустрия в Китай, CAЩ, Индия и Meĸcиĸo. Според 
прогнозата на Световния съвет по туризъм ĸъм 2028 година преносът на туризма за глобалния БBΠ ще бъде вече 12,5 
трилиона долара или 11,7% от общия размер на световната иĸoнoмиĸa. 
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√ Намираме ли се в състояние на глобална търговска война? 
Не може да се твърди, че икономическата ситуация между САЩ и търговските им партньори, в частност Китай, и по-
конкретно въвеждането на мита както от Вашингтон, така и от Пекин, представлява търговска война. Да се стигне до такъв 
развой на събитията е малко вероятно. Това коментира бившият заместник министър на финансите Илия Лингорски. Пред 
телевизия „Европа“ експертът коментира последствията за икономиката в глобален план, но и възможностите пред 
определени региони , произтичащи от настоящото икономическо напрежение между световните гиганти 
Икономическата политика на Доналд Тръмп далеч не следва да бъде определяна като протекционистка, смята още 
Лингорски. По думите на бившия финансов зам.-министър текущата ситуация дава неочакван шанс на България и региона. 
Именно поставянето на акцент върху инфраструктурата ще даде този тласък на търговията, който ще позволи на Източна 
Европа да догони развитите западни икономики, прогнозира още експертът. 
 
Profit.bg 
 
√ Азиатските индекси не успяха да последват Уолстрийт нагоре 
Азиатските индекси бележат понижения днес, след като опасенията около търговската война между Китай и САЩ 
засенчиха ръста на Уолстрийт вчера, а инвеститорите нямаха желание да инвестират в нищо. 
При считаните за активи убежища облигации, злато и йена имаше разпродажби, докато Уолстрийт се възползва от 
залозите, че нападките на президента Доналд Тръмп срещу Amazon в Twitter няма да бъдат последвани от реални 
действия. 
Опасенията около търговската политика обаче не намаляват. Късно вчера администрацията на Тръмп обяви 25-процентни 
мита върху 50 млрд. долара годишен внос от Китай, който покрива около 1 300 продукта в сферите на промишлените 
технологии, транспорта и медицинското обслужване. 
От министерството на търговията на Китай веднага предупредиха, че подготвят ответни мерки. 
Засега предпазливостта властва на пазарите, като азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се колебае между положителна 
и отрицателна територия. 
Японският Nikkei нараства с 0.1% при ниски обеми на търговия, докато южнокорейският KOSPI отчита понижение от 0.2%. 
Фючърсите на щатския S&P 500 също губят 0.2%. 
Щатските индекси скочиха вчера, след като инвеститорите насочиха погледите си към отчетите на компаниите, а S&P 500 
проби нагоре ключово ниво на подкрепа. Dow Jones приключи вчерашната сесия с ръст от 1.65%, докато S&P 500 добави 
1.26%, а технологичният Nasdaq се повиши с 1.04%. 
Акциите на Amazon.com поскъпнаха с 1.5% - на фона на появилата се информация, че Белият дом няма да предприема 
мерки, въпреки нападките на Тръмп срещу компанията за онлайн търговия. 
Лихвата по 10-годишните щатски облигации нарасна с пет базисни пункта вчера до 2.78%. 
Японската йена отстъпи част от позициите си, като доларът поскъпна до 106.50 йена, след като преди това бе паднал до 
105.70. Еврото се търгува близо до нивото от 1.2275 долара, след като отстъпи от достигнатия вчера връх от 1.2335 долара. 
Доларовият индекс записа леко понижение до 90.109. 
Канадският долар запази позициите си, след като поскъпна до близо петседмичен връх, след като оптимизмът на 
инвеститорите около споразумението НАФТА нарасна. 
На суровинните пазари златото се стабилизира близо до нивото от 1 332.90 долара за тройунция, след като вчера поевтиня 
с 0.6%. Цените на петрола се понижиха, като фючърсите на петрола от сорта брент поевтиняват с 13 цента, до 67.99 долара 
за барел, докато спадът при щатския лек суров петрол е от 11 цента, до 63.40 долара за барел. 


