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√ Васил Велев, председател на АИКБ: Няма пречки да се прекратят договорите на американските централи 
Държавата не трябва да позволи на ТЕЦ "Варна" да се включи непазарно към енергийната система 
Васил Велев е инженер, икономист, предприемач и общественик, председател на Управителния съвет на Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). С него разговаряхме за актуалните теми в енергетиката, старите и новите 
корупционни практики, които работодателите искат да предотвратят. 
- Г-н  Велев, защо работодателите трябваше да стигнат до там, че да пускат жалба до омбудсамана Мая Манолова 
заради договорите с американските централи, след като бяха поети определени ангажименти от управляващите? 
- Както бяха поети ангажиментите, така станахме свидетели на разнопосочно говорене. Министърът на енергетиката се 
опита да обясни, че всъщност не е ясно дали седмици, месеци или години ще отнеме приключването на тези договори. 
Според нас не се работи с нужната интензивност и няма необходимата настойчивост. Припомням, че тези централи 
ограбват труда на хората, това е един пладнешки грабеж, който продължава вече повече от 5-6 години - откакто централите 
са въведени в експлоатация. 
- Каква е причината държавата да не предприема конкретни мерки за прекратяването на договорите? 
- За нас няма уважителна причина. Има създадена практика от други държави, които са минали по този път. В Полша и в 
Унгария имаше договори с такива централи, даже инвеститорът е същият. И те бяха прекратени без отрицателни 
последици за съответните държави, а това стана преди повече от 5 години. При нас от 4 години има жалба в ЕК, 
работодателите също се оплакаха в ЕК. Но не се работи интензивно за прекратяването на тези договори. Това са огромни 
печалби, които се изземват от хората и бизнеса непазарно. Ако те са спечелени на пазара в резултат на труд, талант, ноу-
хау, ние само ще ги адмирираме. 
Договорените им преференциални цени са в пъти над пазарните. Ето днес на борсата цената на електроенергията е 58 
лева/MWh, а ние купуваме енергията на ТЕЦ-1 на цени от 168 лв./MWh. Така те формират една огромна печалба, която 
очевидно служи за оказване на натиск и лобиране. 
- По какъв модел трябва да бъдат прекратени договорите с американските централи и ще има ли неустойки за 
държавата? 
- Полша и Унгария например не са платили неустойки, тъй като т. нар. „невъзвращаеми разходи” са компенсирани. По 
същата методика и според нашите изчисления, ТЕЦ-3 вече е изплатена, тоест невъзстановимите разходи са възстановени. 
За ТЕЦ-1 по наши анализи остава да се изплатят около 100 млн. лв., а ние всяка година надплащаме 486 млн. лв. Няма 
сериозна пречка тези договори да бъдат прекратени в съвсем обозрим срок. Ние не приемаме отговори като "ще видим", 
"когато стане", "много е сложно", "не знаем как". Нека наемем тези екипи, които са работили в Унгария и Полша, да им 
платим 1 млн. евро и да приключваме, вместо да плащаме 486 млн. лв. и да обясняват тези централи какви ценни 
инвестиции са направили. Пази Боже от такива инвеститори, които ограбват труда на хората. Това са "гнили ябълки". 
Защо никой от тях не иска да работи на пазара, а нали сме прегърнали пазарната икономика. Трябва да продаваме 
продукцията си на пазара, а не като командо административно-планова икономика едно време. 30 години минаха откакто 
сме избрали този път на развитие. 
Американските централи трябва да започнат да продават електроенергията си на Българската независима енергийна 
борса, както продава АЕЦ "Козлодуй" и държавният ТЕЦ „Марица Изток-2”. Виждате ли какъв парадокс се получава – 
държавните централи имат пазарно поведение и продават на пазара, а частните чужди инвеститори - в една корупционна 
среда, обзавели са се с грабителски договори с преференциални цени, от които, разбира се, не искат да се откажат. Как да 
се откажат като имат 55% рентабилност. 
- Предстои още един парадокс - включването на ТЕЦ „Варна” в енергийния микс на страната. Как ще го коментирате? 
- ТЕЦ „Варна” е внесъл заявление в КЕВР за над 2 млн./MWh, които да продаде на регулирания пазар и да участва в 
енергийния микс на страната на преференциална цена от 190 лв./MWh, при референтна пазарна цена от 70 лв./MWh. Той 
най-вероятно ще измести АЕЦ „Козлодуй” в енергийния микс, а дори да се намали административно цената на ТЕЦ-а до 
165 лв./MWh, това ще е допълнително плащане над пазара на стойност 250 млн. лв., които ще са загуба за потребителите. 
- Поиска ли ТЕЦ „Варна” от ЕСО увеличаване на количеството студен резерв? 
- Много е вероятно. Няма никакви причини студеният резерв да се увеличава изобщо. Ние предложихме в резервирането 
на системата да участват и консуматорите, не само производителите. Резервирането на системата може да се постигне и 
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като се изключват товари, а не само като се включват нови в критични ситуации. Може да се постигне и чрез внос на ел. 
енергия и това е пътят, по който вървят останалите европейски страни. По този начин студеният резерв може да се сведе 
до нула. Помните какво стана преди две години, когато трябваше да се задейства резервът. Тогава глобите, които понесоха 
неизрядните централи, бяха в пъти по-малко от печалбите, които са получили в резултат на тези гаранции. Не би трябвало 
такива централи изобщо повече да бъдат допускани в търгове за студен резерв. 
- Политическа ли е причината, поради която държавата се опитва да включи ТЕЦ „Варна” в енергийния микс? 
- Не мога да гадая каква е причината и не съм сигурен, че държавата се опитва да включи ТЕЦ „Варна”. Твърдя точно 
обратното. Ние изложихме тези факти и има разбиране и яснота, че това не бива да се допуска. Още през 2015 г., след 
протестите на работодателските организации, постигнахме обществен консенсус срещу присъединяване на нови  
производители на ел. енергия с преференциални цени. Тоест, тогава се сложи край на това безобразие и оттогава няма 
присъединяване на нови генерации с преференциални цени.  
Опитът с ТЕЦ "Варна" просто не бива да бъде допускан, защото би било държавна помощ, която е недопустима по 
европейското право. Ако за целта трябва да бъде променено законодателството, има такава възможност и време да бъде 
променено. Не трябва да се оставя на КЕВР да преценява дали да включи ТЕЦ "Варна" или не. КЕВР не трябва да има право 
да включи в микса генерации, които имат преференциални цени и не следват европейската политика. 
- Какво очаквате държавата да направи, за да не излезете на протест срещу американските централи и ТЕЦ "Варна"?  
- Очакваме да бъдат дадени гаранции, че ТЕЦ "Варна" няма да бъде присъединен. Ако иска да продава на борсата, всеки 
е свободен да го направи. Това може да стане чрез съответни промени в законодателството, които са в ход и срокът затова 
е преди КЕВР да се произнесе за новия регулаторен период от 1 юли. 
Дотогава ние ще бъдем в пълна готовност за протест и обратно - ако видим, че стъпки не се предприемат и усилията на 
ТЕЦ „Варна” да се закачи на същото кранче като американските централи продължават, ние ще направим протест пред 
ТЕЦ „Варна”, включително ако трябва палатков лагер ще разгънем там и няма да позволим този ТЕЦ да продължи да работи 
при непазарни условия. Ние не искаме много, искаме всички да работят на пазара, както правим това ние. Членовете на 
четирите работодателски организации създават 86% от БВП на България и дават работа на 82% от наетите лица, никой от 
нас няма преференциални цени. 
Наскоро Националната енергийна камара излезе с един пасквил, в който обяснява какви важни инвеститори са. Пак 
повтарям, пази Боже от такива инвеститори, които разчитат на командно административни корупционни практики. 
Цинично е да се говори по този начин от въпросната камара. 
- Според вас има ли нещо нередно в сделката по продажбата на ЧЕЗ? 
Нередното в сделката е, че купувачът не ни убеждава, че има финансовата мощ, капацитета и експертизата да управлява 
такова дружество, което не ни дава спокойствие. Ако едно производствено предприятие фалира поради лош мениджмънт 
или недобро финансово състояние, това няма да е фатално. Ако фалира доставчикът на ел. енергията за 40% от българите 
и за 50% от бизнеса, тогава е фатално. Държавата има възможност чрез регулаторните органи навреме да противодейства. 
Включително чрез отстраняване на управителите, но защо трябва да се стига изобщо до там.  
На първо четене мина проектозакон, който дава право на КЕВР да се произнася при прехвърляне на собственост на такива 
дружества по аналогия на това как БНБ се произнася при прехвърляне на участие при търговските банки. 
 
Нова ТВ 
 
√  По какви правила ще се получава допълнителната пенсия? 
Средно по 3000 лева за втора пенсия е натрупал всеки работник до момента. Първите, които ще получат втора пенсия са 
тези, които ще се пенсионират през 2021 г. А до няколко месеца трябва да се реши как ще се изплащат сумите. 
Лиляна е на 53 години. Натрупала е общо над 30 години трудов стаж. Признава, че никога не е проверявала колко точно  
е събрала за втора пенсия. 
„Мен ме интересува само колко ще взема на момента, за да си гледам децата и да си гледам себе си. Остават ми толкова 
години - я доживея, я не”, казва Лилия Йософова, шивачка. 
Право на допълнителна пенсия има всеки, роден след 1 януари 1960 г. Според статистиката средно, натрупаната сума 
към  момента е около 3000 лева на човек. Пенсионните дружества обаче, твърдят, че реалната сума е доста по-голяма, 
заради така наречените „мъртви души” в списъците.   
„Прилагайки реалният брой лица, средната сума ще е 30- 40% по-висока”, обяснява Даниела Петкова, председател на 
управителния съвет на пенсионно-осигурителна компания. 
Изплащането на първите допълнителни пенсии започва през 2021 година. Все още обаче има неясноти - как ще се 
получават парите, твърдят работодатели. 
„Промени трябва да има и е време те да бъдат приети, защото на първите хора времето им е дошло”, коментира Васил 
Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Вариантите са три. Обмисля се, с навършването на 60 години да имаме право да изтеглим цялата сума. И още можем  да 
разсрочим във времето или да я получаваме - пожизнено и да се наследява. 
„Когато придобият право на пенсия, ние държим да се разпореждат свободно с парите си, защото те са техни. Това са 
частни пари и никой не би трябвало да се меси на хората, включително ако искат да ги похарчат наведнъж”, добавя 
Даниела Петкова, председател на управителния съвет на пенсионно-осигурителна компания. 
Окончателно промените трябва да станат ясни до няколко месеца, защото време няма, категорични са експертите. Вече 
се знае и кой ще бъде първият българин, получил втора пенсия. 
А общо натрупаните средства във всички фондове са около 13 милиарда лева. 
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√  Ето какви са правилата за получаване на втора пенсия  
Средно по 3000 лева за втора пенсия е натрупал всеки работник до момента. Първите, които ще получат втора пенсия са 
тези, които ще се пенсионират през 2021 г. А до няколко месеца трябва да се реши как ще се изплащат сумите, предава 
Нова тв. Лиляна е на 53 години. Натрупала е общо над 30 години трудов стаж. Признава, че никога не е проверявала колко 
точно  е събрала за втора пенсия. 
 „Мен ме интересува само колко ще взема на момента, за да си гледам децата и да си гледам себе си. Остават ми толкова 
години - я доживея, я не”, казва Лилия Йософова, шивачка. Право на допълнителна пенсия има всеки, роден след 1 януари 
1960 г. Според статистиката средно, натрупаната сума към момента е около 3000 лева на човек. Пенсионните дружества 
обаче, твърдят, че реалната сума е доста по-голяма, заради така наречените „мъртви души” в списъците.   
 „Прилагайки реалният брой лица, средната сума ще е 30- 40% по-висока”, обяснява Даниела Петкова, председател на 
управителния съвет на пенсионно-осигурителна компания. Изплащането на първите допълнителни пенсии започва през 
2021 година. Все още обаче има неясноти - как ще се получават парите, твърдят работодатели.  
„Промени трябва да има и е време те да бъдат приети, защото на първите хора времето им е дошло”, коментира Васил 
Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Вариантите са три. Обмисля се, с навършването на 60 години 
да имаме право да изтеглим цялата сума. И още можем  да разсрочим във времето или да я получаваме - пожизнено и да 
се наследява.  
„Когато придобият право на пенсия, ние държим да се разпореждат свободно с парите си, защото те са техни. Това са 
частни пари и никой не би трябвало да се меси на хората, включително ако искат да ги похарчат наведнъж”, добавя 
Даниела Петкова, председател на управителния съвет на пенсионно-осигурителна компания. Окончателно промените 
трябва да станат ясни до няколко месеца, защото време няма, категорични са експертите. Вече се знае и кой ще бъде 
първият българин, получил втора пенсия. А общо натрупаните средства във всички фондове са около 13 милиарда лева. 
 
БТВ 
 
√  Все по-малко фирми работят по Великден 
Колко трябва да платят шефовете за извънредния труд? 
40 процента от фирмите работят по Великден, показва проучване на Асоциацията на индустриалния капитал, поръчано от 
bTV. Най-честата причина – производственият процес не може да бъде спиран. 
Броят на компаниите, които работят тази година, намалява в сравнение с предходната. През 2017 г. всяка втора компания 
е работила. 
На въпроса колко от служителите от различните компании всъщност ще отидат на работа през четирите почивни дни, 
повечето фирми посочват – единици. 
Около 30 процента от компаниите са извикали всичките си служители. 
Колко трябва да бъде платено на работниците? 
Онези, които са на стандартен трудов договор трябва да получат двойна надница за всеки ден. Ако договорът е с 
ненормирано работно време или подневно още по две – така, че за всеки ден трябва да се плати четворна надница. 
В празничните дни работят основно фирми, свързани с туризма, търговията на дребно, както и заводите, които не могат 
да спират работа. На работа са и онези, които имат натрупани поръчки и шефът е пресметнал, че е по-добре да плати за 
труд по празниците, отколкото неустойки за закъснели поръчки. 
Намаляването на броя на работещите фирми спрямо 2017 г. бизнесът обяснява така: 
„Възможно е да има по-малко поръчки, възможно е и работата да е свършена предварително, а е възможно и 
българският работодател да е станал по-социално отговорен или религиозен. 
Половината от работодателите казват, че се затрудняват с допълнителното възнаграждение другата половина казват, 
че не се затрудняват”, каза Добрин Иванов. 
За Теодора Иванова това ще е поредният празник, в който работи. Като главен диспечер, тя следи всяко превозно средство 
с джипиес. За яйцата ще се погрижат близките й. Допълнителното заплащане обаче не замества липсата й у дома. 
От Инспекцията по труда казват, че най-често жалбите, които стигат до тях са заради това, че работниците не получават 
нужното за извънредния си труд и призовават хората да подават сигнали. 
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√  Все по-малко фирми работят по Великден 
Около 40% от фирмите работят по Великден, показва проучване на Асоциацията на индустриалния капитал, поръчано от 
bTV. 
Най-честата причина за продължаването на работа е, че производственият процес не може да бъде спиран, посочва 
изследването. 
Броят на компаниите, които работят на Великден тази година, намалява в сравнение с предходната. През 2017 г. всяка 
втора компания е работила. 
На въпроса колко от служителите от различните компании всъщност ще отидат на работа през четирите почивни дни, 
повечето фирми посочват – единици. 
Около 30% от компаниите са извикали всичките си служители. 
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Онези, които са на стандартен трудов договор трябва да получат двойна надницаза всеки ден. Ако договорът е с 
ненормирано работно време или подневно още по две – така, че за всеки ден трябва да се плати четворна надница. 
В празничните дни работят основно фирми, свързани с туризма, търговията на дребно, както и заводите, които не могат да 
спират работа. На работа са и онези, които имат натрупани поръчки и шефът е пресметнал, че е по-добре да плати за труд 
по празниците, отколкото неустойки за закъснели поръчки. 
 
В. Банкерь 
 
√  Бизнесът здраво захапа и ТЕЦ "Варна" 
Бизнесът започна пореден рунд в битката си срещу енергийния сектор и проблемите в него. И по-точно срещу частните 
американски централи. Причината е, че техните производствени мощности продават тока на значително по-висока цена 
от борсовата в момента. На практика този проблем съществува от години, но никоя бизнес организация досега не е 
настоявала така остро за неговото разрешаване.  
Всъщност електроенергията от "Ей и Ес Гълъбово" и "Контур Глобал Марица-изток 3" се изкупува изцяло от НЕК на цени, 
според данните на бизнеса, близо два пъти по-високи от тези на независимата енергийна борса. В момента средната цена 
при търговията там е около 70 лв. на мвтч., докато "Ей и Ес" продава на НЕК за 106.76 лв. на мвтч., а "Контур Глобал" за 
168.66 лева. 
Договорите за т.нар. американски централи в Маришкия басейн са сключени "престъпно небрежно" или "престъпно 
корумпирано", заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев след среща през 
седмицата с омбудсмана Мая Манолова. Той беше категоричен, че контрактите трябва да бъдат прекратени и централите 
да излязат на свободния пазар. Велев цитира и методика, според която "Контур Глобал" вече е изплатила инвестицията си. 
За "Ай и Ес Гълъбово" пък оставали около 100 млн. лв. и тази сума можела да бъде покрита от правителството при 
прекратяване на споразуменията. 
Според асоциацията двете централи непазарно изземват от българските домакинства 486.4 млн. лв. за едногодишен 
регулаторен период, а маржът на оперативната им печалба е 54-59 процента. 
Неотдавна ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации - Божидар Данев, Васил 
Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, изпратиха в качеството си на физически лица жалба до омбудсмана срещу 
"Ай и Ес" и "Контур Глобал". Тяхното становище е, че всяко българско домакинство плаща по договорите с тях по 161 лв. 
на година. Въпросното непазарно изземване идвало от това, че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 
определя всяка година референтна цена на електроенергията и за този регулаторен период тя е 70 лв. за мегават час. По 
ниска е и цената на борсата.  
Работодателите отново заплашват с протести, които този път щели да са пред централите в Маришкия басейн и пред 
възкръсващата ТЕЦ "Варна". Според информация на Васил Велев варненската ТЕЦ е подала в КЕВР  заявление за участие 
на регулирания пазар при цена от 191 лв. за мегаватчас. Планирано е бъдещата газова централа да достави 2 млн. 
мегаватчаса в енергийната система за следващия регулаторен период - до края на юни 2019-а. Според изчисленията на 
бизнеса обаче цената на нейния ток може да бъде намалена с 30 лв. на мегаватчас. При все това работата й щяла да 
допринесе за увеличаването на електроенергията за домакинствата с 16 процента. 
Последното е доста трудно да се определи, защото единствено енергийният регулатор може да каже дали ще поскъпне 
токът за бита и с колко. Традиционно през годините от юли винаги има увеличение на цените, но същевременно 
електроенергията за битови нужди у нас продължава да се субсидира и да струва по-евтино спрямо другите държави в 
Евросъюза. 
Не бива да се забравя и че маневрена мощност като газова централа липсва на българската енергийна система. За 
изграждане на такава се говори от години и на всички е ясно, включително и на бизнеса, че цената на нейния ток ще е 
висока. Но тази мощност ще се използва предимно в моментите, когато е критично нужна, а в останалото време ще е в 
режим "студен резерв". Сега при голяма консумация, каквато има през зимата, в пиковите часове в доставките на ток се 
включва ПАВЕЦ "Чаира". 
Законът и Комисията за енергийно и водно регулиране са вменили функции на Националната електрическа компания да 
балансира цената на електроенергията, която изкупува. Известно е, че общественият доставчик получава и ток от АЕЦ 
"Козлодуй" на смешно ниската цена от около 30 лв. на мегаватчас. Дали и как тя ще се "миксира" със скъпия ток от ВЕИ и 
американските централи го определя КЕВР. Само че именно нейните изчисления са една от причините НЕК да е в тежко 
финансово състояние вече няколко години подред. 
Колкото до омбудсмана, Мая Манолова изтъкна, че работодателите "чукат на отворена врата". Според нея няма никаква 
прозрачност какво се случва с процедурата, която се води в Брюксел, за нерегламентирана държавна помощ към двете 
американски централи. Не се знае и правен ли е финансов анализ дали ще има неустойки при предсрочно прекратяване 
или предоговаряне на контрактите. Позицията на Манолова е, че институциите дължат информация на обществото по тази 
важна тема. Тя допълни, че собствениците на двете централи са поискали среща с нея по жалбата на работодателите и че 
ще изиска информация от Министерството на енергетиката и Министерството на финансите за възможностите да бъдат 
предсрочно развалени споразуменията с тях. 
Омбудсманът обаче определи искането на ТЕЦ "Варна" като абсурдно, защото ако договорите с американски централи 
вече са подписани, то този с варненската централа тепърва ще се сключва, ще важи за бъдеще време и "подобни фалове 
не бива да бъдат допускани". 
Ще напомним, че само преди месец енергийният министър Теменужка Петкова съобщи, че при прекратяване на 
договорите с "Ай и Ес" и "Контур Глобал" ще има неустойки за близо 3 млрд. лева. 
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Investor.bg 
 
√  Търговията и инвестиционната активност ще са във фокуса на седмицата 
НСИ ще публикува окончателните данни за 2017 г. за населението и демографските процеси 
През кратката работна седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с развитието на българското 
стопанство, населението и демографските процеси.  
Предварителна статистическа информация е обявена само от Нацоиналния статистически институт. 
Във вторник (10 април) НСИ ще обяви статистическа информация, свързана с продажби в промишлеността, строителството 
и търговията за февруари 2018 г. 
В четвъртък (12 април) ще излязат предварителни данни за февруари 2018 г. за търговията със стоки с трети страни – 
Екстрастат, както и за вътрешнообщностната търговия със стоки – Интрастат и стокообмена на България през януари.   
В предпоследния работен ден националната статистика ще информира колко са били местата за настаняване през 
февруари.  
НСИ ще публикува окончателните данни за миналата година за населението и демографските процеси в страната.   
В петък (13 април) ще разберем каква е била инвестиционната активност в промишлеността през март. 
 
Капитал 
 
√ Производството и потреблението на ток спадат, износът расте 
Първите три месеца на годината вецовете работят на пълна мощност заради пълноводието 
По-топлото време през първите три месеца на тази година е довело до спад в производството и потреблението на 
електрическа енергия. Заради обилните валежи вецовете са работи почти на пълна мощност, докато базовите централи и 
ВЕИ са ограничили дейността си. Износът обаче се увеличава значително. Това показват оперативните данни на 
Електроенергийния системен оператор от 1 януари до 1 април. 
Излишъкът на електроенергия от началото на годината е и причината за значително по-ниските цени на тока на свободния 
пазар. След като в края на 2017 г. редовно имаше сделки за около 100 лв. на мегаватчас, от януари тарифите непрекъснато 
падат. По данни на Българската независима енергийна борса средната цена, постигната през март на сегмента "ден 
напред", е под 54 лева за мегаватчас. 
Произведената електроенергия за първите три месеца на годината е била 12 326 549 мВч и намалява с 3.37% спрямо същия 
период на миналата година. Потреблението на електричество се понижава по-значително - 4.89%, и възлиза на 11 258 246 
мВч. Така, поне засега, се обръща тенденцията за намаляване на разликата между производство и потребление, която се 
наблюдаваше през 2017 г. 
Любопитно е, че се променя структурата на генериращите мощности, тъй като водноелектрическите централи са 
увеличили производството си с цели 54.14% - до 1 284 823 мегаватчаса. Това се обяснява с пълноводието на реките. В 
същото време участието на вятърни и соларни централи, както и на такива, използващи биомаса, в преносната мрежа на 
високо напрежение и в разпределителната мрежа, която осигурява електричество на крайните потребители, намалява 
съответно с 5.23 и 16.89%. С малко над 7% са ограничили дейността си и базовите мощности като АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ 
"Марица-изток 2" и т.нар. американски централи. 
Що се отнася до износа на електричество - той се увеличава с 16.21% и достига 1 068 303 мегаватчаса. През последните 
години обаче този показател постоянно спада със значителни темпове. 
 
√ "Албена" е инвестирала 59 млн. лв. миналата година, планира още 23 млн. през тази 
Компанията разширява капацитета на туристическата си база в едноименния курорт 
"Албена" АД, която управлява едноименния курорт на северното Черноморие, е инвестирала близо 59 млн. лв. през 
миналата година, става ясно от годишния доклад за дейността към одитирания отчет. През тази са планирани инвестиции 
за още 23 млн. лв. 
Къде отиват парите 
Миналата година е доизграден петзвездният комплекс "Парадайз Блу", в който има 238 делукс стаи и апартаменти в 9-
етажна сграда, като 11 от тях са с достъп до собствени басейн. Изградени са и 28 нови студиа в хотел "Гергана", свързани 
са хотелите "Фламинго Гранд" и "Добруджа", в който има балнеологичен център. Друга по-сериозна инвестиция е тенис 
център със 7 корта, ресторант до хотел "Лагуна", реконструкции, вложения в инфраструктура и транспортни средства. 
Освен това е увеличен капитала на "Приморско клуб" с 4 млн. лв. 
През тази година инвестициите ще са насочени предимно към реновации на хотелите "Лора", който става с 4 звезди, 
"Добротица", който ще е с ново име "Калиакра море". Ще се ремонтират и 82 помещения в хотел "Фламинго", които да се 
присъединят към 5-звездната му част. Дружеството ще разшири и аквапарк "Аквамания" с нови съоръжения и капацитет 
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до 4000 души на час. За финансиране на част от програмите "Албена" е сключила два договора за банкови земи по 16 млн. 
лв. през миналата година, както и за 2.5 млн. евро от контрагент. 
Ръст на приходите 
През миналата година нощувките в курорта са се увеличили с 10% до 137 хил., а приходите на индивидуална основа са 
88.16 млн. лв., което е с 8.7 млн. лв. повече в сравнение с година по-рано. Най-голям ръст има от германския пазар – 25.5. 
млн. лв. приходи спрямо 18.1 млн. лв. за 2016 г. Следващите по важност туристи са румънските, руските и тези от България. 
Нетната печалба за 2017 г. е малко над 18 млн. лв. и се повишава с 13.6%. 
През тази година от компанията очакват ръст на нощувките с 6%, като се предвижда и увеличение на средния приход на 
една нощувка. Акциите на компанията се търгуват на фондовата борса, а капитализацията й е 250 млн. лв. За последните 
12 месеца се е понижила с малко над 2%. 
 
News.bg 
 
√ Работещите мъже у нас са с 250 хиляди повече от жените 
През четвъртото тримесечие на 2017 година общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години у нас 
е 3 милиона и 167 хиляди души. От тях 1 704 хиляди са мъже, а 1 463 хиляди - жени. За последните три месеца на 2017 
година работещите мъже в страната са с 241 хиляди души повече от заетите жени. Това сочат данни на Национални 
статистически институт (НСИ) за ключовите икономически показатели на страната ни за месеците октомври, ноември, 
декември 2017 година. 
Според данните за пазара на труда за посочения период относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 
и повече навършени години е 52.3%. В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. този брой се увеличава с 3.1%. При 
мъжете този дял е 58.6%, а при жените - 46.5%. 
 

 
Източник: НСИ 

 
През месеците октомври, ноември, декември 2017 година броят на безработните лица у нас е 189.3 хил., а коефициентът 
на безработица - 5.6%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. броят на безработните лица намалява с 11.9%, а 
коефициентът на безработица - с 1.1 процентни пункта. 
За посочения период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 1.2 процентни пункта, а при жените - с 0.8 
процентни пункта, достигайки почти еднакви стойности за двата пола - съответно 5.6% при мъжете и 5.7% при жените. 
Данните на НСИ сочат и че от общия брой на безработните лица 101.4 хиляди или 53.6% са мъже, а 87.9 хиляди или 46.4% 
- жени. 
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Предварителните данни на НСИ показват и че през последните 3 месеца на 2017 година общите разходи на работодателите 
за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.2% спрямо същия период на 2016 година. Увеличението в 
индустрията е с 11.7%, в услугите - с 11.8%, и в строителството - с 11.9%. 
Според бизнес анкетите на НСИ през март 2018 г. 33.3% от промишлените предприятия посочват недостига на работната 
сила като фактор, затрудняващ дейността им. 
През декември 2017 г. средната работна заплата е 1 123 лв. и нараства с 4.2% в сравнение с предходния месец. Спрямо 
декември 2016 г. ръстът е 11.0%. 
Според данните на НСИ за цените на пазара пред месец февруари 2018 година хармонизираният индекс на 
потребителските цени се увеличава с 1.5% спрямо февруари 2017 година. Най-голямо намаление на цените е регистрирано 
в групата "Облекло и обувки" - с 1.3%. 
През четвъртото тримесечие на 2017 г. индексът на цените на жилищата нараства с 8.2% в сравнение със същото 
тримесечие на 2016 година. 

 
 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2018 г. нараства с 4.4% спрямо февруари 2017 
година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и 
газ - с 12.1%, в добивната промишленост - с 1.5%, и в преработващата промишленост - с 0.3%. 
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По данни от конюнктурната анкета през март 2018 г. мениджърите предвиждат продажните цени в промишлеността да 
останат без промяна през следващите три месеца. 
Относно производството - през март 2018 г. показателят на доверие в промишлеността леко се повишава в сравнение с 
февруари 2018 година. Ръстът е с 0.2%. Ръстът през януари 2018 година е 3.5% спрямо съответния месец на 2017 година. 
На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 10.3%. Спад е 
регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.7%, и в добивната 
промишленост - с 4.6%. 

 
 
Данните на НСИ показват увеличение от 24.2% на строителната продукция през януари 2018 г. в сравнение със същия месец 
на 2017 година. На годишна база ръстът на строителната продукция през януари 2018 г. се определя от положителния темп 
при сградното строителство, където увеличението е с 31.6%, а при гражданското/инженерното - с 15.5%. 
По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2017 г. възлиза 
на 27 427 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 876 лв. от стойностния обем на показателя.  
При среден за тримесечието валутен курс от 1.66154 лв. за щатски долар БВП възлиза на 16 507 млн. долара и съответно 
на 2 333 долара на човек от населението.  
Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 14 023 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 982 евро. 
Данните показват растеж от 3.5% на БВП през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие 
на предходната година и 0.7% спрямо третото тримесечие на 2017 година. 
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В. Земя 
 
√ Вземаш агросубсидия, декларираш я в срок до 30 април 
Регистрираните земеделски стопани, които през 2017 година са получили доходи под формата на държавни помощи, 
субсидии или друго подпомагане, трябва да ги декларират пред Националната агенция за приходите (НАП) в срок до 30 
април 2018 г. с годишната данъчна декларация. Субсидиите трябва да се отразят в нея, като се впишат в Приложение № 2, 
3 или 6, в зависимост от реда за облагане на доходите, съобщиха от приходната агенция. 
За постъпленията от субсидии трябва да се внесе и дължимият данък. Земеделските стопани трябва да декларират 
доходите си за 2017 г. пред НАП до 30 април, като в същия срок трябва да начислят и да платят дължимия данък за тях. 
Налогът е в размер на 10%, но законът позволява на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители да 
намалят доходите си от продажбата на произведени непреработени продукти от селско стопанство с 60%. Земеделските 
стопани, получили доходи от производство на преработени продукти и декоративна растителност, могат да намалят 
данъчната си основа с 40%. Земеделците, извършващи дейност като еднолични търговци (ЕТ), също декларират доходите 
си до 30 април, но не могат да намаляват данъчната си основа с нормативно признати разходи. За тях данъчната ставка 
остава 15% върху разликата от получените приходи през изминалата 2017 година и доказаните разходи. 
 
БНР 
 
√ България открива днес дипломатическа мисия в Обединените арабски емирства 
България открива днес дипломатическа мисия в Обединените арабски емирства. За официалната церемония в Абу Даби 
пристигна вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева, която в рамките на работната си визита ще проведе 
редица ключови срещи за активизиране на двустранните отношения.  
Въпреки че дипломатически отношения с Емирствата са установени през 1991 година, страната ни досега нямаше 
посолство в Абу Даби, а за откриването му в края на миналата година правителството отпусна 578 хиляди лева. В страната 
има многобройната българска общност, наброяваща около 7000 души, и нарастващ брой български фирми, които развиват 
успешно бизнес в Емирствата. 
За посланик на България в Абу Даби е назначен Богдан Коларов, кариерен дипломат с повече от 15-годишен опит, който 
преди това в продължение на три години бе генерален консул на България в Дубай. 
Абу Даби е ключов световен икономически и търговски център, а очакванията са новата българска мисия да допринесе за 
развитието на двустранните отношения между България и Емирствата. 
 
√ Евростат: Разходите за труд са 4,9 евро на час в България и 42,5 евро на час в Дания 
За 2017 г. средните разходи за час труд в икономиката, включително селското стопанство и публичната администрация са 
били 26,8 евро за ЕС и 30,3 евро за еврозоната, като са варирали от 4,9 евро в България до 42,5 евро в Дания, съобщи 
Евростат. 
Но пък България е на второ място по ръст на разходите за труд в сравнение с 2016 г. – увеличение с 12%, като я изпреварва 
само Румъния, където този показател е 17%. 
В разходи за труд се включват заплатите, но и социални отчисления, плащани от работодателя. 
Те са най-ниски за работодателите в България (4,9 евро на час), следват Румъния (€6,3), Литва (€8), Латвия (€8,1), Унгария 
(€9,1) и Полша (€9,4). На другия полюс е Дания (€42,5), Белгия (€39,6), Люксембург (€37,6), Швеция (€36,6) и Франция 
(€36,0). 
Разходите за труд на час са се увеличили с 2,3% в ЕС и 1,9% в еврозоната в сравнение с 2016 г.  
В страните, приели еврото, това увеличение е най-голямо в балтийските страни – Литва (+9,0%), Естония (+7,4%) и Латвия 
(+7,0%). Единственото намаление е регистрирано във Финландия (-1,5%). 
За страните извън еврозоната ръстът през 2017 г. е най-голям в Румъния (+17,1%) и България (+12,0%). 
 
В. Монитор 
 
√ Инвеститорите се насочват към по-малките населени места 
В процес на сертифициране са 14 проекта за 276 млн. лева 
От началото на годината почти половината от потенциалните чужди инвеститори разглеждат като възможна локация за 
бизнеса си по-малки населени места. Тенденцията се наблюдава при общините с развиващи се прилежащи индустриални 
зони, показва справка на министерство на икономиката. 
Чуждите предприемачи се интересуват от стимулите, които Законът за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) предлага за 
общини с по-висока безработица. За да отговори на тази тенденция държавата вече подписа редица меморандуми през 
последните месеци с общините Кърджали, Сандански, Стара Загора и др. "Засилваме контактите с местните власти, защото 
това ни дава възможност да реализираме проекти ад-хок, при заявен инвеститорски интерес. В такива случаи най-често 
общината предоставя терена, а държавата може да се включи с изграждане на инфраструктурата", коментира за 
„Монитор“ зам.-министърът на икономиката Александър Манолев. 
От началото на годината има 10 сертифицирани проекта от министерството на икономиката на обща стойност 588 млн. 
лева, които предвиждат разкриването на 800 работни места. 
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В процес на сертифициране са 14 проекта за 276 млн. с потенциал за около 1100-1200 работни места. Преобладава 
интересът към секторите за производство на авточасти, растителни и животински масла, ИТ, здравеопазване, логистика и 
др. 
Интересът на чуждите капитали е голям и към развитите индустриални зони, като тази в близост до София - Божурище. "В 
момента ръководството на зоната е в контакт с представителите на министерство на транспорта, за да могат идейно да 
изчистят концепцията какви точно нужди има, за да може да се върви към проектиране на интермодалния терминал", 
обясни развитието на проекта зам.-министър Манолев. 
Министерството на икономиката има големи амбиции да развитие и зоната във Видин. На морето, в Бургас, тече проектът 
за увеличаване на площта на индустриалната зона, тъй като вече е почти запълнена. Еталон за развитие 
е публично-частното партньорство е Шумен, както и Пловдив, който даде сериозен ефект върху местната икономика. 
„Интерес има и от големи от големи чужди компании към Северна България, отчитат от министерството. Целта е да се 
подобри балансираното развитие на регионите. За това ще помогнат и предстоящите промени в ЗНИ. Експертите на 
икономическото министерство в момента анализират възможността да насърчаваме и по-малки компании като 
инвеститори и да ги насочват към по-малки общини и по-малко населени места. "Важни са и секторите, които насърчаваме, 
защото процеса по навлизане на нови инвестиции не трябва да поставя в по-лоша ситуация съществуващия бизнес. Затова 
е важно да намерим правилните механизми да насърчаваме 
инвестициите в сектори, които търпят развитие, а не в такива, стигнали своя пик", смята Манолев, но допълва, че държавата 
не може да спрем никой да инвестира, там където е решил. 
Инструментариумът на ЗНИ за подпомагане на бизнеса у нас дава резултати, около 20 млрд. лева инвестиции, голяма част 
от тях са сертифицирани по закона за последните 10 години. В момента се работи по намаляване на административната 
тежест по кандидатстване за сертифициране така, че фирмите да бъдат улеснени и то най-вече откъм изисквания за 
документи. Самото сертифициране след получаване на целия пакет необходими документи в Българската агенции по 
инвестиции става за доста кратко време - 2 до 3 седмици. 
 
√ По европрограма БГ и румънски общини си делят 16 млн. евро за развитие на туризма 
Над 16 милиона евро ще бъдат инвестирани в Добричка област и в румънски общини по партньорски проекти, одобрени 
от началото на годината по програмата за трансгранично сътрудничество "Interreg V-A Румъния-България 2014-2020", 
съобщават от областния информационен център. 
Десет инициативи на общини, институции и неправителствени организации получават подкрепа за подобряване на 
инфраструктурата, за културни форуми, за купуване на оборудване за реакция при критични ситуации и други. 
Добричката община и Хършова ще създадат общ „Маршрут на културни събития“ и ще привличат туристи на събора "Песни 
и танци от слънчева Добруджа" край село Дебрене и на фестивал на традициите и занаятите в румънския град. 
В рамките на проекта с общ ресурс от 1,4 милиона евро ще бъдат модернизирани читалищни сгради в селата Черна и 
Ловчанци и къщата на културата "Carsium" в Хършова. 
Шабла и румънската община Черна вода получават 1,49 милиона евро за популяризиране на културата Хаманджия - 
първата цивилизация на Стара Европа.  
Ще бъдат направени подобрения за туристите на Големия остров в Дуранкулашкото езеро, където са открити артефакти, 
оставени от първото културно уседнало земеделско население в Европа. Ще бъдат изградени три наблюдателни 
площадки, ще бъде разширена пешеходната алея, ще бъде направено ново покритие на пещерния храм на Кибела, 
информират от общината. 
Генерал Тошево и Мурфатлар също ще развиват със съвместен проект културната инфраструктура, ще обновяват обекти от 
историческото наследство и ще ги оборудват с модерни съоръжения. Финансова подкрепа за общи инициативи получават 
и Балчик и Мангалия, българската неправителствена организация "Еврика" и община Констанца и други, посочват от 
областния информационен център.   
 
В. Сега 
 
√ Някои храни у нас са с над 45% по-скъпи от европейските 
Фрапиращо по-високи цени на храните в България в сравнение със западни държави са установени при досегашните 
проверки за "двойните стандарти", като за определени стоки разликата надхвърля 45 на сто. Тази необяснима тенденция 
засяга най-вече детските храни, съобщи министърът на земеделието Румен Порожанов по БНТ.  
В момента у нас приключва третото изследване за различия в съдържанието на уж едни и същи продукти, предлагани у 
нас и в Западна Европа. За целта се правят анализи на съставките, тъй като има съмнения, че посоченото на етикета и 
вложеното в стоката се разминават.  
Резултатите ще бъдат оповестени след празниците, обясни Порожанов. Той обаче намекна, че "този път са открити 
съществени разлики". Предишна проверка за "двойния стандарт" за над 30 стоки, купени в България, Австрия и Германия, 
показа, че няма подмяна на съставки и "второ качество", но пък доста от продуктите у нас са с по-високи цени. 
Предстои да бъде разработена единна европейска методология, по която да се правят тези изследвания във всички страни 
от ЕС, за да има сравнимост. Това е трудоемко начинание и определени органи на ЕК ще я разработват месеци наред, 
посочи министърът.  
По традиция Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започна проверки в навечерието на празниците. 
Инспекторите следят с особено внимание храните, които се купуват най-много по Великден - яйцата и агнешкото месо. 
Проверките са повсеместни - в цеховете, в борси и складове, в търговската мрежа, като обхващат документите за произход 
и качество и срока на годност на храните, поясни Порожанов. 
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По повод информациите за по-високите цени на българското агнешко в сравнение с вносното месо министърът коментира, 
че всичко е въпрос на конкуренция. 
 
√ Съдиите: Парламентът да контролира антикорупционния шеф 
ССБ припомня, че страната ни много пъти е била осъждана заради изявления на представители на изпълнителната 
власт 
Съдиите призоваха парламентът да използва правото си да контролира шефа на антикорупционната комисия Пламен 
Георгиев. Поводът са обвиненията му към Софийския градски съд, който спря делото за конфискация на 2.2 млрд. лв. от 
шефа на фалиралата КТБ Цветан Василев, семейството му и свързани с него дружества и прати въпроси по закона за 
конфискация до Съда на Европейския съюз.  
В интервю за сайт, симпатизиращ на управляващите и прокуратурата, Георгиев обвини съда, че е некомпетентен, че 
питанията му са излишни и обслужват интересите на Василев.  
"Подобни изказвания поставят под съмнение принципите, на които се гради ЕС и върховенството на правото, една 
тенденция, която се наблюдава и при други държави членки от Централна и Източна Европа. Първите крачки към подобен 
модел вече са направени", пишат от Съюза на съдиите (ССБ) до председателя на парламента, Висшия съдебен съвет и до 
Еврокомисията.  
Съдиите тълкуват поведението на Георгиев като недопустима намеса в работата на съда, подкопават авторитета му и 
опорочават бъдещите процесуални действия на магистратите. В декларацията се припомня, че България много пъти е била 
осъждана от Съда за правата на човека в Страсбург заради изявления на представители на изпълнителната власт.  
За пореден път най-голямата гилдийна организация настоява Висшият съдебен съвет да защити отделния съдия от 
недобросъвестни коментари от страна на висш представител на държавната власт. Съдиите пишат до съвета, че в момента 
се вихри поредната координирана анонимна медийна атака срещу съдии - "еднакво звучащи публикации, макар и 
разпространени от различни медии". В тях се отправят "откровени заплахи за разправа и въвеждане на "полския модел" 
за съдебна реформа, която силно ограничи независимостта на съда.  
"Липсата на реакция от ВСС срещу такива публикации създава благоприятна среда за оказване на нелегитимен натиск 
върху съда", смятат от съюза. Те призовават за реакция от ЕК, тъй като "засягането на независимостта на българския съд 
по повод активността му да осигури спазването в страната на правния ред на Съюза засяга и принципите, възприети и 
защитавани от ЕС". 
 
В. Банкерь 
 
√ 30 евро такса за превод на 10 евро? Край с това! 
Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия ще пpeдcтaви нoв тaвaн нa тaĸcитe зa бaнĸoви пpeвoди в чyжбинa в paмĸитe нa Eвpoпeйcĸия cъюз, 
твъpди изданието Роlіtісо. Aĸo пpeдлoжeниeтo бъдe пpиeтo, тo щe зaceгнe тpaнcфepитe нa cpeдcтвa  ĸaĸтo, от една  cтpaнa, 
oт eвpoзoнaтa дo дpyгa, ĸoятo e зaпaзилa нaциoнaлнaтa cи вaлyтa, тaĸa и мeждy двe дъpжaви, ĸoитo вce oщe нe ca въвeли 
eвpoтo. 
Чpeз пpeдлoжeниeтo  за  пpoмeни Бpюĸceл щe paзшиpи cъщecтвyвaщaтa peгyлaция въpxy тaĸcитe зa мeждyнapoднитe 
пpeвoди в eвpo. 
Πpeдлoжeниeтo глacи, чe тaĸcитe, които се вземaт  зa мeждyнapoдни тpaнcфepи в eвpo, щe бъдaт cъщитe, с ĸaĸвитo 
инcтитyциятa би тaĸcyвaлa вътpeшнa тpaнзaĸция в мecтнa вaлyтa, глacи дoĸyмeнтът, поместен в  Роlіtісо. "Toвa щe нaмaли 
тaĸcитe дo няĸoлĸo eвpo или дopи няĸoлĸo цeнтa. Toвa e oгpoмнa пpoмянa, тъй ĸaтo тaĸcитe зa тpaнcфep ca пpeĸoмepнo 
виcoĸи в няĸoи дъpжaви, ĸoитo нe ca члeнĸи нa eвpoзoнaтa (дo 30 eвpo зa пpexвъpлянe нa 10 eвpo), пише изданието. 
Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия щe пpeдлoжи и пpaвилa, ĸoитo дa ocигypят пoвeчe пpoзpaчнocт нa пpoцeca динaмичнo oбpъщaнe 
нa вaлyтa - пpaĸтиĸaтa дa ce пpeдлaгa нa пoтpeбитeлитe, ĸoитo пътyвaт в чyжбинa, възмoжнocттa дa плaщaт зa пoĸyпĸи c 
вaлyтaтa oт дoмaшнaтa cи cтpaнa. 
Многото сигнали за здраво щавене на клиентите у нас пък накараха Асоциация "Активни потребители" да провери цените 
на валутните банкови преводи от чужбина към нас. Това съобщи "БАНКЕРЪ" в предишен свой брой, позовавайки се на 
председателя й Богомил Николов. По думите му асоциацията е проучила 20 банкови институции в страната и се оказва, че 
две трети от трезорите събират такси, ако получаваме големи суми - например 1000 евро. Петдесет процента от банките 
пък искат да им платим между 5-10 евро, ако са ни изпратили превод от стотина евро. 
Николов обясни пред  вестника, че от проверените 20 банки само седем са свалили таксите за този вид преводи в 
сравнение с тези от 2013 година. Останалите не са ги пипнали - въпреки очакванията, че таксите ще паднат . 
Според Николов това е причината хората да търсят други варианти за пращане на пари - като колети, писма, чрез 
автобусните превозвачи или популярните в момента финтех компании. 
Председателят на потребителската организация смята, че валутните преводи у нас са по-скъпи спрямо останалите страни 
в ЕС и по-конкретно в еврозоната. Така въпреки че сме част от Eдинна европейска платежна зона (Single Euro Payment Area) 
- SEPA, то плащаме повече при получаване на пари от чужбина. SEPA, да припомним,  има за цел да насърчи интеграцията 
на европейския пазар чрез улесняване на трансграничните електронни разплащания в евро между страните, участващи в 
SEPA, като ги направи евтини и сигурни, подобно на съществуващите местни разплащания. 
Очакваните рестрикции, които предстои ЕК да предложи, са основателни не само от гледна точка на прекомерното 
залитане към високи такси и комисиони на банките, но и заради конкуренцията на небанковите финансови институции, 
значително по-ниски цени за преводи на парични средства. Това коментира Мартин Богданов, изпълнителен директор на 
българското представителство на една от световните компании в тази сфера. Цената на превод в ЕС при тях е фиксирана 
на 0.15 евро, докато при междубанкови преводи дължимата такса може да бъде между 9 и 350 евро в зависимост от 
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размера на сумата (валидно и за държави извън ЕС). За физически лица пък първите 30 превода в евро в ЕС всеки месец 
са безплатни, допълни Богданов. 
Регистрацията за ползване на услугата се извършва изцяло онлайн, като се изискват документи за самоличност, попълва 
се въпросник за опознаване на клиента. За идентификация се извършва и видеоконферентен разговор, по време на който 
клиентът показва един от документите за самоличност. За откриване на фирмена сметка е необходимо представяне на 
актуално състояние и учредителен акт на компанията, които удостоверяват собствеността, управлението и 
представителността. Предвидена е и възможност за упълномощаване на други служители за опериране със сметките, като 
за всеки може да бъдат дефинирани индивидуални права според нуждите им. 
Поддържат се над 30 валути, като за тях не е необходимо наличие на отделни сметки. Вместо това в основната сметка се 
виждат отделни салда за всяка валута. От компанията посочват, че при обмяна между различните валути системата 
предлага конкурентни котировки поради големите обеми, които фирмата генерира всекидневно. 
 
√ ЕК насърчава сътрудничеството в областта на цифровите технологии 
Европейската комисия ще събере утре министри, представители на държавите от ЕС, на промишлеността, академичните 
среди и гражданското общество, за да насърчи сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, блокчейните, 
електронното здравеопазване и иновациите, съобщи пресслужбата на Еврокомисията. 
Акцент в обсъжданията ще бъдат начинът, по който технологичното развитие ще оформи бъдещето на Европа, и 
изграждането на силен цифров единен пазар, където повишаването на инвестициите и на цифровите умения е от ключово 
значение. 
След миналогодишното издание на Деня на цифровите технологии в Рим, довело до успешно сътрудничество в области 
като високопроизводителните изчислителни технологии, свързаната мобилност и цифровизацията на промишлеността, ЕК 
повтаря инициативата, за да насърчи по-тясното сътрудничество в областта на цифровите технологии. 
За година бе постигнат съществен напредък по пътя към цифровия единен пазар. Премахването на таксите за роуминг и 
преносимостта на онлайн съдържанието вече са част от живота на европейските граждани. По-строги правила за защита 
на личните данни и първите общоевропейски правила в областта на киберсигурността ще бъдат въведени след месец.  
Много предложения все още предстои да бъдат договорени.  
През февруари ЕК създаде Обсерватория и форум на ЕС за блокови вериги и ще инвестира около 300 милиона евро в 
проекти, подпомагащи използването на тази технология. 
Държавите в ЕС участваха активно в подпомагането на развитието на блоковите вериги, започването на опити и 
обявяването на действия на правителствено равнище. За да извлече полза от многобройните възможности, предлагани от 
блокчейн технологията и да избегне прилагането на откъслечен подход, утре ЕК ще даде началото на европейско 
партньорство за блокови вериги за насърчаване на оперативно съвместими инфраструктури, което ще укрепи 
сътрудничеството в областта на доверителните цифрови услуги. 
Нуждите на гражданите следва да бъдат в центъра на основаните на данни иновации в областта на здравеопазването и да 
играят основна роля в персонализираното лечение. Изявлението в областта на електронното здравеопазване цели да 
свърже достъпа до съществуващи и бъдещите геномни бази данни в ЕС, което ще помогне за постигането на напредък в 
научните изследвания в областта на редките заболявания, рака, фармакогеномиката, профилактиката на заболяванията, 
мозъчните и други заболявания. Укрепването на сътрудничеството между държавите в ЕС ще помогне за преодоляване на 
липсата на оперативна съвместимост и разпокъсаността на инициативите в ЕС, като осигури най-високи европейски 
стандарти за защита на личните данни. Това ще позволи на ЕС да запази водещите си позиции в областта на 
персонализираната медицина в световен мащаб чрез насърчаването на научните резултати и промишлената 
конкурентоспособност. 
Инициативата "Иновационен радар" може да помогне за свързването между новаторите и онези, които могат да помогнат 
иновациите им да достигнат до пазара. 
Испания и Португалия ще подпишат утре меморандум за разбирателство, за да положат началото на своето 
сътрудничество в областта на развитието на съобщителните мрежи от пето поколение. 
 
Дарик 
 
√ Борисов ще открие Международния икономически панаир в Мостар 
Министър-председателят Бойко Борисов е на посещение в Босна и Херцеговина. Днес премиерът ще открие 
Международния икономически панаир, който се провежда за 21-ви път в Мостар, съобщиха от пресслужбата на 
Министерския съвет. Поканата за участието му е от Председателството на Босна и Херцеговина и от сръбския президент 
Александър Вучич, чиято страна тази година е партньор на изложението. 
Мостарският панаир е място за срещи на представители на бизнеса от региона и на големи международни компании. С 
присъствието си премиерът Борисов ще подчертае значението на икономическото развитие на страните от Западните 
Балкани за европейската им перспектива, отбелязват от правителствената пресслужба. 
Бойко Борисов се срещна вчера с Драган Чович, член на Председателството на Босна и Херцеговина и домакин на 
Международния икономически панаир в Мостар. 
„В тази толкова важна изборна година за Босна и Херцеговина по всякакъв начин ще се опитаме да помагаме за единството 
на държавата. На Балканите не може да подхождаме егоистично, проблем в която и да е държава засяга и другите, затова 
разчитам и на колегите за постигане на мир“, коментира Борисов след срещата.  
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На нея са обсъдени двустранните отношения, пред които има неусвоен потенциал по общото изразено мнение, 
евроатлантическата перспектива на страните от региона и най-сериозният инструмент за гарантирането й – развитието на 
икономиката и на инфраструктурата. 
 
√ Европейски министри обсъждат как да подобрят качеството на въздуха 
Неформалният съвет на министрите на ЕС по околна среда ще се проведе на 10 и 11 април в Националния дворец на 
културата. 19 екоминистри и над 40 делегации се очаква да обменят мнения по три теми - за качеството на атмосферния 
въздух, по-доброто регулиране и за международните преговори по изменение на климата и диалогът от Таланоа. Това 
съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите. 
Дебатите ще бъдат съсредоточени върху защитата на човешкото здраве и околната среда и възможните решения, които 
биха подобрили качеството на атмосферния въздух, намирането на по-добри решения за прилагане на законодателството 
на ЕС в областта на околната среда, както и предизвикателствата пред ЕС в контекста на предстоящата в края на 2018 г. 
Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата. 
В началото на неформалния Съвет по околна среда, част от програмата на Българското Председателство на Европейски 
съюз, ще бъде подписано и първото Програмно споразумение за новия програмен период по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. между България и страните донори - Исландия, 
Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. 
По-късно ще се проведе първата сесия от неформалната среща на тема "Качество на атмосферния въздух - по-добри 
решения за по-високо качество на живот". Втората сесия е на тема "По-добри решения за по-добро изпълнение". 
След края на втората сесия е предвидена пресконференция, на която комисарят по околна среда, морско дело и рибарство 
Кармену Вела и министър Нено Димов ще представят резултатите от първия ден на неформалния съвет на министрите на 
ЕС по околна среда. 
 
Profit.bg 
 
√ Скок при акциите след изказване на китайския президент 
Щатските индекси фючърси и азиатските акции бележат ръст днес, докато считаната за валута убежище японска йена 
поевтинява, след като президентът на Китай Си Дзинпин обеща да намали вносните мита за различни стоки, сред които и 
автомобили, с което разсея част от притесненията на инвеститорите относо търговския спор между САЩ и Китай. 
Си Дзинпин заяви, че Китай ще предприеме мерки за разширяване на пазарния достъп за чуждестранни инвеститори, 
увеличаване на дела на чуждите капитали в автомобилния сектор и защитаването на интелектуалната собственост на 
чуждестранните компании. 
Коментарите на китайския президент предизвикаха светкавична и до голяма степен положителния реакция на 
финансовите пазари, където през последната седмица имаше сериозни опасения относно избухването на търговска война 
между двете най-големи икономики в света. 
На пазарите на акции фючърсите на щатския индекс S&P 500 отчетоха ръст от 1.5%, като за последно повишението бе от 
1%. Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI изтри първоначалното си понижение и вече бележи ръст от 0.7%. 
Японският Nikkei добави 1.1%, а ръстът бе оглавен от транспортния сектор. Акциите на Toyota Motor Corp и Honda Motor 
Co, които развиват дейност в Китай, поскъпнаха с 1.9% и 2.1%, респективно. 
Цената на 10-годишните щатски облигации падна, което повиши лихвата с 2 базисни пункта, до 2.805%. Цената на златото 
се понижи с около 0.2%. 
Считаната за валута убежище йена записа понижения, което помогна на долара да поскъпне с 0.3%, до 107.14 йени, докато 
еврото записа четириседмичен връх спрямо японската валута. 
Австралийският долар поскъпна с 0.8% спрямо йената, до триседмичен връх от 82.94 йени. Спрямо щатския долар, 
австралийският долар добави 0.4%, до 0.7729. 


