Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

В. Банкерь
√ "Американските централи" са готови да трансформират договорите
Омбудсманът Мая Манолова се срещна с изпълнителните директори на „американските централи“. Повод за срещата бе
жалбата на представители на Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска
търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, които в качеството си и
на граждани поискаха от омбудсмана да предприеме действия по отношение на договорите с „Ей и Ес ЗС Марица Изток 1“
ЕООД и „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия.
На 2 април омбудсманът се срещна с жалбоподателите, които обявиха, че договорите с „американските централи“
ощетяват непазарно както държавата, така и всички 3 600 000 български домакинства средно годишно с по 161 лева.
Според тях, с тези договори се предоставя неправомерно държавна помощ.
На вчерашната среща омбудсманът чу позицията и на „американските централи“ в лицето на изпълнителния директор на
„Ей и Ес България“ Иван Цанков и Красимир Ненов, изпълнителен директор на „Контур Глобал Марица Изток 3“. Те
припомниха историята на подписването на въпросните договори, с участието на няколко правителства и подчертаха
ползите от дейността им за обществото и направените инвестиции. Изпълнителните директори заявиха готовност да
трансформират договорите, така че да се запазят интересите на инвеститорите и на българските граждани, както и да
излязат на свободния енергиен пазар. На срещата те посочиха още, че в момента тече предварително проучване на
договорите в Европейската комисия.
Омбудсманът смята, че отговорните държавни институции до момента нямат единна, ясна и обоснована позиция по
отношение действието на договорите. Няма откритост и прозрачност в действията им. Няма яснота относно: направени ли
са необходимите икономически, финансови и правни анализи относно действието на дългосрочните договори за
изкупуване на електрическа енергия и за възможностите за тяхното прекратяване и какви действия са предприети и на
какъв етап се намират, с цел гарантиране на обществения интерес.
Също така, според омбудсмана, важен въпрос е на какъв етап е процедурата, предприета от ЕК за одобряване на методика
за компенсиране при прекратяване на договорите.
Отговорите на тези въпроси са наложителни, с оглед осигуряване прозрачност в действията на институциите, както и
предоставяне на информация какви ще бъдат последиците за българските граждани при евентуално запазване или
прекратяване действията на тези договори.
За да защити интересите на българските граждани, омбудсманът ще инициира среща между отговорните държавни
институции – министерствата на енергетиката, на финансите, КЕВР, НЕК, БЕХ и ЕСО, парламентарната комисия по
енергетика, работодателските организации и ръководителите на „американските централите“.
News.bg
√ Омбудсманът посредничи между държавата, бизнеса и американските централи
Омбудсманът Мая Манолова проведе среща с изпълнителните директори на "американските централи". Повод за срещата
е жалбата на представителите на бизнеса у нас - Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска
стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България (КРИБ).
Припомняме, в качеството си на работодатели и граждани, представителите на бизнеса поискаха от омбудсмана да
предприеме действия по отношение на договорите с "Ей и Ес ЗС Марица Изток 1" ЕООД и "Контур Глобал Марица Изток 3"
АД за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия. На 2 април, преди малко повече от седмица, Манолова проведе
среща с бизнеса. Тогава работодателите обявиха, че договорите с "американските централи" ощетяват непазарно както
държавата, така и всички 3 600 000 български домакинства средно годишно с по 161 лева. Бизнесът скочи, че с договорите
се предоставя неправомерно държавна помощ на "американските централи". За това работодателите сигнализират още
от 2015 година, когато те сезираха и Европейската комисия по въпроса.
Вчера омбудсманът чу позицията и на централите. В хода на срещата изпълнителният директор на "Ей и Ес България" Иван
Цанков и изпълнителният директор на "Контур Глобал Марица Изток 3" Красимир Ненов припомниха историята на
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подписването на въпросните договори, с които се занимаваха няколко правителства. Директорите подчертаха и ползите
от дейността им за обществото и направените инвестиции.
От срещата стана ясно, че "американските централи" имат готовност да трансформират договорите, така че да се запазят
интересите хем на инвеститорите, хем на българските граждани, както и да излязат на свободния енергиен пазар.
Изпълнителните директори допълниха и че в момента тече предварително проучване на договорите в Европейската
комисия.
Манолова от своя страна изрази становище, че към момента държавните институции нямат единна, ясна и обоснована
позиция по отношение действието на договорите. Нямало и откритост и прозрачност в действията им.
Според омбудсмана няма яснота по следните въпроси:
- направени ли са необходимите икономически, финансови и правни анализи относно действието на дългосрочните
договори за изкупуване на електрическа енергия и за възможностите за тяхното прекратяване;
- какви действия са предприети и на какъв етап се намират, с цел гарантиране на обществения интерес;
- на какъв етап е процедурата, предприета от ЕК за одобряване на методика за компенсиране при прекратяване на
договорите.
По думите на Манолова е наложително да се даде отговор на тези въпроси, с оглед осигуряване на прозрачност в
действията на институциите, както и предоставяне на информация относно това какви ще бъдат последиците за
българските граждани при евентуално запазване или прекратяване действията на тези договори.
За да защити интересите на българските граждани, омбудсманът ще инициира среща между отговорните държавни
институции - Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, КЕВР, НЕК, БЕХ и ЕСО, както и
парламентарната комисия по енергетика, работодателските организации и ръководителите на "американските
централите".

Важни обществено-икономически и политически теми

В. Стандарт
√ Вижте решенията от вчерашното заседание на Министерски съвет
Живот без насилие и деинституционализация са акцентите в Националната програма за закрила на детето за 2018
г.
Правителството прие Националната програма за закрила на детето за 2018 г. Тя включва мерки за осигуряване правото на
децата на достъп до здравеопазване, качествено образование, мерки за намаляване на детската бедност и създаване на
условия за социално включване на децата.
Програмата съдържа 10 приоритетни области на интервенция, които имат за дел да осигурят благосъстоянието и
гарантирането на правата на децата. Акцент е поставен на две от тях – гарантиране правото на децата на живот без насилие
и продължаването на процеса на деинституционализация. Предвиждат се мерки за осигуряване на условия за заетост на
безработни родители с малки деца, развитие на социалните услуги за деца и подобряване на качеството и ефективността
им, анализ и предложения за промени в политиките за деца, настанени извън семействата, закриване на специализирани
институции за деца и предоставяне на нови социални услуги. По отношение превенцията срещу насилието са заложени
информационни кампании по различни канали, работа за повишаване на знанието на децата за правата им, обучение на
служители по проблемите на агресията, прилагане на мерки срещу проявите на тормоз в училище, срещу сексуалната
злоупотреба с деца, по отношение на деца, жертви на трафик и др. Съществено място е отделено на мерките за превенция
и защита на децата в дигиталната среда срещу посегателства в интернет пространството. Заложени са и конкретни
дейности за мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.
Правителството одобри присъединяването на България към инициаторите на проекта „Съюз за милион европейски
геноми"
Министерският съвет одобри присъединяването на България към инициаторите на проекта „Съюз за милион европейски
геноми" (MEGA) чрез подписване на съвместна декларация „Достъп до най-малко един милион геноми в Европейския
съюз".
Инициативата цели създаването на интегрирана база данни от поне 1 милион геноми за клинични и научни цели. Подобна
интегрирана цифрова инфраструктура би дала силен тласък в сферата на геномните научни изследвания и цифровото
публично здравеопазване. Тя е възможност за сериозен напредък в персонализираната медицина, а впоследствие –
икономически растеж и подобряване на демографското положение на континента чрез ранна диагностика, по-добро
лечение и превенция на заболяванията, за грижи в ключови области, включително редки, инфекциозни и комплексни
болести.
Присъединяването към инициативата се случва посредством подписване на Съвместната декларация за развитие на
съществуващи национални (и регионални) инициативи за персонализирана медицина, за укрепване на сътрудничеството
между държавите членки (и регионите) на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, за
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реализиране на ползите от трансграничния достъп до и обмен на геномни данни, за да се постигне прогрес на
персонализираната медицина. Аналогични проекти вече са факт в редица държави – САЩ, Индия, Китай и др.
Съюзът на инвалидите в България и Асоциацията на родителите на деца с увреден слух са признати за национално
представителни организации за хората с увреждания
Правителството прие решения за признаване на сдруженията „Съюз на инвалидите в България" и „Асоциация на
родителите на деца с увреден слух" за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания за срок от три години.
Целите и дейността на сдруженията са свързани с подобряване начина на живот и социалното включване на хората с
увреждания в обществото. Съюзът и Асоциацията отговарят и на критериите за членство в Националния съвет, който е
консултативен орган към правителството. Съветът изразява становища по нормативни и стратегически документи, с което
допринася за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на
нормативната база.
Отпуснати са средствата за изпълнение на договор в областта на сигурността на документите
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВР в размер на 2 997 000 лв. Средствата са предвидени в
централния бюджет за обезпечаване на сключения от вътрешното ведомство договор с предмет „Разширение на
системите за публичен частен ключ, изградени за обслужване на процеса за издаване на документи за самоличност с
електронен носител, включително изграждане на единна точка за контакт и връзка с ICAO-PKD върху системата за граничен
контрол". Проектът е свързан с изпълнение на ангажиментите на страната ни като член на Европейския съюз в областта на
сигурността на документите.
Допълнителни разходи бяха одобрени и по бюджета на Министерството на отбраната. Средствата в размер на 14 млн. лв.
са предвидени в централния бюджет за окончателно разплащане на Военномедицинска академия с „Българска банка за
развитие" АД по цесия на вземанията на кредиторите на ВМА.
Над 155 хил. лв. са предоставени за стипендии на талантливи ученици от училищата по изкуства
Правителството одобри допълнителни разходи от 151 200 лв. по бюджета на Министерството на културата и трансфери
към общини в размер на 3915 лв. за стипендии на ученици, постигнали високи резултати в областта на изкуствата и
културата.
Средствата са предвидени в централния бюджет по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през 2018 г.
Правителството се разпореди с държавни имоти
Правителството даде съгласието си в полза на сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България" да бъде
учредено безвъзмездно право на ползване на държавен имот. Той се намира на ул. „Преспа" №6 в Пловдив. За срок от 10
години в него ще бъдат предоставяни социални услуги от Националния център за рехабилитация „Хелън Келър" към
Асоциацията и ще бъде създаден дом за възрастни сляпо-глухи хора без близки, които да се грижат за тях.
Сградите на Професионалната гимназия но транспорт „Н. Й. Вапцаров" в Сливница стават общинска собственост.
Решението е мотивирано с преобразуването в общинско на учебното заведение, което досега е било към Министерството
на образованието и науката.
АПИ получава управлението върху два етажа от административна сграда на бул. „Цар Борис III" №215 в град София. До
2016 г. помещенията са били в управление на Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти". С
изменение в Закона за пътищата от април 2016 г. дейността на НКСИП е прекратена и АПИ е правоприемник на всички
активи, пасиви, права и задължения на прекратеното държавно предприятие.
На областния управител на Габрово беше възложено да сключи договор за купуването на частен имот, необходим за
решаване на проблема с отоплението на администрацията. Това са два обекта с обща площ от 24 кв. м в сградата на
областната администрация, в които е разположен котелът на парната инсталация. До момента той е отоплявал само част
от сградата. Имотът ще бъде закупен за 9600 лв., осигурени по бюджета на областната администрация.
Правителството даде съгласието си „Български пощи" ЕАД да продаде чрез търг с тайно наддаване имоти с отпаднала
необходимост за дружеството, чиято поддръжка е свързана с неоправдани разходи. Това са части от масивни и
полумасивни постройки в гр. Дунавци, община Видин, с. Кортен, община Нова Загора, с. Горно Александрово, община
Сливен, и с. Бежаново, община Ловеч. Помещенията са с обща площ около 270 кв. м.
Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС
Правителството одобри резултатите от проведени заседания на Съвета на Европейския съюз.
Министрите на вътрешните работи заседаваха на 8 март в Брюксел. На срещата им основните дискусии бяха свързани със
сътрудничеството между мисиите и операциите по линия на Общата политика за сигурност и отбрана и агенциите на ЕС в
областта на правосъдието и вътрешните работи. Обсъдено беше прилагането на директивата относно резервационните
данни на пътниците, сътрудничеството със Западните Балкани в областта на вътрешната сигурност и борбата с тероризма,
актуалното състояние на миграцията и др.
Неформалното заседание на министрите на културата се проведе на 28 февруари в София. На него бяха обменени мнения
по темите за утвърждаването на чувството за принадлежност към ЕС чрез културата и взаимодействието с други сектори,
както и за пътищата за мобилизиране на потенциала и енергията на младите хора в опазването и развитието на
европейските ценности. Министрите на държавите-членки се обединиха около посланията за по-широк достъп до култура,
насърчаване на междукултурния диалог, мобилността на творците, необходимостта от по-сериозно публично
финансиране и засилване на програмата „Творческа Европа".
Съветът „Общи въпроси" заседава в Брюксел на 20 март. С участието на всички държави-членки беше постигнато съгласие
за консултации с Европейския парламент по проекта за предложение за следващите избори за членове на парламента и
беше подготвено заседанието на Европейския съвет на 22 март, фокусирано главно върху работните места, растежа и
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конкурентоспособността. Във формата по чл. 50 от ДЕС беше направен преглед на актуалното състояние на преговорите
по излизане на Обединеното кралство от Съюза и бяха обсъдени Насоки на Европейския съвет по тях.
Правителството одобри позиции на България за заседания на Съвета на ЕС
Правителството прие позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство,
което ще се проведе на 16 април в Люксембург.
На него се очаква Председателството и Европейската комисия да представят информация за постигнатия напредък по
изпълнението на Заключенията на Съвета от юни 2016 г. относно загубите на храни и хранителни отпадъци, а министрите
ще имат възможността да обменят мнения по темата. Предвижда се също Комисията да представи предложението за
директива относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни, както и предложението за регламент
за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води на ЕС.
Правителството одобри и позицията на България за неформалното заседание на министрите на заетостта и социалната
политика на 17 и 18 април в София, което ще се ръководи от българския министър на труда и социалната политика.
Дебатите ще бъдат съсредоточени върху приложението на принципите в Европейския стълб за социални права за
повишаване на уменията и знанията на работната сила и осигуряване на равни възможности за реализиране на пазара на
труда. По време на първата пленарна сесия министрите ще обменят опит и ще обсъдят мерки за насърчаване на
обучението и ученето през целия живот. България ще представи своята политика по отношение на подобряване достъпа
до пазара на труда за всички групи в неравностойно положение – младежи, хора в предпенсионна възраст, дългосрочно
безработни. Ще бъдат обсъдени и действия за насърчаване на социалния диалог при прилагането на принципите на
Европейския стълб за социални права и за осигуряване на справедливо заплащане на труда. Министрите ще обсъдят и
напредъка на държавите членки при изпълнението на Гаранцията за младежта и интегрирането на трайно безработните
на пазара на труда.
Заместник-министър председателят Томислав Дончев ще председателства заседанието на Съвета по общи въпроси,
формат „Кохезионна политика", което ще се проведе на 12 април в Люксембург. В рамките на Съвета държавите-членки
ще имат възможност да се обединят около общи решения по отворените въпроси за новата Кохезионна политика. Това е
последният официален формат, в който държавите-членки ще имат възможност да споделят своята визия за бъдещето на
Кохезионната политика в следващия програмен период, преди Европейската комисия да е представила първото си
предложение за Многогодишната финансова рамка на ЕС след 2020 г.
Съвет „Общи въпроси" ще заседава на 17 април в Люксембург. Очаква се министрите да приемат измененията в Акта за
избиране на членове на Европейския парламент, които следва да бъдат транспонирани в националните законодателства
преди изборите през 2019 г. Комисията ще представи пакета доклади по страни, участващи в процеса на разширяване на
ЕС и процеса за стабилизиране и асоцииране. Съветът ще продължи и дискусията по въпроса за върховенството на закона
и Полша, като ще бъдат изслушани предложенията на страната за изменения в законодателството и мнението на
Комисията по тях.
Граждани на ЕС ще получават консулска закрила от българските мисии в трети страни
Гражданите на Европейския съюз, намиращи се в държави извън Съюза, ще могат да се обръщат за закрила към
българското посолство или консулство, ако в съответната страна няма представителство на собствената им държава. Те ще
се ползват със същите права, с каквито са и българските граждани. Това предвижда прието постановление на
Министерския съвет за предоставяне на консулска закрила и участие в мерките за координация и сътрудничество за
улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на Европейския съюз в трети държави от задграничните
представителства на България.
Случаите на консулска закрила включват арестуване или задържане, когато лицето е жертва на престъпление, при тежка
злополука или тежко заболяване, смърт, помощ и репатриране при извънредна ситуация, нужда от временни документи
за пътуване и др.
В случаите, когато на непредставените граждани на Европейския съюз е оказана от страна на България консулска закрила,
свързана с предоставяне на финансова помощ, от тях ще се изисква да поемат задължение да възстановят единствено
онези разходи, които при същите условия би трябвало да бъдат поети от гражданите на държавата ни. Така направените
разходи за консулска закрила от страната ни подлежат на възстановяване от държавата-членка, чийто гражданин е
потърсил нашето дипломатическо или консулско представителство.
По същия начин българските граждани, които са получили консулска закрила от държава-членка, са длъжни да възстановят
Министерството на външните работи на България равностойността на направените разходи за консулска закрила в
качеството им на непредставени граждани на Европейския съюз.
Регламентират се допълнителни пенсионни права за работници от ЕС
Правителството одобри промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат изискванията на
евродирективата за минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите-членки
на ЕС чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права.
Съгласно измененията работодателите, които осигуряват работниците и служителите си в доброволен пенсионен или
доброволен професионален пенсионен фонд, ще трябва да започнат да осигуряват по същия начин и новопостъпили
работници или служители до шест месеца, след като са ги наели. Същите права ще имат и работниците и служителите, с
които е сключен договор за възлагане на управление и контрол.
В съответствие с изискванията на директивата са предвидени и промени, насочени към предоставяне на осигурените лица
и техните наследници на необходимата информация относно придобиването на пенсионни права и третирането на техните
средства.
Предложени са промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
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Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси. С проектозакона се въвежда националната процедура за освобождаване от задължения по
Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, когато това
е необходимо в интерес на отбраната.
Въвеждането на процедурата е предвидено в регламента и е съобразено с Кодекса на Европейската агенция по отбрана за
изключенията по регламента, свързани с отбраната.
Целта на процедурата е да се предотврати негативният ефект върху сектора отбрана от директното прилагане на
регламента, като едновременно с това се въведат механизми за защита на човешкото здраве и околната среда.
Освобождаването от задължения не засяга правното действие на разпоредбите, регламентиращи информационния лист
за безопасност.
Законопроектът определя разрешението за освобождаване от изисквания на регламента да се издава от
Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, както и да се създаде и поддържа
регистър на издадените разрешения. Редът, условията и сроковете за издаване на разрешенията, изискванията за
предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и другата
необходима информация ще бъдат регламентирани в наредба на Министерския съвет. Предвидена е и административнонаказателна отговорност за неспазване на задълженията по издадено разрешение.
Приета е Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения
Правителството прие Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения. Документът
урежда реда за разглеждане на жалби и искания, постъпили по реда на Закона. С нея ще бъде въведена правна
регламентация за депозиране на жалби или искания, условията на които те следва да отговарят, както и редът за тяхното
разглеждане и за произнасяне.
С наредбата се създават условия за публичност и прозрачност на процедурите по разглеждане на спорове, за ефективност
и бързина на администрацията, както и правилата за водене на кореспонденция.
Приет е доклад за изпълнението на Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС
Министерският съвет прие доклад за изпълнението към 31 март на Плана за действие за 2018 г. с мерките, произтичащи
от членството на България в Европейския съюз.
Изпълнени са 55 мерки от 93, чийто срок е до края на март. По-високият процент неизпълнение е традиционен за първото
тримесечие на годината поради прехвърлянето на неизпълнените мерки от Плана за 2017 г.
На министрите беше възложено да предприемат действия съобразно своята компетентност за преодоляване на
закъсненията с цел подобряване на резултатите на България при въвеждането на директивите на ЕС и недопускане
стартирането на процедури за нарушения.
Открити са процедури за предоставяне на концесии на четири морски плажа
Правителството стартира процедури за предоставяне на концесия на четири морски плажа - „Св. Св. Константин и Елена –
юг", „Ривиера", „Ахтопол север – източна зона" и „Китен - юг". Предлага се срокът на първите две концесии да е 15 години,
а на вторите две – десет.
С процедурите се цели обезопасяване на морските плажове и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на
концесията. Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие, като
концесионерите ще бъдат определени чрез конкурс, организиран от министъра на туризма и проведен от комисия,
назначена от министър-председателя.
Размерът на минималното годишно концесионно заплащане на плаж Св. Св. Константин и Елена – юг" е 78 662 лева без
ДДС, на плаж „Ахтопол север – източна зона" – 30 775 лева без ДДС, на плаж „Ривиера" – 257 959 лева без ДДС, и на плаж
„Китен-юг" - 119 499 лева без ДДС. Размерите са определени съгласно приетата от Министерския съвет Методика за
определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове. Критериите за формиране на
комплексната оценка са съобразни с РМС 604/2016.
Отпускат се допълнителни средства за реклама на България като целогодишна туристическа дестинация
Правителството осигури допълнителни 1 680 000 млн. лв. по бюджета на Министерството на туризма за изпълнение на
Годишната програма за национална туристическа реклама.
Програмата предвижда устойчиво развитие и промотиране на културно-историческия туризъм, съчетан със специфичните
видове туризъм, с цел преодоляване на сезонността. Това налага използване на актуални маркетингови инструменти и
сътрудничество с водещи световни медии за достигане до целевите аудитории.
Предприетите множество маркетингови кампании, реализирани в сътрудничество с международни медии и
туроператори, както и представянето на България на международните пазари са сред причините за изключително добрите
резултати през 2017 година. Официалната статистика показа, че за периода януари-декември 2017 г. България е посетена
от близо 8,9 млн. чуждестранни туристи. Това е увеличение от 7,6% спрямо същия период на 2016 г., която досега бе
рекордна за туризма. Първоначалните резултати за 2018 г. също са оптимистични – за първите два месеца на годината
чуждестранните туристи са с 10,6% повече спрямо същия период на 2017 г.
Увеличеният брой туристи повишава значително и приходите от международен туризъм - по данни на БНБ за периода
януари-декември 2017 г. те възлизат на близо 6,9 млрд. лв. Ръстът спрямо същия период на 2016 г. е 9,3 на сто. По-високият
ръст на приходите в сравнение с ръста на броя чуждестранни туристи показва устойчива тенденция за нарастване на
интереса към висококатегорийните хотели, което пък е свидетелство, че страната привлича по-висок клас туристи.
През последните години Министерството на туризма е реализирало изключително успешни кампании с политематичните
канали Euronews и CNN, като са достигнати над 40 милиона зрители, основно в Европа. Чрез тези медийни конгломерати
рекламата на България достига до аудитория с реален потенциал да позиционира страната ни в сегмента на водещите
туристически дестинации, като увеличи средния разход за престой на турист.
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Очаква се реализацията на тези и сходни кампании да доведе до положителни финансови резултати в национален мащаб
и затвърждаване на положителния имидж на България като държава с разнообразни туристически продукти и сериозен
потенциал за инвестиции.
Правителството издига кандидатурата на Бойко Коцев за член на УС на Международната банка за икономическо
сътрудничество
Правителството одобри кандидатурата на Бойко Коцев за член на Управителния съвет (УС) на Международната банка за
икономическо сътрудничество (МБИС) с мандат до пет години. В качеството си на член на УС на МБИС представителят на
България ще участва в оперативната дейност и управлението на банката и ще отстоява финансово-икономическите
интереси на страната ни.
Бойко Коцев е с богата дипломатическа биография и притежава широка експертиза, авторитет и професионално признание
в областта на международните отношения.
Международната банка за икономическо сътрудничество е в процес на трансформация за превръщането й в модерна
международна банка за развитие. Банката обръща особено внимание на проекти в сектори, които генерират растеж и са
приоритетни за развитието на икономиките на страните членки – България, Виетнам, Полша, Монголия, Румъния, Русия,
Словакия и Чехия. В стратегията й за България приоритет е кредитирането в сферата на промишлеността, селското
стопанство, търговията, транспорта и банковия сектор.
Генерал-лейтенант Андрей Боцев е предложен за удостояване със звание генерал
Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да удостои началника на отбраната
генерал-лейтенант Андрей Боцев с висшето офицерско звание „генерал".
За освобождаване от длъжността заместник-началник на отбраната и от военна служба е предложен генерал-лейтенант
Пламен Атанасов поради навършване на пределна възраст за заеманото звание. За неговия пост е предложен генералмайор Димитър Илиев, който ще бъде освободен като заместник-командир на Корпуса за бързо развръщане на НАТО в
Солун и произведен в генерал-лейтенант.
Бригаден генерал Иван Ортоманов е предложен за освобождаване като директор на дирекция „Операции и подготовка"
в МО, за назначаване като заместник-командир на Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солун и за удостояване със
звание генерал-майор. За директор на дирекция „Операции и подготовка" и удостояване със звание бригаден генерал е
предложен полк. Маргарит Михайлов, в момента заместник-началник на щаба на Сухопътните войски.
Бригаден генерал Иван Лалов е предложен за освобождаване от длъжността командир на 3-а авиационна база, за
назначаване за заместник-командващ на Съвместното командване на силите и за удостояване със звание генерал-майор.
Да заеме овакантената длъжност командир на авиобазата, както и за удостояване със звание бригаден генерал е
предложен сегашният заместник-командир на базата полк. Димитър Петров.
За назначаване за заместник-командир на ВМС и удостояване със звание флотилен адмирал е предложен капитан І ранг
Георги Пенев, в момента началник на щаба на ВМС.
Заместник-директорът на Служба „Военна информация" полк. Пламен Ангелов е предложен за директор на Службата и
удостояване със звание бригаден генерал. Той ще поеме поста от бригаден генерал Светослав Даскалов, който ще бъде
освободен от военна служба поради навършване на пределна възраст за заеманото звание.
Полк. Васил Лазаров е предложен за длъжността съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по
военната сигурност, както и за удостояване със звание бригаден генерал.
Директорът на дирекция „Логистика" в МО полк. Митко Григоров е предложен за удостояване със звание бригаден
генерал.
Правителството предлага на Президента на Република България да направи промяна и в Указ 85/2012, с който са утвърдени
длъжностите във въоръжените сили и в НСО, изискващи висши офицерски звания. Предложението е висше офицерско
звание генерал-майор (контраадмирал) да се изисква и за длъжността директор на Щаба на отбраната. Неговите функции
са свързани с организиране дейността на административните звена в Щаба на отбраната като стратегически военен щаб
на въоръжените сили.
√ ОБЗОР: Туристически инспектори следят под лупа хотелите
Туристически инспектори вече ще проверяват дали хотелите спазват изискванията, на които трябва да отговарят в
съответствие с издадените им категории. Това стана ясно от изказване на министъра на туризма Николина Ангелкова пред
Нова тв. Туристическият инспекторат ще бъде създаден с предстоящите промени в Закона за туризма, посочи Ангелкова в
отговор на множеството оплаквания от лоши условия в част от хотелската база у нас.
Безспорно има пропуски в контрола на хотелите след категоризацията им, призна министърът на туризма. В момента
правомощия да проверява хотелската база има Комисията за защита на потребителите (КЗП), обясни Николина Ангелкова.
Съгласно закона към днешна дата само по искане на КЗП може да се отнеме категорията на даден хотел, заяви Ангелкова
и допълни, че ако комисията не сезира министерството за нарушения, то "остава с вързани ръце".
Сега Министерството на туризма може да издава само предписания и глоби, каза още Ангелкова. Така че реално ние
чакаме друг орган да ни сезира, за да можем да стартираме процедура за отнемане на звезди на даден хотел, коментира
Николина Ангелкова, но веднага допълни, че "и до ден днешен за кошмарния хотел в Чифлика не сме получили искане от
КЗП за отнемане на категорията му".
√ ПРОМЯНА: Трудов договор за 4 часа на ден
Заетите по т. нар. еднодневни трудови договори ще могат да работят и да се осигуряват не само в продължение на осем,
но и на четири часа в рамките на един ден. Тази промяна ще стане възможна с внесеното предложение за поправка в
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Кодекса на труда, чието разглеждане в комисии и в пленарна зала ще започне в най-скоро време, съобщи народният
представител от ГЕРБ Светлана Ангелова.
Подкрепа за предложението вече са дали работодатели, наемащи лица за краткосрочна селскостопанска работа, отбеляза
зам.-председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика. По този начин се отговаря на
потребностите на селскостопанските работници, тъй като за някои култури като роза, лавандула не е необходима
осемчасова заетост. Тяхното прибиране става в рамките на няколко часа на ден и по този начин се създават затруднения
на работниците и техните работодатели. Целта на промяната е осигуряване на гъвкавост и облекчаване условията при
сключване на договорите.
Междувременно заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова посети филиал на детска
градина „Червената шапчица" в Русе, където се изпълнява проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско
развитие". Той осигурява устойчивост на Центъра за социални и образователни услуги, изграден по проект „СВЕТИЛНИК",
като досегашните услуги за семейства с деца от 3 до 7 г. продължават в пълен обем и са надградени с нови. В сградата на
градината се предлага педагогическа подкрепа за деца с увреждания, консултиране на родители, индивидуална и групова
работа с деца и родители, здравна детска консултация и др.
Канал 3
√ Българското председателство очаква исторически успех
Очаква се още включването на редица разпоредби в правото, по които да се изпълни всичко задължително и
необходимо
Ясно е, че Европа е в условията на единен пазар и то на фона на българското европредседателство. Състоянието на единния
пазар непрекъснато се подобрява. И ако част от желаните промени се приемат до края на юни месец тази година, то това
би означавало, че страната ни ще се разпише с особен успех в ролята си на домакин на ЕС.
Директивата за сигурност на информация в мрежите например е ключов фактор що се отнася до киберпространството
навсякъде в Европа. Очакват се дискусии по общи правила за далекосъобщителните технологии. Интересен е въпросът за
достъпа до широколентов интернет, който Европейската комисия се надява да бъде одобрен до края на юни. Сред
надеждите се нарежда още Директива за аудиовизуални услуги, както и амбицията всички да имат надлежен достъп до
интернет.
Очаква се още включването на редица разпоредби в правото, по които да се изпълни всичко задължително и необходимо.
Обект на обсъждане в Брюксел са и проблеми, свързани с достъпа до реклама, както и с речта на омразата. Предстои
включването на правила, забраняващи на социалните мрежи да публикуват видеа, които имат терористично съдържание.
А защита на непълнолетните лица в социалните мрежи е съществен елемент в промените. Ако всичко това се случи до края
на юни, то ще е историческо и много важно постижение за българското европредседателство.
Капитал
√ Сделките за първите 3 месеца: Голямо сбогом от Запад
Изтеглят се Telenor, MTG и Societe Generalе, а на тяхно място влизат източно-европейски купувачи
Чешка доминация и оттегляне на западни инвеститори от България – така би могло да се обобщи условно развитието на
пазара на сливания и придобивания (M&A) в страната от началото на годината. В две от трите най-големи сделки за
периода купувач е чешкият фонд PPF на милиардера Петр Келнер, който ще бъде новият собственик на "Теленор" и "Нова
телевизия". В третата пък с адрес Прага е купувачът – държавният енергиен оператор CEZ, който продава бизнеса си в
България. И при двете покупки на Келнер от страната се оттеглят западни собственици, а от седмици в ход е и продажба
на още един голям чужд бизнес - банката на Societe Generalе, която също привлича интерес от източна, но не и от западна
Европа.
Извън тези знакови прехвърляния, изминалите три месеца не се отличават с извънредна активност в сравнение с началото
на миналата или на по-миналата година – общият брой сделки за периода остава около 30, като в основната си част те са
за суми под 30 млн. евро. Въпреки по-малките размери, които обикновено са свързани предимно с местни купувачи, не
липсва и интерес от страна на стратегически международни инвеститори. Вече традиционно значителна част от външния
интерес е към технологичния сектор, но чуждестранни купувачи има и за добри производствени активи. В белязалия
изминалата година сектор на бизнес имотите пазарът също остава активен, но основният фокус се измества от моловете
към офис сградите. Раздвижване има и в банковия сектор, където Столичната община продаде участието си в Общинска
банка на съмнителен купувач, четвъртият опит на синдиците на фалиралата КТБ да намерят нов собственик на дъщерната
ТБ "Виктория" е на финалната права, а приближава продажба и на Пиерос и вече споменатата "Сосиете женерал
Експресбанк".
Макар и с по-умерени темпове се запазва и активността по линия на българските компании и предприемачи, които правят
покупки извън страната в търсене на международна експанзия на дейността си.
По света и у нас
Глобално първото тримесечие на 2018 г. донесе рекордно високи нива на пазара, въпреки политическата несигурност,
породена от търговските конфликти между САЩ и Китай. По данни на консултантската компания Dealogic стойността на
сделките за периода е достигнала 1.2 трлн. долара, като обемът и броят на обявените през първите три месеца на годината
мегасделки също са на едни от най-високите си нива. Причините: възходящото развитие на световната икономика,
евтиното финансиране, увеличаващото се доверие в регулаторните системи и способността на бизнеса да устоява на кризи.
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На този фон ситуацията в Централна и Източна Европа през последните месеци изглежда малко по-умерена. Според
наблюденията на консултантската компания EY, за цялата 2017 г. общият брой на сделките в региона е намалял с 2.8% в
сравнение с година по-рано. Стойността им обаче се е повишила с 6.6% спрямо 2016 г., отчитат от дружеството в редовния
си "Барометър на сливанията и придобиванията в Централна и Югоизточна Европа" (CSE M&A Barometer). В основната си
част сделките в региона са вътрешни за съответните държави, а най-активният пазарен сегмент остават недвижимите
имоти, следвани от производството и покупките на IT бизнеси. "За отбелязване е и фактът, че делът на транзакциите,
приключени от стратегически инвеститори, бележи спад от 6 процентни пункта до 72% от общият обем на сделките",
посочват от EY.
Все пак добрите перспективи пред икономиките в региона носят оптимизъм и за M&A сектора. "Наблюдаваме повишена
активност на финансовите и стратегическите инвеститори в целия регион, включително и в България, повлияна от
благоприятните икономически прогнози, ниската цена на финансиране и някои размествания в собствеността вследствие
на по-големи глобални сделки, изискващи отделяне на отделни бизнеси наложени от антимонополните органи", посочва
Георги Вангелов, който е директор в българската консултантска компания Entrea Capital. По думите му, интересът към
местния пазар от страна на стратегически и финансови инвеститори остава стабилен.
Големите сделки
Макар и 2018 г. да е още в началото си, чешкият милиардер Петр Келнер спокойно може да кандидатства за титлата за
"Купувач на годината". Най-богатият източноевропеец, който избягва публичните изяви, е новият собственик както на найголямата медийна група в България – "Нова телевизия", така и на телеком номер 3 в страната – "Теленор". Сделката за
българския бизнес на норвежкия Тelenor е в пакет заедно с операторите в Сърбия, Черна гора и Унгария, като общата
оценка на придобиваните компании е 2.8 млрд. евро. Българският телеком е 29% от пакета, което прави оценката му над
800 млн. евро и го превръща в най-голямата M&A сделка в страната от 2013 г., когато норвежкият Telenor го купи от
гръцката OTE за 717 млн. евро. Отделно от това инвестиционният фонд на Келнер – PPF Group, ще плати и 185 млн. евро за
"Нова телевизия", за чиято продажба базираната в Швеция група MTG води преговори с различни кандидати още от
миналата пролет. Или общо бг сметката на Петр Келнер е около 1 млрд. евро.
Другата мащабна сделка в страната за тримесечието е за продажбата на българския бизнес на чешката държавна
енергийна компания CEZ на фирмата на Гинка Върбакова – "Инерком". Пакетът, който включва електроразпределителното
дружество "ЧЕЗ Разпределение", доставчика на ток "ЧЕЗ Електро България", лицензирания търговец на електроенергия
"ЧЕЗ Трейд България", компанията за ИТ услуги "ЧЕЗ ИКТ България", соларния парк "Free Energy Орешец",
електроцентралата на биомаса "Бара груп", както и ръководещата и координиращата дейността на българските звена на
групата "ЧЕЗ България", е оценен на 326 млн. евро. Доколкото финансирането на купувача не е осигурено, то точещата се
от над година продажба може и да не приключи с щастлив край за CEZ.
Технологии, банки и офиси
Една от видимите тенденции на тримесечието беше запазването на традиционно високия интерес на международни
купувачи към българския технологичен сектор. В него беше и първото придобиване от страна на китайски стратегически
инвеститор на българска компания – това на софтуерната "ММ Солушънс", която стана собственост на ThunderSoft срещу
31 млн. евро.
С нови акционери са и "Хелоу хънгри", която стои зад платформата за поръчки на храна BGMenu, софтуерната българодатската софтуерна компания Komfo, стартъпа "МамутДиБи", който разработва продукт за съхранение и анализ на големи
бази данни, както и телекомуникационният бизнес на "Алтерко" в България, Румъния и Македония. В групата на
технологичните сделки е и например излизането на фонда за рисков капитал NEVEQ от компанията за семантичен софтуер
"Онтотекст".
Сред новите стратегически играчи на българския пазар са още холандската Dietsmann, която финализира придобиването
на "Енергоремонт холдинг", както и германската издателска група Klett, която вече притежава 79% от издателствата
"Анубис" и "Булвест" и от дистрибутора им "Анубис-Булвест", в които влезе като малък акционер през 2013 г.
Друга запазваща тенденция е и интересът на южноафрикански инвеститори към имотния сектор в страната. След като през
миналата година придоби търговски центрове номер 1 и номер 3 в София – Paradise Center и Serdica Center, за общо около
460 млн. евро, фондът NEPI Rockcastle продължи с покупките в страната, като плати 9 млн. евро за терен в широкия център
на Пловдив, където възнамерява да строи нов мол. В имотния пазар в България инвестира и южноафриканският фонд Old
Mutual Group, който вече има непряко участие в най-голямата местна софтуерна компания – "Пейсейф", а сега придобива
контролен дял в офис проекта на AG Capital "Полиграфия център".
Първата си инвестиция в страната, също в офис сегмента, пък направи унгарският Wingholding, който плати близо 10 млн.
евро за две административни сгради в столичния район "Младост". С нов собственик, само че местен, е и бизнес сградата
на софийската улица "Московска" 9, в която наемател от години е Британското посолство в България – ирландският фонд
Avestus продаде проекта на братята Владимир и Огнян Павлови, които имат бизнес в мостовото строителство.
След местната мегасделка на миналата година, в която белгийският собственик на Сибанк – KBC, купи ОББ и "Интерлийз",
продължава активността и на банковия пазар. В началото на годината със скоростни темпове Столичната община продаде
мажоритарното си участие в Общинска банка на лихтенщайнския фонд Novito Opportunities, който финансира покупката
за 46 млн. лв. със средства от производителя на горива "Инса ойл" на Георги Самуилов. Бързото и безкритично одобрение
от страна на регулаторите обаче породи опасения, че зад официално обявените лица стои друг интерес.
Междувременно друга продажба в сектора – тази на ТБ "Виктория", най-накрая е на път да се случи. В четвъртия опит на
синдиците на фалиралата КТБ да намерят нов стопанин на дъщерната финансова институция според източници на
"Капитал" за купувач е избрана Инвестбанк на Петя Славова, но все още липсва официално съобщение.
По всичко личи, че консолидационните процеси в сектора ще продължат – от миналата година купувач за бизнеса си на
Балканите търси гръцката Piraeus, като по информация на "Капитал" процедурата за продажбата на българската Банка

8

Пиреос е в напреднала фаза, а за най-вероятен купувач се сочи Пощенска банка. В началото на тази година пък стана ясно,
че френската банкова група Societe Generale също ще търси излизане на част от пазарите в региона, в които не е в топ 3. В
тази група попада и дъщерната Сосиете женерал Експресбанк, за която по информация на "Капитал" интерес има от страна
на унгарския собственик на Банка ДСК – OTP Group, както и от американския асет мениджър Apollo Global Management, но
с ниска цена.
Investor.bg
√ Нова индустриална зона в Свищов ще привлича инвестиции
Крайдунавският град има какво да покаже от културно-историческото си наследство и да развие туризма, посочи
кметът Генчо Генчев
Догодина Свищов може да има своята индустриална зона. На сегашния етап сключваме споразумение с Национална
компания индустриални зони, която да бъде наш партньор за привличане на инвестиции. Това прогнозира кметът на
Свищов Генчо Генчев в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.
Той обяви, че ръководството на крайдунавския град си е поставило като приоритет създаване на индустриална зона в
Свищов.
“Такава зона през последните 10-15 години не е съществувала. Тази, която е съществувала е разпарцелирана и
разпродадена. В момента индустриалната ни зона е в много окаяно състояние“, оплака се Генчев. – С отдаване на
земеделска земя под наем община Свищов придобива немалък процент от наемните цени и успява с тези средства да
балансира бюджета си и да реализира местните политики.”
Според него градът има потенциал, но е загубено много време през годините.
„Благодарение на това, че правителството ни предостави бившите казармени поделения, които са около 320 дка., ние сме
си поставили за цел там да бъде изградена индустриална зона“, добави Генчев. – Тези бивши поделения са с много
стратегическо разположение, те са на брега на реката. Ние за първи път имаме реален икономически излаз на река Дунав.
При създаването на самия подробен устройствен план ще направим така, че определени инвеститори да имат
възможността да вложат парите си и да се възползват от ресурсите на реката."
Градоначалникът напомни, че през последните години не са използвани ресурсите на река Дунав.
“Не може да кажем, че реката сега подпомага града. Свищов наистина е бил пристанищен град, където се е развила
индустрията. Много малко е направено по отношение на това да се използва тази възможност на река Дунав, която има
Свищов“, смята Генчев.
Кметът на Свищов посочи, че това е един много сериозен проблем пред общината и сериозно предизвикателство за
развитие на инвестиции, бизнес и най-вече за разкриване на нови работни места.
Дарик
√ Теменужка Петкова: Смяната на собствеността на ЧЕЗ няма да промени цената на тока
Смяната на собствеността на ЧЕЗ в България няма да промени цената на електрическата енергия, защото цената й се
определя от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а не от ЕРП-ата. Това каза министърът на енергетиката
Теменужка Петкова.
Енергийният министър посочи, че електроразпределителните предприятия и всяко едно предприятие са в правото си да
предявят искания за цена, но в крайна сметка цената се определя само от регулатора и хората трябва да бъдат спокойни.
Министър Петкова обясни, че сигурността на електроенергийната система не се определя от собствениците на тези
дружества и затова няма опасност за енергийната сигурност на страната при смяна на тяхната собственост. Освен това, по
думите й, регулаторът също следи тези дейности, защото енергийните дружества изпълняват дейност, която е лицензирана
при КЕВР.
"Държавата си е на мястото и хората трябва да бъдат спокойни", увери енергийният министър.
На въпрос, че каквото и да се случи с договорите с т.нар. американски централи това няма да промени цената на тока,
който те продават, енергийният министър обясни, че България е поела ангажименти, които са свързани с пълната
либерализация на енергийния пазар.
Петкова припомни, че през 2013 г. бившата ДКЕВР е сезирала Европейската комисия за това, че според тогавашната
комисия е налице нерегламентирана държавна помощ по отношение на двата дългосрочни договора с двете американски
централи и започналата тогава процедура продължава и до днес. Поради тази причина са започнали разговори с двете
централи.
Тя изрази увереност, че при конструктивни преговори с представители на двете централи ще стигне до най-добро решение
за двете страни.
Сп. Икономист
√ Борисов: Измамите в ТЕЛК-овете трябва да спрат
В коалиционното споразумение е заложено да сложим край на източването на всички подобни системи, обяви
премиерът
„Когато е било създадено това правителство, е подписано коалиционно споразумение, като едно от условията на
партньорите в него е било да се направи всичко възможно, за да спре източването на различните системи от хората, които
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злоупотребяват“, обясни министър-председателят Бойко Борисов на брифинг в Министерския съвет, заедно с
вицепремиера Валери Симеонов, социалния министър Бисер Петков и здравния министър Кирил Ананиев.
Премиерът Борисов уточни, че правителството от години работи прекрасно с всички организации на хората с увреждания,
които сега протестират пред Министерския съвет, и увери, че те са съюзници на правителството. Това, което колегата
Симеонов, със своите експерти, министри, в продължение на пет месеца работи, е не да бъдат ощетени дадени хора, а да
се направи така, че ресурсът да остане за тези, които действително имат нужда, посочи Бойко Борисов. По думите му
правителството най-малко е мислило на някого да навреди.
Премиерът обаче беше категоричен, че измамите и корупционните схеми при ТЕЛК-овете не могат да продължат. Борисов
информира, че на 12 и 13 април ще има среща на ресорните министри, вицепремиера Симеонов с представители на
организации на хората с увреждания, на която ще се обсъждат необходимите промени в Концепцията за
работоспособността на хората с увреждания. Точка по точка, детайл по детайл ще обсъдим всяко нещо, което ги тревожи,
обеща премиерът.
Той заяви, че по отношение на комисиите ТЕЛК ще бъде използван целият ресурс на държавата за по-голям контрол. Над
1,7 млрд. лева отиват в този процес и мисля, че един по-добър контрол ще е от ползва за всички, допълни Борисов.
Той призова за диалог по темата, за да може за хората с увреждания да останат повече средства.
√ 44% от жителите на ЕС нямат дигитални умения
Учителите трябва да създават съдържание, чрез което да преподават
44% от жителите на ЕС нямат дигитални умения, а 65 на сто от учителите не са уверени в преподаването и използването на
нови технологии. Тези данни оповести евродепутатът Ева Майдел на конференция „Дигитални и предприемачески
умения“, организирана от българското председателство на ЕС в Брюксел.
„Данните наистина са тревожни. Всички заинтересовани страни да работят заедно. Това включва институциите на
европейско ниво, националните институции и местните институции, с бизнеса, с неправителствения сектор, със самите
ученици и със самите учители“, коментира пред БНР Майдел.
„На първо място всички признават необходимостта от това да се инвестира повече в учителите и това учителите да могат
да бъдат създатели на дигитално съдържание. Самите те да създават съдържание, чрез което да преподават. На второ
място, разбира се, това е с внедряването на дигиталните компетентностни умения още от най-ранна детска възраст“,
отбеляза заместник-министърът на образованието Деница Сачева.
БНТ
√ Протест на малки и средни търговци на горива в Пловдив
Десетки малки и средни търговци на горива излязоха на мирен протест в Пловдив. Те са против обсъжданите в Народното
събрание промени, които ще задължат всеки един от тях да предоставя големи банкови гаранции, ако иска да продава
петролни продукти. Според протестиращите, това ще повиши цената за крайните потребители, а голяма част от малките
бензиностанции ще фалират.
В Пловдив пристигнаха дребни търговци на горива от Хасково, Стара Загора, Велинград, Рудозем, Пазарджик.
Алдомир Малинов: Просто ще се откажем, няма да може да продължим бизнеса и спираме дейността.
Ангел Даскалов: 80 процента от колегите са с кредити, кой взимал кредит за един-два камиона, изплаща го.
Десетки цистерни за гориво затрудниха движението на един от изходите на Пловдив. Малките и средни фирми,
дистрибутори и търговци на петролни продукти са против предлаганите промени, според които всички, които складират
или транспортират горива трябва да бъдат регистрирани в Министерството на икономиката. За да влязат в регистъра обаче
ще трябва да представят и сериозни банкови гаранции.
Георги Паничарски - собственик на бензиностанции от Пловдив: Лично мен ще ме засегне гаранцията, която е непосилна.
500 хиляди лева, за да търгувам с горива и 3 млн. уставен капитал. Презумцията на закона е да се гарантира събираемостта,
но проблемът не е в нас, той се крие в производители и вносители.
Апостол Апостолов - собственик на бензиностации от Пловдив: Този закон е убиец на дребния и средния бизнес. Той
както в контекста му е заложено е да защитава монопола.
Според протестиращите, ако промените бъдат приети това може да доведе до увеличение на цената на горивата за
крайните потребители.
News.bg
√ Отпускат близо 2 млн. лева за туристическа реклама на България
Правителството осигури допълнителни 1 680 000 млн. лв. по бюджета на Министерството на туризма за изпълнение на
Годишната програма за национална туристическа реклама.
Програмата предвижда устойчиво развитие и промотиране на културно-историческия туризъм, съчетан със специфичните
видове туризъм, с цел преодоляване на сезонността. Това налага използване на актуални маркетингови инструменти и
сътрудничество с водещи световни медии за достигане до целевите аудитории.
Предприетите множество маркетингови кампании, реализирани в сътрудничество с международни медии и
туроператори, както и представянето на България на международните пазари са сред причините за изключително добрите
резултати през 2017 година.
Официалната статистика показа, че за периода януари-декември 2017 г. България е посетена от близо 8,9 млн.
чуждестранни туристи. Това е увеличение от 7,6% спрямо същия период на 2016 г., която досега бе рекордна за туризма.
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Първоначалните резултати за 2018 г. също са оптимистични - за първите два месеца на годината чуждестранните туристи
са с 10,6% повече спрямо същия период на 2017 г.
Увеличеният брой туристи повишава значително и приходите от международен туризъм - по данни на БНБ за периода
януари-декември 2017 г. те възлизат на близо 6,9 млрд. лв. Ръстът спрямо същия период на 2016 г. е 9,3 на сто. По-високият
ръст на приходите в сравнение с ръста на броя чуждестранни туристи показва устойчива тенденция за нарастване на
интереса към висококатегорийните хотели, което пък е свидетелство, че страната привлича по-висок клас туристи.
През последните години Министерството на туризма е реализирало изключително успешни кампании с политематичните
канали Euronews и CNN, като са достигнати над 40 милиона зрители, основно в Европа. Чрез тези медийни конгломерати
рекламата на България достига до аудитория с реален потенциал да позиционира страната ни в сегмента на водещите
туристически дестинации, като увеличи средния разход за престой на турист.
Очаква се реализацията на тези и сходни кампании да доведе до положителни финансови резултати в национален мащаб
и затвърждаване на положителния имидж на България като държава с разнообразни туристически продукти и сериозен
потенциал за инвестиции.
БНР
√ Близо 4,4 млн. лева за социални иновации по процедурата "Транснационални партньорства"
До 11 май всеки заинтересован от темата за социалните иновации работодател, неправителствена организация, община,
читалище или самостоятелно заето лице може да кандидатства за европейско финансиране по процедурата
„Транснационални партньорства“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Областният информационен център - София проведе информационна среща за представяне на процедурата. Близо 60
представители на различни организации, общини и фирми присъстваха на събитието и успяха да се информират от първа
ръка за условията за кандидатстване. Демонстрирано им беше и как става електронното кандидатстване чрез
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България. Социалните
иновации може да са някакви модели, практики, услуги или продукти.
Процедурата „Транснационални партньорства“ се реализира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ и е в размер на 4 389 000 лв. Управителят на Областния информационен център Анна Генчева подчерта, че много
важно условие е кандидатът задължително да участва в сътрудничество с поне един партньор от друга страна-членка на
ЕС, различна от България, което трябва да бъде скрепено със споразумение за чрез специалната платформа на ЕС за
транснационално сътрудничество. Организацията партньор обаче не получава финансиране от нашия управляващ орган
на програмата „Развитие на човешките ресурси“, а кандидатства пред този на своята страна. Ако той не бъде одобрен, а
българският партньор получи одобрение, то нашата фирма, община, читалище или друга организация трябва да си намери
друг кандидат.
EconomyNews.bg
√ 61% одобряват въвеждане на тол-система
61% от българите одобряват въвеждането на тол системата и електронната винетка, 30,9% не могат да преценят, а 8,1% са
против. Това показва Национално представително проучване на общественото мнение за новата система на плащане при
преминаване през републиканската пътна мрежа. То беше извършено от Exacta Research Group сред 1500 българи в 98
населени места през февруари – март 2018 г., направено по поръчка на МРРБ.
Според 69,7% от запитаните по-справедливо е тежкотоварните камиони да плащат за изминато разстояние вместо на база
време за преминаване, както е в момента. 56,9% от хората смятат, че така пътните инциденти ще намалеят, защото
шофьорите на тирове няма да са принудени да бързат. 62,9 % споделят твърдението, че толът ще повиши приходите и тези
пари ще бъдат реинвестирани в пътна инфраструктура и за повишаване на безопасността на движение. Отчетено е и друго
предимство – 55,8% са убедени, че отчитането на трафика няма да доведе до забавяне, тъй като няма да се поставят
бариери по пътищата, а камери ще засичат номерата на автомобилите.
Най-голям процент от запитаните – 81,6%, споделят тезата, че превозните средства, които амортизират повече пътната
настилка, трябва да плащат по-високи такси. Сега по данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ през 2017 г. са продадени
7,5 млн. винетни стикери, което е с 736 147 повече от 2016 г. Реализираните приходи са 352 млн. лв. или с 25 млн. повече
от 2016 г. От тях приходите от продажба на винетки за леки автомобили са близо 249 млн. лв., а 103 млн. лв. са от
продажбата на винетки за ТИР. Дисбалансът е очевиден. Оказва се, че в малка България, където строителството на пътища
е национална кауза, тези, които рушат най-много, плащат по-малко. В момента например един товарен камион може да
премине през страната само за 23 лв. – това е цената на винетката за едно денонощие. За сравнение в Сърбия толкова се
плаща само по новия участък от магистралата от Ниш до Пирот.
Интересни са и отговорите по отношение обхвата на тола. На въпрос „Одобрявате ли или не въвеждането на тол системата
за тежкотоварните автомобили извън магистралите“, 53,1% отговарят с „да“, 12,9% - с „не“, а 34% не могат да преценят.
Най-голям процент – 28,9 %, считат, че тировете трябва да се движат основно по магистрали и първокласни пътища. 28,1%
са на мнение, че трябва да минават основно по магистралите, а 18,3% - по всички пътища от републиканската пътна мрежа.
По отношение размера на таксите най-голям е процентът (47,1) на тези, които казват, че не могат да преценят колко да се
плаща за километър от МПС над 3,5 т. 21,3% одобряват такса от 15 ст./км, 18,6% - 20 ст./км, а 13,1% са за цена от 30 ст. на
км. Според 39,9% таксите в България трябва да бъдат близки до тези в държави като Гърция, Сърбия и Унгария.Анкетата
показва и гледната точка на хората по отношение изразходването на събраните средства.
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Договорът за въвеждане на тол системата беше подписан от Агенция „Пътна инфраструктура“ с международния
консорциум „КАПШ трафик солюшънс“ на 15 януари 2018 г. Очаква се системата да започне да носи приходи през 2019 г.
По предварителни изчисления те ще бъдат най-малко три пъти по-големи от сегашните и ще са около 1 млрд. лв. годишно.
√ По-високи осигурителни вноски - неизбежни
Осигурителните вноски трябва да бъдат увеличени, за да се гарантира стабилност на системата и добри пенсии, заяви за
БНР, програма "Хоризонт" Иван Нейков, директор на Балканския институт по труда и социалната политика. По думите му,
в средносрочната бюджетна прогноза на Министерството на финансите не се търсят механизми за промяна на начина на
финансиране на пенсионната система, което означава, че и през следващите години пенсиите ще останат ниски.
"Пенсионният модел ще издържи. Няма рискове за изплащането на пенсиите. Но тази стабилност има цена – ниските
пенсии. Ако искаме да има осезаемо увеличаване на пенсиите, трябва да продължим онези неща, които никой политик не
иска да изговаря – увеличаването на пенсионната възраст и увеличаването на тежестта на осигурителните вноски".
Бившият социален министър сподели, че е привърженик на идеята за по-добро качество на живот чрез по-дълъг трудов
път и "реалистични осигуровки". Намаляването на осигуровките през годините, съчетано с високата безработица, е довело
до дефицита в бюджета на НОИ, заради който се налага и помощ от държавния бюджет, обясни той.
"В социалната сфера има такъв закон – колко време се движиш в едната посока, поне толкова време трябва да се движиш
обратно, за да компенсираш. Според мен в следващите поне 10-15 години трябва да бъде създаден механизъм за едно
поетапно нарастване на размера на осигуровката. Това може да бъде спестено само ако имаме нова политика по доходите.
Тогава, дори и да запазим днешния размер на осигуровките, когато доходите на хората са по-високи, и приходите в НОИ
ще се увеличават".
"Сребърният фонд има много специална роля – когато стане много тежко на бюджета на НОИ, той да подкрепя този
бюджет с допълване на финансовите ресурси. В него има между два и три милиарда лева, които доникъде не стигат. За
съжаление анализите сочат, че намеренията, които имаше обществото, а и управляващите при създаването на Фонда,
всъщност не се реализираха, защото в продължение на много години практически спря притокът на средства в Сребърния
фонд поради липсата на приватизация, на практика. От друга страна, вече много години тези средства не се управляват. Те
стоят в БНБ под лозунга "трябва да има минимален риск" но това означава и минимални приходи".
Няколко години с по-голяма инфлация, което не е невъзможно при икономически ръст, биха довели дори до намаляване
на парите във Фонда, коментира той.
Здравните вноски също трябва да бъдат увеличени, за да функционира добре системата. В момента тя може да бъде
подложена на тежък удар само от една по-критична ситуация, допълни Нейков. Здравното и пенсионното осигуряване са
много различни механизми, различни като начин на изразходване на средствата, обясни той. Парите за здраве се
управляват много по-динамично.
"Здравеопазването има своята стойност. Сега тя е разделена между Здравната каса и джоба на болния – хората доплащат
за здравето си. Ако този модел не ни харесва, трябва да търсим решение именно през увеличаване на размера на
осигуровките, при положение че няма промяна в политиката по доходите.
Sinor.bg
√ Холандците поздравяват България за успешното председателство на Съвета на ЕС в сектор земеделие
Посланикът на Кралство Нидерландия в България Беа тен Тъшър поздрави българския министър Румен Порожанов с
успешното председателство на Съвета на ЕС в сектор „Земеделие“. До този момент екипът на агроминистерството са
изключително конструктивни и успешно изграждат мостове между позициите на страните, посочи холандският посланик.
„През първите месеци на председателството организирахме фокусиран дебат за бъдещето на ОСП - нашият екип работи
много усилено и в края на март имахме заключения на председателството. Успяхме да изпратим ясно послание какво да
съдържа и как трябва да бъде структурирана новата ОСП. Тя трябва да бъде адекватно финансирана, защото евентуален
дисбаланс може да създаде големи проблеми“, подчерта от своя страна министър Порожанов.
Посланик Тъшър сподели, че е много впечатлена от развитието на земеделието в България. Тя посочи винената индустрия,
която според нея е била пример за модернизиране на цял бранш.
Посланикът на Холандия сподели, че приемствеността между поколенията и привличането на млади хора в сектор
„Земеделие“ е един от важните приоритети в за нейната страна. Министър Порожанов заяви, че именно тази тема ще бъде
сред водещите на неформалната среща на земеделските министри в София в началото на юни.
√ На 12 април фонд “Земеделие” отваря приемна в Пазарджик
Важно за фермера
Пазарджик е третото място, където фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция ще организира ден на отворените врати.
Срещата е насрочена за 12 април и ще се проведе в областната дирекция на фонда в Пазарджик. В приемната кандидатите
по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки, както и да дават
предложения за подобряване работата на администрацията.
Временният офис за граждани ще бъде разположен на четвъртия етаж в сградата на ОД на ДФ „Земеделие” - Пазарджик,
която се намира на ул. „Генерал Гурко“ №6 („Сити Център“). Приемната ще бъде отворена за посетители от 10 ч. до 14 ч.
При завишен интерес от страна на земеделските стопани, офисът ще работи до 17.30 ч.
За всички основни програми, които фонд “Земеделие” прилага, са определени експерти, които да отговарят на въпросите
на земеделските стопани. Ако казусите им са от по-сложен характер, който налага комплексни проверки, те ще получат
отговорите писмено до 10 работни дни от внасяне на запитванията.
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Дни на отворените врати предстои да се проведат във всички областни структури на фонда в страната.
За регионалните медии ще бъде организирано и посещение на място на обект, финансиран от ДФ „Земеделие“. Към обекта
ще се тръгне в 11.30 ч. от офиса на ОД на ДФЗ – Пазарджик.
Economy.bg
√ Нови дестинации са увеличили с над 5% пътниците на летище София
През последната седмица на март бяха открити нови линии до Любляна, Ница и Пафос
Летище София е обслужило над половин милион пътници (556 088) през март, което е увеличение от 7,8% спрямо същия
месец на миналата година. 67% от пътническия трафик е преминал през Терминал 2, а останалите 37% - през Терминал 1.
Пътникопотокът по международни редовни линии е нараснал с 5,2%. Сред причините за това са както новооткритите
дестинации, така и увеличените полетни честоти по редица маршрути от начало на лятното разписание (25.03.2018 г.). През
последната седмица на март бяха открити нови линии до Любляна, Ница и Пафос и бяха увеличени полетните честоти до
Атина, Доха, Лисабон, Малага и Франкфурт.
След навлизането на втори превозвач по линията София – Варна от края на март 2017 се наблюдава постоянен ръст на
пътуващите по вътрешни линии. През изминалия месец има увеличение с 62% на пътниците: 24 хил. през март 2018 спрямо
близо 15 хил. през същия месец на 2017 г.
С 47% са се увеличили и пътуващите с международни чартърни полети. През изминалия месец най-атрактивни са били
пътуванията до Кайро и Хургада в Египет, както и до израелския град Тел Авив.
През март 2018 от летище София са излетелите и кацнали 4 781 самолети, което е увеличение от 2,5% спрямо същия месец
на 2017.
През март 2018 са обработени общо 1 890 тона товарни и пощенски пратки, което е ръст от 8,5%.
В. Сега
√ ЕС подготвя нови правила за качеството на храните
Ново европейско законодателство ще налага правила, с които ще задължи производителите на храни да предлагат
продукти с еднакво качество във всички държави членки. Това е свързано с общественото недоволство от двойните
стандарти и по-ниското качество на продукти от един и същ производител, които се продават в държавите от Източна
Европа, съобщи money.bg.
Скандалът около двойните стандарти избухна през миналата година, когато проверки на няколко Централно- и
Източноевропейски страни откриха, че в някои храни, предназначени за източния пазар, се влагат по-нискокачествени
съставки. Освен това бяха засечени и сериозни разминавания в цените, като някои стоки в Източна Европа се оказаха
значително по-скъпи.
Освен това Европейският съюз планира да дaдe пoвече пpaвoмoщия нa пoтpeбитeлитe дa cъдят гoлeми кoмпaнии, c цeл
дa oгpaничи кopпopaтивнитe измaми. Очаква се това да доведе и до засилване на нaтиcкa въpxy coциaлнитe мpeжи и
дocтaвчицитe нa eлeктpoннa пoщa кaтo "Фейсбук" и "Гугъл". Зa дa бъдaт пpиeти, плaнoвeтe ce нyждaят oт oдoбpeниe oт
нaциoнaлнитe пpaвитeлcтвa и от Eвpoпeйcкия пapлaмeнт - процедура, която може да отнеме твърде дълго време.
"B глoбaлизиpaния cвят, къдeтo гoлeмитe кoмпaнии имaт oгpoмнo пpeдимcтвo пpeд oтдeлнитe пoтpeбитeли, тpябвa дa
изpaвним шaнcoвeтe", казва Bepa Юpoвa, eвpoкoмиcap пo пpaвocъдиeто, правата на потребителите и равенството на
половете. "Opгaнитe нa пoтpeбитeлитe нaй-нaкpaя щe пoлyчaт зъби, зa дa нaкaзвaт измaмницитe. He мoжe дa e eвтинo дa
мaмиш", дoбaвя тя.
През миналата седмица министърът на земеделието Румен Порожанов съобщи, че след проверка за "двойните стандарти"
са констатирани фрапиращо по-високи цени на храни в България в сравнение със западни държави. Някои от стоките са с
разлика от 45 на сто.Тази необяснима тенденция засяга най-вече детските храни, по думите на министъра. Това е третото
изследване за различия в съдържанието на едни и същи продукти, предлагани у нас и в Западна Европа. Резултатите още
не са оповестени, но според Порожанов има "съществени разлики".
Profit.bg
√ Петролът поскъпна до най-високите си нива от края на 2014 г.
Азиатските акции бяха подложени на натиск днес, тъй като опасността от военна намеса на САЩ в Сирия обезпокои
инвеститорите и повиши цените на петрола до най-високите им нива от края на 2014 г. Азиатско-тихоокеанският индекс на
MSCI изгуби 0.3%, докато японският Nikkei 225 записа леко понижение.
Вчера щатският индекс S&P 500 затвори с 0.55% надолу, докато технологичният Nasdaq Composite изгуби 0.36%. В същото
време индексът на енергийните компании нарасна с над 1%, на фона на поскъпващия петрол.
Тръмп обяви, че “ракетите ще дойдат” в Сирия, предизвиквайки Русия заради това, че е подкрепила сирийския президент
Башар Асад след предполагаемата химическа атака срещу бунтовници. Дамаск и Москва отказаха да поемат каквато и да
било отговорност във връзка с атаката.
Коментарите на Тръмп повишиха вероятността от пряк конфликт около Сирия за първи път, откакто двете световни сили
заеха противоположни страни в продължаващата вече седем години гражданска война в страната. Тази война засили
съперничеството и между Саудитска Арабия и Иран.
Опасенията от засилване на конфронтациите в Близкия изток подкрепиха цените на петрола, както и на някои активи
убежища, като златото.
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Цените на щатския лек суров петрол и на петрола от сорта брент скочиха до най-високите си нива от 2014 г., след като
геополитическите рискове засенчиха изненадващото увеличение на щатските петролни запаси.
Фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпват с 8.1% от началото на седмицата, до 67.10 долара за барел. Вчера
фючърсите бяха на ниво от 67.45 долара за барел, което бе най-високото от декември 2014 г.
По-рано днес бретът се търгуваше на цена от 72.26 долара, след като вчера поскъпна до 73.09 долара за барел.
Златото бе на цена от 1 353.10 долара за тройунция, след като преди това поскъпна до 1 365.30 долара. Пробив над върха
от 1 365.8 долара от 25 януари ще отведе цената на метала до най-високите й нива от август 2016 г.
На валутните пазари йената бе подпомогната от промяната в нагласите към риска.
Доларът поевтиня до 106.82 йени, след като през миналата седмица достигна до нивото от 107.49 йени. Еврото се
разменяше срещу 1.2370 долара, след като вчера поскъпна в четвърти пореден ден.
Руската рубла се стабилизира вчера, след два поредни дни на сериозни разпродажби, на фона на опасенията около
конфликта в Сирия и новите санкции, наложени от САЩ.
Рублата затвори на ниво от 62.59 спрямо долара, но въпреки това губи над 7% от началото на седмицата.
Турската лира се търгуваше на ниво от 4.1383 спрямо долара, след като вчера падна до рекордно ниско ниво от 4.1944.
Лирата поевтинява с над 2% от началото на седмицата.
Опасенията около Близкия изток надделяха над оптимизма, че Вашингтон и Пекин ще стигнат до компромис, за да избегнат
търговска война след изказването на китайски президент Си Дзинпин от вторник.
Предвид неяснотите около дипломатическите и търговските отношения, в момента икономическите новини са на втори
план за инвеститорите.
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