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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
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√ С ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА, АОБР НАСТОЯВА ДА БЪДЕ СЕЗИРАН КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА 
БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 
 

ДО 
Г-Н РУМЕН РАДЕВ 

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 

 
  
 
ОТНОСНО: Упражняване на правомощие по чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, 
На 7 март 2018 г. Народното събрание повторно прие Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата 
несъстоятелност, без да бъдат взети предвид мотивите на издадения от Вас Указ № 47 за ново обсъждане в Народното 
събрание на Закона за изменение и допълнение на закона за банковата несъстоятелност, приет от 44-то народно събрание 
на 9 февруари 2018 г. 
Представителните на национално равнище организации на работодателите сме обезпокоени от приетата същностна 
промяна на закона, която дава обратно действие на редица норми, с което се създават сериозни проблеми за установения 
в страната ни правов ред. 
С приетите изменения и допълнения се нарушават, както редица вътрешни нормативни решения, така и норми, с 
прилагането на които страната ни е обвързана по силата на членството ни в Европейския съюз. Нарушават се редица 
конституционни принципи, като чл. 4 (принципът на правовата държава), чл. 17 (правото на собственост и 
неприкосновеността на частната собственост), чл. 19 (свободната стопанска инициатива, еднакви правни условия за 
стопанска дейност, закрилата на инвестициите и стопанската дейност). Нарушен е и Законът за нормативните актове, който 
допуска обратна сила на нормативен акт „само по изключение“ (чл. 14, ал. 1), както и забраната да се дава обратна сила 
на разпоредби, които предвиждат санкции (чл. 14, ал. 3). В отстояване на тези принципи има прогласени редица Решения 
на Конституционния съд като Решение № 4 от 11.03.2014 г. по к. д. № 12/2013 г.; Решение № 10 от 29.09.2016 г. по к. д. № 
3/2016 г.; Решение № 12 от 11.11.2010 г. по к. д. № 15/2010 г.; Решение № 7 от 29.09.2009 г. по к. д. № 11/2009 г.; Решение 
№ 7 от 19.06.2012 г. по к. д. № 2/2012 г. 
В конкретния случай, видно от Преходните и заключителни разпоредби на закона и мотивите на вносителите, се урежда 
поновому и със задна дата частен случай чрез общи правила за поведение. По този начин се нарушават права, придобити 
добросъвестно и в съответствие с действащата към момента на придобиването правна уредба и, същевременно, се 
санкционира правомерно поведение. Вече са известни случаи, при които законосъобразно извършено прихващане на 
депозит и обезпечен кредит (заличен на това основание) по силата на приетите изменения става нищожно, вследствие на 
което депозитът е загубен, а заличаването на задължението – отменено, т.е. отново дължимо. Така по силата на 
ретроактивната уредба добросъвестният клиент на обявената в несъстоятелност банка търпи двойна санкция – губи 
вложените средства и отново дължи сумата по взетия кредит (плюс допълнителни разходи за нови лихви, обслужване и 
др.). Иначе казано, с приетия закон се засягат както вече придобити права, така и погасени задължения. Всичко това може 
да е основание за ангажиране на отговорността на държавата за вреди, причинени от незаконни актове, в съответствие с 
принципа по чл. 7 от Конституцията на Република България. 
Последователното съблюдаване на конституционния принцип за правовата държава е в пряка връзка с последователното 
нормиране на обществените отношения, поддаващи се на трайна уредба (така: Решение №3 от 2008 г. по к. д. № 3 от 2008 
г.). Спазването на действащия правов ред е възможно само занапред, за ex nunc съобразяване на поведението с него. 
Именно поради това, допустимостта на обратното действие е „само по изключение“. В конкретния случай не са видни 
основанията, на които се допуска изключението от основополагащи за всяка правова държава принципи. Последващо 
прогласяване на недействителност и още повече на нищожност на правни действия и сделки, които са били изцяло 
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законосъобразни към момента на извършването им, означава абсолютен отказ от правова държава и правна сигурност. В 
този смисъл, има трайна практика на Съда на Европейския съюз (Дело C‑534/16 BB construct, Дело 122/78, Töpfer v. the 
Commission). 
Очевидното противоречие на Преходните и заключителни разпоредби на закона с практиката на Съда на Европейския 
съюз може да има за последица наказателна процедура на Европейската комисия срещу България, което за нас е крайно 
неприемливо. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, 
Всичко изложено ни мотивира да се обърнем към Вас с призив да упражните правомощието си  по чл. 150, ал. 1 от 
Конституцията на Република България, като отправите искане до Конституционния съд да се произнесе за установяване на 
противоконституционност на измененията и допълненията в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
банковата несъстоятелност (изм. и доп. ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г.). 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
БОЖИДАР ДАНЕВ 
Изпълнителен председател на БСК 
и председател на АОБР за 2018 г., 
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ 
 
AOБР 
 
√ АОБР настоява за включване на работодателите в Работната група за „Единна входна точка“ 

 
ДО 

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА, 
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО 

 
Относно: Ваша Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г. 

 
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА, 
С Ваша Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г. е създадена работна група със задача да изготви промени в нормативната 
уредба във връзка с изпълнение на проект „Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни 
финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“, финансиран по програма 
ОПДУ. 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която членуват Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), обединява предприятия, произвеждащи 86% от 
брутната добавена стойност в България и осигуряващи работа на 82% от заетите в страната. 
В тази връзка и като имаме предвид, че предложението за Единна входна точка е направено от нас, както и че 
ползвателите на това решение са основно работодателите като засегнатата страна, за нас е крайно неприемливо в 
работната група да не бъде включен нито един представител на национално представителна работодателска 
организация. Без ясната позиция на българския бизнес като адресат на промяната и основен ползвател на резултата от 
нея постигането на най-доброто решение ще бъде малко вероятно. 
С изложените мотиви настояваме да допълните Заповед № ЛС-13-49 от 03.04.2018 г., като в работната група бъдат 
включени експерти, излъчени от представителните на национално равнище работодателски организации. 
 
С УВАЖЕНИЕ,  
БОЖИДАР ДАНЕВ 
Изпълнителен председател на БСК 
и председател на АОБР за 2018 г., 
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ      
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
В. Банкерь 
 
√ Картовите разплащания са нараснали с 44% за три години 
За периода от 2014-а до 2016-а броят на плащанията, извършени с карти е нараснал с 44%, а стойността на плащанията с 
карти е нараснала с 38%. В същото време броят и стойността на картовите плащания, извършени чрез виртуално 
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терминално устройство ПОС, са нараснали с над 20%. Това каза при откриването на 20-тото юбилейно издание на 
финансовия технологичен форум „Дигитализацията - катализатор за модернизацията на финансовия сектор" 
подуправителят на БНБ и ръководител на управление „Банково" Нина Стоянова. 
Данните на БНБ сочат още, че през 2016 г. над 50% от нарежданията за кредитен превод са били направени от 
потребителите по електронен път, което представлява две трети от общата стойност на всички кредитни преводи. 
По думите на Нина Стоянова, предварителните данни на БНБ за 2017 г. затвърждават тенденцията на нарастване на 
споменатите показатели. 
„Новият Закон за платежните услуги и платежните системи, който въвежда в българското законодателство изискванията 
на Втората директива за платежните услуги (PSD2), влезе в сила на 6 март 2018 г. Той съдържа съществени промени по 
отношение на платежните услуги, извършвани по електронен път. Както е известно, законът въвежда два нови вида 
платежни услуги, извършвани изцяло в интернет среда - услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на 
информация за сметка", обясни подуправителят на БНБ. 
Тя подчерта, че основен акцент в закона е поставен върху сигурността на безналичните плащания, особено тези, 
осъществявани в интернет или чрез друг дистанционен способ, и съответните мерки, които доставчиците на платежни 
услуги трябва да предприемат в това направление. Във връзка с това Европейската комисия прие делегиран регламент, 
съдържащ регулаторни технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и 
сигурни отворени стандарти на комуникация. Доставчиците на платежни услуги следва да приведат дейността си в 
съответствие с регламента най-късно до 14 септември 2019 г. 
„За първи път през 2018 г. доставчиците на платежни услуги ще трябва да извършват оценка на операционните рискове и 
рисковете, свързани със сигурността, както и да наблюдават и докладват пред БНБ значими операционни или свързани със 
сигурността инциденти. На БНБ ще се предоставят и данни за измами, свързани с плащанията по ред, определен с проект 
на насоки на Европейския банков орган, които предстои да влязат в сила в началото на 2019 г.", разясни Нина Стоянова. 
Тя открои и друга важна промяна, която ще окаже влияние върху пазара на платежните услуги е публикуваното в края на 
март 2018 г. от Европейската комисия предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 относно презграничните 
плащания в рамките на Общността. Предвижда се доставчиците на платежни услуги в държавите членки извън еврозоната 
да прилагат равни такси за презграничните плащания в евро и за националните плащания във валутата на съответната 
страна. Досега такова изискване съществуваше в регламента само по отношение на равни такси при националните и 
презгранични плащания в евро. Планирано е това изменение да се прилага от 1 януари 2019 г. и да доведе до съответните 
промени в тарифите на доставчиците на платежни услуги в България. Целта на предложеното изменение е постигане на 
по-нататъшното задълбочаване на единния пазар на Европейския съюз и равнопоставеност между ползвателите на 
платежни услуги в достъпа им до по-евтини презгранични плащания. 
По думите на Нина Стоянова, промените в правната рамка имат за цел да осигурят сигурна среда, съответстваща на 
динамичното развитие на технологиите. „Въвеждането на новите регулации очакваме на свой ред да окаже благоприятно 
влияние на пазара, като доведе до по-голям избор на платежни услуги, по-сигурни плащания и повече пазарни участници 
при конкурентни за потребителите цени", каза в заключение подуправителят на БНБ. 
 
√ Кондукторите в БДЖ "се въоръжават" с таблети 
Българските държавни железници (БДЖ) въвеждат нова билетна система и ще оборудват кондукторите с таблети.  Това ще 
реши проблема с препълнените влакове, обявиха от БДЖ, след като по празниците клиенти на компанията пътуваха 
кошмарно в препълнени вагони, съобщи Би Ти Ви. 
В момента за повечето влакове българските железници нямат регламент колко билети могат да продадат за правостоящи. 
Без данни в реално време колко точно билети са продадени, се случва влаковете да се препълнят. С въвеждането на новата 
система продажбите ще се регистрират в реално време и при препълване на вагоните ще спират. 
За тези нововъведения обаче ще е нужна година. 
 
√  България е лидер в ЕС по представителство на жени в IT сектора 
Няма съмнение, че бъдещето на Европа е цифрово и то трябва да включва всички. В този смисъл ролята на жените и 
участието им в цифровата трансформация на Европа е от решаващо значение. Жените представляват 52% от европейското 
население, но в момента те съставляват само 30% от предприемачите и 32% от икономическите лидери. Това е голям 
парадокс. Оказва се, че жените са най-големият неизползван предприемачески и лидерски потенциал в Европа. Не можем 
да лишим нашите отрасли и предприятия от таланта на жените. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел на 
конференцията SHEleader@digital, организирана от Българския център за жените в технологиите, Българското 
председателство на Съвета на ЕС. 
Икономическите пречки пред жените са продиктувани от порочен кръг от взаимно подсилващи се ограничения, свързани 
с пола, стереотипите, особеностите в образователните системи. Резултатът е цифрова пропаст между мъжете и жените по 
време на безпрецедентна цифрова трансформация. По-доброто представителство на жените в цифровия сектор е въпрос, 
който засяга напредъка и просперитета на нашите общества. Повече жени на цифрови работни места биха могли да 
генерират годишно увеличение на европейския БВП от 16 милиарда евро. Жените са двигатели на растежа и напредъка. 
Ето защо трябва всички да обединим усилия и работим за равни възможности за жените и мъжете в цифровия сектор. 
Но ако всички сектори са засегнати, някои от тях носят специална отговорност, като например медиите и аудиовизуалния 
сектор. Само в две държави в Европа например има добро представителство на жените в управителните съвети - Швеция 
61% и България 60%. По отношение на филмите, само един от пет филма е режисиран от жена (21%), а огромната част от 
средствата за финансиране (84%) отиват във филми, които не са режисирани от жени. А всъщност не липсват 
квалифицирани жени режисьори - те съставляват 44% от завършилите студенти в тази област. 
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Европейската комисия имаме ключови инициативи за подобряване равенството между половете в цифровия сектор, 
включително подети лично от мен като комисар по цифровата икономика и общество. Такава е например кампанията "No 
women, no panel", чрез която съм поела ангажимент да не приемам покани за участие във форуми, в които няма нито една 
жена експерт като оратор. Друга инициатива е стратегията "Жените в технологиите", която представих на 8 март, 
основаваща се на борбата със стереотипите, популяризирането на добрите примери за жени лидери в цифровия сектор, 
насърчаването на момичетата и жените за образование и кариера в IT сектора. На всеки 1000 жени, завършили висше 
образование в ЕС, само 24 са в специалности, свързани с информационните и комуникационни технологии. От тези 24 
завършили, само 6 жени работят в тази сфера. Това е феномен с голяма икономическа цена. Призовавам за още по-голямо 
участие в тазгодишната Европейска седмица на кодирането, като амбицията ми е до 2020 г. да бъдат обхванати над 50% 
от училищата в цяла Европа. 
Европейската коалиция за цифрови умения и работни места е друга успешна инициатива, чрез която се предоставя 
обучение на начинаещи жени предприемачи и ги свързва с висши жени предприемачи, действащи като ролеви модели и 
наставници. В този смисъл са много важни и инициативи като WeHubs, подкрепени от Startup Europe, които служат за 
връзка между жени предприемачи и улесняват пътя на жените, които искат да се занимават с предприемачество. Освен 
това, за първи път миналата година учредих специална награда за проект, който насърчава цифровите умения на жените 
и момичетата. В момента службите под мое ръководство правят оценка на ситуацията с баланса между половете във 
финансирани от ЕС проекти в ресора, особено в рамките на програма МЕДИА. 
 
IndustryInfo.bg 
 
√ ТУ-София организира седмото си изложение за стажове 
На 17 април т. г. за седма поредна година в Технически Университет – София ще се състои изложението "Стажове", 
организирано от Център "Кариера и възпитаници (Алумни)" на висшето учебно заведение. Платформата за насърчаване 
на контактите между студенти и работодатели ще бъде официално открита в 10:00 ч. във фоайето на учебен блок 12 на 
Университета. 
В тазгодишното издание на събитието ще вземат участие повече от 110 компании и организации, които ще се представят 
със свои щандове в учебни корпуси 2 и 12. По традиция в изложението ще се включат фирмите Бер Хела Термоконтрол, 
Виваком, Кока Кола България, Луфтханза Техник, Мелексис, Мтел, Сенсата, Сименс, Уникредит Булбанк и Фесто, съобщават 
организаторите. В рамките на "Стажове" 2018 за първи път ще набира кандидати за своите стажантски програми и 
Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН). 
"Всички представители на бизнеса ще имат възможност за директен контакт със студентите и да представят информация 
за своята дейност, за свободни стажантски позиции и стипендиантски програми. Чрез събитието студентите могат да влязат 
в диалог с потенциални работодатели, да натрупат увереност при представянето си и да направят първи стъпки за 
стартиране на своята кариера. "Стажове" е най-голямото университетско събитие в страната, в рамките на което бизнесът 
се запознава отблизо със бъдещи експерти, обучени в най-големия технически университет в България, създаващ 
висококвалифицирани кадри за нуждите на пазара на труда", коментират от ТУ-София. 
На 18 април 2018 г. платформата ще се състои и на територията на филиала на ТУ-София в Пловдив и във "Факултет и 
Колеж"- Сливен. 
 
√ Лабораторията на Софийска вода разшири портфейла си с акредитирани изследвания 
Обхватът на изследванията, които лабораторният изпитвателен комплекс на Софийска вода е акредитиран да извършва, е 
значително разширен, съобщават от дружеството. 
Лабораторията вече има акредитация за микробиологични анализи на утайки и продукти, използвани в пречистването на 
води, като белина и железен трихлорид; анализи на органични замърсители и елементи, както и за прецизни измервания 
на наличието на уран като химичен елемент. 
"Водата е в основата на живота и е източник на здраве. Аз и колегите ми гарантираме, че водата в София е с превъзходно 
качество и е една от най-добрите води не само в България, но и в Европа. Контролът на високото качество на питейната 
вода в София е една от дейностите на Софийска вода, с които можем да се гордеем", заяви Весела Стефанова, старши 
мениджър "Лабораторен изпитвателен комплекс". 
Лабораторният комплекс взема около 2 хил. проби от пунктовете за мониторинг по водопроводната мрежа при 
потребителите годишно, които стават обект на близо 40 хил. анализа. Качеството на питейната вода се проследява по целия 
й път от язовирите Искър и Бели Искър, при пречистването й и доставянето й до абонатите на дружеството. В този процес 
се извършват над 140 хил. анализа на повече от 8 хил. проби, допълват от Софийска вода. 
Жителите на София могат да следят за качеството на водата и посредством специално уеб приложение. 
 
√ Машиностроителни компании обсъдиха дигитализацията в сектора 
На 3 април т. г. във ВСК Кентавър-ИЗ Динамика, Дряново, се проведе разширено заседание на Управителния съвет на 
Българска браншова камара машиностроене с участието на ръководители на водещи машиностроителни фирми. 
Акцент на дискусията бяха дейностите по въвеждане на дигитализацията в производството и управлението на фирмите. 
По време на събитието бе разгледан напредъкът в областта на РАИС, ВСК Кентавър-ИЗ Динамика, Капрони и Амет. 
Виждане по проблематиката изложи и директорът на Института по информационни и комуникационни технологии към 
БАН чл.-кор.проф.дмн.Светозар Маргенов. Участниците в заседанието решиха популяризирането на добри практики в 
дейността на машиностроителни фирми в областта на Индустрия 4.0 да продължи и в бъдеще. 
 

https://www.sofiyskavoda.bg/water_stops.aspx?a=3
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√ Предстои обявяването на покани за проекти по Програма LIFE 
Тазгодишните покани по подпрограми за "Околна среда" и "Действия по климата" на Програма LIFE, които се очаква да 
бъдат обявени в средата на април, ще предоставят финансиране за "традиционни" проекти, интегрирани проекти, проекти 
за техническа помощ и подготвителни проекти. 
За първа година проектните предложения за поканата по подпрограма "Околна среда" ще следват двустепенен процес на 
кандидатстване, въведен с цел опростяване на административните стъпки за финансиране на кандидатите. Процедурата 
за подаване на проектни предложения по подпрограма "Действия по климата" остава непроменена. 
При публикуването на всяка покана ще бъде предоставен за изтегляне пакет с документи за кандидатстване с подробна 
информация за критериите за допустимост, административните процедури и процентите на съфинансиране. 
 
В. Капитал 
 
√  България през 2017 г: По-малко хора, по-стари, а младите продължават да емигрират 
Делът на хората в трудоспособна възраст се свива с 56 хиляди през миналата година, показват данните на НСИ 
Населението на страната продължава да намалява и да застарява. Само за една година – миналата, то се е стопило с нови 
51.8 хил. души, или с 0.7%. Така в края на 2017 г. броят му достига малко над 7 милиона, показват данните на Националния 
статистически институт (НСИ) за демографията на страната. Прогнозите за бъдещето не са розови - населението ще 
продължи да намалява и да застарява през следващите 20 години, което е предпоставка и за ограничен ръст на 
икономиката. 
Логично най-голям спад през миналата година има при хората, които са в трудоспособна възраст – с почти 56 хил., или с 
1.3% спрямо 2016 г. Процесът на понижение на тази група започва още през 2011 г., но сега се усеща по-болезнено от 
бизнеса предвид раздвижването на икономиката и прегряването на пазара на труда в страната. Ако има добра новина, то 
тя е, че продължителността на живот се увеличава и достига 74.8 години. 
Все по-малко потенциални работещи 
Към края на миналата година на един човек от т.нар. в зависими възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от 
двама души в активна възраст. Това съотношение се влошава през последните години с всяка изминала година, т.е. все по-
малко работещи издържат все повече възрастни хора и деца. Прогнозите са тази тенденция да се задълбочава и тя 
неминуемо ще окаже негативно влияние и върху държавния бюджет и пенсионната система – по-малко хора ще плащат 
данъци, а все повече ще очакват социална и здравна закрила. Има и още - ако през 2001 г. на 100 души, излизащи от 
трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора, в края на миналата година това съотношение е 100 към 64. 
Съотношението на хора в активна възраст и неработещи е по-благоприятно в градовете, отколкото в селата. Най-лошо е в 
областите Видин, Ловеч и Габрово, а най-добро – в столицата. 
Застаряването на населението води и до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. достига 
43.6 години в края на миналата година. Делът на хората на 65 и повече навършени години е 21.%, което нарежда България 
сред шестте държави с най-голям дял на възрастното население. В топ три са Италия (22.3%), следвана от Гърция (21.5%) и 
Германия (21.2%). 
Северът продължава да се обезлюдява 
Данните на статистиката показват, че дисбалансът в териториалното разпределение на населението по оста север-юг 
продължава да се задълбочава. Половината от хората в страната живеят в Югозападна и Южна Централна България, а най-
малко като брой са в северозападната част – едва 11% от общото население. Там е и най-големият отрицателен прираст. 
Не случайно четири от шестте града с население над 100 хиляди са в Южна България – София, Пловдив, Стара Загора и 
Бургас. Останалите два са Варна и Русе. Само две области - София-град и Кърджали, увеличават населението си през 2017 
г. спрямо предходната, като при всички останали области има намаление. То е най-голямо във Видин и Смолян. 
Половината от емигрантите са млади хора 
Борят на емигрантите продължава да расте. През 2017 г. 31.6 хил. души (или с около 1000 повече от миналата година) са 
променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, като всеки втори емигрант е на възраст 20 - 39 години, според НСИ. 
Най-предпочитани дестинации са Германия (22%), Обединеното кралство (16.3%) и Испания (12.2%).  
 
БТВ 
 
√ Комисията за ЧЕЗ иска информация за всички фирми на сем. Върбакови 
Изискана е и информация и за всички български банки, който са заявили, че ще подкрепят сделката между „Инерком” 
и ЧЕЗ 
Парламентарната комисия за ЧЕЗ иска пълна информация от прокуратурата за всички 25 фирми в който участват Гинка 
Върбакова и съпругът ѝ, както и справка за разследвания за убийство Никола Молчан, за когото стана ясно, че е участвал 
като преводач на разговорите в Прага между „Инерком” и ЧЕЗ. 
За да се уточнят детайлите на финансирането на сделката между „Инерком” и ЧЕЗ, временната парламентарна комисия е 
изисквала информация от всички български банки, за които изтече информация – впоследствие опровергана, че ще 
финансират сделката. 
Според председателя на комисията Жельо Бойчев, ако банките не върнат отговори, които съдържат информация по 
същество, ще се търси съдействие от банковия надзор на БНБ. 
По думите на Бойчев от Първа инвестиционна банка са признали, че са издали писмо с готовност за подкрепа на сделката 
– сумата е 80 млн. евро. От ПИБ преди време отрекоха каквото и да било гаранции и участие в сделката, а днес увериха, че 
ще проверят откъде идва тази информация и на какво се дължи недоразумението. 
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Жельо Бойчев обясни, че освен пълна проверка на „Инерком”, комисията иска да знае детайли и за втория потенциален 
кандидат – индийската компания „Индиън пауър”, която би била следващият фаворит, ако сделката с „Инерком” пропадне. 
Очакванията са парламентарната комисия да поиска удължаване на срока си на действие с още един месец. 
 
В. Сега 
 
√ Рейтингът на българската демокрация потъна до най-ниското си ниво от 10 г. насам 
Пропадането е най-вече заради високото ниво на корупция и зависимостта на медиите, сочи доклад на „Фрийдъм хаус“ 
Българската демокрация се намира в най-лошото си състояние за последните 10 години. Това сочи редовният годишен 
доклад на неправителствената организация "Фрийдъм хаус", посветен на качеството на демократичния процес в 29 страни 
от Централна Европа, Балканите и бившия Съветски съюз. 19 от изследваните държави отбелязват спад в своите резултати. 
Рейтингът на "Фрийдъм хаус" се базира на скала от 1 до 7, в която 1 представлява най-високото ниво на демократичен 
прогрес, а 7 - най-ниското. Изчислява се по седем индикатора - национално и местно демократично управление, изборен 
процес, гражданско общество, независими медии, съдебна власт и корупция. 
Резултатът на България непрестанно спада през последното десетилетие - от 2.86 през 2008 до 3.39 през 2018 г. 
Тазгодишната оценка поставя страната ни на едно от последните места сред държавите от Централна Европа, като по-лоши 
стойности отбелязват само Румъния (3.46) и Унгария (3.71). Зависимите медии и високото ниво на корупция са факторите, 
които в най-голяма степен смъкват качеството на демокрацията в България. След това идват националното управление и 
съдебната система. Лошият общ резултат ни нарежда в групата на "полуконсолидираните демокрации", където попадат 
още Румъния, Унгария, Сърбия и Хърватия. 
В това отношение България следва тенденцията на упадък на демократичните институции в Централна Европа, който е 
най-видим в работата на националните парламенти, съдилищата и медиите. От "Фрийдъм хаус" отдават това на 
разпространението на антилиберални настроения. "В тази нова нелиберална среда гражданите остават свободни да 
протестират, да създават неправителствени организации, да публикуват новинарски статии или да отправят критики през 
социалните мрежи, без да рискуват да бъдат атакувани физически или да попаднат в затвора. Но подобни дейности ще ги 
изложат на натрапчиви правителствени проверки и шумни атаки в проправителствените медии и дори на трудова 
дискриминация, тъй като в тези страни връзките с управляващата партия са икономическа необходимост", описват 
ситуацията изследователите. Според тях това положение представлява завръщане към "гулаш комунизма", при който 
откритите преследвания са рядкост, но независими институции не съществуват, а партия и държава са слети в едно. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Описаните в доклада негативни тенденции се пораждат вътре в ЕС и процъфтяват благодарение на противоречията в него, 
смятат във "Фрийдъм хаус". Ако антилиберализмът продължи да вирее, ще окуражи недемократично настроените лидери 
и партии в страните, стремящи се към еврочленство, и след време ще преоформи съюза по свой образ и подобие, 
предупреждават изследователите. И посочват, че "американските и европейските лидери имат избор: могат да се 
примирят с новата нормалност или да се противопоставят на антилиберализма, като изобличат корупцията, неравенството 
и лицемерието, които го поддържат на власт". 
 
Econ.bg 
 
√ Вносът през първите два месеца се ускорява, износът расте слабо 
През януари и февруари от България са изнесени стоки за общо малко над 8 млрд. лв., което е ръст от 2.9% спрямо същия 
период на миналата година. За същото време вносът е за 9.6 млрд. лв., или с 11.1% повече от преди година. Това показват 
данните на Националния статистически институт. 
Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - февруари 2018 г. и е на стойност 1.6 млрд. лв. 
През периода януари - февруари износът на България за трети страни намалява с 20.9% в сравнение със същия период на 
предходната година и е на стойност 2.2 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, САЩ, 
Македония, Сърбия и Русия, които формират 56.7% от износа за трети страни. 
Най-голям ръст в сравнение със същия период на 2017 г. е отбелязан в секторите "Машини, оборудване и превозни 
средства" (19.9%) и "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (15.2%). Най-голям спад се наблюдава в 
секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (68.9%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (52.8%). 
Вносът на България от трети страни през периода януари - февруари се увеличава с 9.3% в сравнение със същия период на 
предходната година и е на стойност 3.5 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, 
Китай и Сърбия. 
През февруари 2018 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 2.9% спрямо същия месец на предходната година 
и е в размер на 1.6 млрд. лeвa. 
При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите "Мазнини, масла и восъци от 
животински и растителен произход" (61%) и "Машини, оборудване и превозни средства" (40.8%). Спад се наблюдава само 
в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (17.1%). 
Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - февруари 2018 г. е отрицателно и е в размер 
на 1.2 млрд. лева. 
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В. Монитор 
 
√ Общините реализирали 4300 проекта за над 5 млрд. лв. 
Българските общини са реализирали над 4300 проекта за повече от 5 млрд. лв. през програмния период 2007-13 г. Днес 
заемат седмо място по плащания от Кохезионния фонд и Фонда за регионално развитие и четвърто място по Европейския 
социален фонд. Към края на 2017 г. българските общини изпълняват 1200 проекта на стойност около милиард и половина 
евро. Това съобщи кметът на Велико Търново и председател на НСОРБ Даниел Панов по време заседанието на Съвета на 
европейските общини и региони (СЕОР). На форума присъстват представители на местните власти на повече от 30 
европейски държави. Темите, които се обсъждат, са свързани с приоритетите на българското председателство на Съвета 
на ЕС, интеграцията на Западните Балкани, бъдещето на кохезионната и общата селскостопанска политика след 2020 г. и 
запазване на настоящия им финансов ресурс, условия и възможни сфери за инвестици. Според кмета Панов сближаването 
на отделните общини и региони трябва да продължи и след 2020 г., а най-малкото, което трябва да бъде направено в тази 
насока е общата кохезионна и селскостопанска политика за запазят сегашния финансов ресурс и възможни сфери на 
инвестиции. Геералният секретар на СЕОР Фредерик Валие коментира, че солидарността е сред водещите принципи на ЕС 
от създаването му, а продължаването на кохезионната политика и сближаването е сред ангажиментите на Комитета на 
регионите. 
По темата за интеграцията на Западните Балкани, Даниел Панов съобщи, че НСОРБ е сред уредителите на Мрежата на 
асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа, създадена пред 2001 г. „Заедно с колегите от държавите обменяме 
опит и добри практики в сферите на местните финанси, градското планиране, управлението на отпадъците и водите, 
енергийната ефективност и устойчивия туризъм, финансовата децентрализация. Много успешно и при пълно 
единодействие с правителството работим и по темата за цифровата икономика, която е приоритет на Естония, България и 
Австрия. Почти две трети от общините ни вече са част от електронния обмен на документи между публичните 
администрации. На местно ниво постоянно подобряваме и качеството, и бързината на традиционните ни административни 
услуги“, каза още Панов. Близо 100 са проектите, които българските общини изпълняват в рамките на Председателството. 
Над 3 милиона българи са приобщени към културни и спортни събития, флашмобове и фестивали, викторини и състезания 
по промотиране на Европейския съюз и на българското председателство. 
 
√  През февруари с 10% повече приходи за хотелиерите 
Приходите от нощувки в местата за настаняване през февруари 2018 г. достигат 50.2 млн. лв., или с 9.6% повече в сравнение 
с февруари 2017 г.. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 13.5%, така и от български 
граждани - с 5.1%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). 
Общата заетост на леглата през месеца е 31.1%, като се увеличава с 0.7 процентни пункта в сравнение с февруари 2017 г. 
Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 44.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 31.2%, и с 1 
и 2 звезди - 17.3%. 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 939.4 хиляди, или с 3.5% повече в сравнение със същия 
месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 3.9%) се наблюдава в местата за настаняване 
с 1 и 2 звезди. 
През февруари в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.9% - на 
българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 22.5% от нощувките на чужди граждани и 33.1% - на българи, 
докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.8 и 31.0%. 
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава с 2.1% в сравнение със същия месец на 2017 г. и 
достига 389.1 хил., като е регистрирано увеличение с 4.6% при чужденците и с 0.7% при българите. Българските граждани 
са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 136.9 хил., като 72% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди 
и са реализирали средно по 3.1 нощувки. 
 
Investor.bg 
 
√  Обмисля се промяна на екотаксите за новите и старите автомобили 
Забраната да влизат дизелови автомобили на дадена територия води до изкривяване на пазара, твърди министърът 
на околната среда  
Обмисля се промяна на екотаксите за автомобилите - за електроавтомобилите да няма такса, а за хибридите да бъде 
намалена. Подобна мярка се обсъжда и за новите коли, а таксата за превозните средства до 5 години ще бъде запазена в 
сегашния ѝ размер. Това каза в ефира на Българска национална телевизия (БНТ) министърът на околната среда и водите 
Нено Димов. Той добави, че се обсъжда и повишаване на екотаксата за старите коли.  
"Ще обхванем и тежките превозни средства", каза Димов и добави, че повече от 1 млн. автомобили в България са над 20-
годишни. Ще има много завишени изисквания към автомобилите на самия технически преглед от гледна точка на 
опазването на околната среда, категоричен е министърът. 
По думите му има различни причини за замърсяването на въздуха в Европа, като даде пример с Кипър, където имат 
проблем със завишени нива на фини прахови частици, идващи от Сахара. 
Трябва да се вземат мерки на четири нива в борбата с мръсния въздух, призова министърът - европейско, национално, 
местно и лично. 
Според Димов забраната да влизат дизелови автомобили на дадена територия води до изкривяване на пазара. По думите 
му това изкривяване трябва да бъде регулирано на европейско ниво, като част от единния европейски пазар. 
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Екоминистърът ще настоява за въвеждане на регламент на европейско ниво, който да задължи държавите, въвеждащи 
забрана за движение на дизелови автомобили, да ограничат и износа им към други страни. 
В момента се търси вариант МВР да стане бенефициент по Оперативна програма "Околна среда" и със средства от нея да 
се купуват газ анализатори, с които органите на реда да могат да проверяват на пътя дали колите отговарят на 
екостандартите, каза още Нено Димов. 
По думите му за първи път се повдига темата за мръсния въздух на толкова високо ниво - България постави темата в 
рамките на форум по време на европредседателството. Това е проблем, който е много сериозен за Европейският съюз. 
Това е проблем с качеството на живот, проблем на благосъстоянието, категоричен е министърът.   
Той отново заяви, че битовото отопление е най-големият проблем за замърсяването на въздуха. „Продължаваме да имаме 
цел за следващия отоплителен сезон да имаме изисквания към твърдите горива за количеството на сяра и пепел в тях“, 
обясни Димив. Според министъра това е лесно от законодателна гледна точка, но проблемът ще дойде от  контрола. Освен 
това отоплителните тела, като печки, ще трябва да отговарят на определен екодизайн. Най-бавният процес обаче е 
промяната на нашето съзнание, убеден е Нено Димов. 
 
Money.bg 
 
√ Koи ca пeчeлившитe и гyбeщитe ceĸтopи в бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa? 
Cтpoитeлcтвoтo и тpaнcпopтът ca нaй-pиcĸoвитe ceĸтopи в бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa. Te ca нaй-зacтpaшeни oт гoлямo 
зaбaвянe нa плaщaниятa мeждy фиpмитe и изпaдaнeтo нa няĸoи oт тяx в нecъcтoятeлнocт. Ha oбpaтния пoлюc ca 
aвтoмoбилнaтa индycтpия и фapмaциятa, ĸъдeтo ce нaблюдaвa cepиoзeн pъcт и ycтoйчивocт нa бизнeca. 
Toвa cтaнa яcнo нa гoдишнaтa ĸoнфepeнция пo yпpaвлeниe нa pиcĸa нa мeждyнapoднaтa ĸoмпaния "Koфac", 
cпeциaлизиpaнa в ĸpeдитнoтo зacтpaxoвaнe. 
Oбopoтът нa ĸoмпaниитe в cтpoитeлcтвoтo нaмaлявa c 4.5 млpд. лeвa пpeз финaнcoвaтa 2016 г., ĸoeтo e cпaд oт пoчти 1/5. 
Ceĸтopът ocтaвa cpeд нaй-pиcĸoвитe нe caмo в Бългapия, нo и в cвeтoвeн мaщaб, a 1/3 oт cтpoитeлнитe фиpми y нac ca c 
пpoблeмни финaнcи. 
Cтpoитeлният бpaнш зaвиcи пpeдимнo oт гoлeмитe инфpacтpyĸтypни пpoeĸти c пyбличнo (ocнoвнo eвpoпeйcĸo) 
финaнcиpaнe. Πoзитивнa тeндeнция e aĸтивизиpaнeтo нa жилищнoтo cтpoитeлcтвo, ĸaтo ce нaблюдaвa cepиoзнo 
yвeличaвaнe (oĸoлo 19%) нa paзpeшитeлнитe зa cтpoeж пpeз 2017 г. 
Bъзcтaнoвявaнeтo нa ceĸтopa мoжe иcтинcĸи дa ce yceти eдвa пpeз финaнcoвaтa 2018 г. c пoмoщтa нa гoлeмитe пpoeĸти c 
пyбличнo финaнcиpaнe. 
Дpyг пpoблeмeн ceĸтop e тpaнcпopтът. "Tpaнcпopтът e ceĸтop c виcoĸ pиcĸ в Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa, нo и в cвeтoвeн 
мaщaб. Mopcĸият тpaнcпopт ce oтличaвa c виcoĸи cвpъxĸaпaцитeти и гoлямa ĸoнĸypeнция", зaяви Mилeнa Bидeнoвa, 
yпpaвитeл нa "Koфac Бългapия". 
B Бългapия ce paзвивa нaй-вeчe нaзeмният тpaнcпopт, cвъpзaн нaй-вeчe c изнoca и пoвлиян oт няĸoи peгyлaции нa EC. 
Бългapcĸитe фиpми yвeличaвaт oбopoтa cи c 8.6% дo 14.05 млpд. лeвa, нo бизнecът им e cвъpзaн c мнoгo cъпътcтвaщи 
pиcĸoвe. 
Koмпaниитe eнepгeтиĸaтa cъщo имaт зaтpyднeния, ĸaтo oтчитaт 5% cпaд нa oбopoтa дo 16.24 млpд. лeвa. 36% oт фиpмитe в 
бpaншa имaт пpoблeмни финaнcи, a мнoжecтвo тъpгoвци нa тoĸ бяxa oбявeни в нecъcтoятeлнocт.  
Aвтoмoбилнaтa индycтpия в Бългapия e eдин oт двигaтeлитe нa бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa, ĸaтo дoнacя oĸoлo 10% oт БBΠ нa 
cтpaнaтa. Oбopoтът нa ceĸтopa пpeз финaнcoвaтa 2016 г. pacтe c 6.4% дo 9.4 млpд. лeвa. Pacтeжът ce дължи нa 
yвeличaвaщитe ce чyжди ĸoмпaнии, ĸoитo oтвapят пpoизвoдcтвa y нac и изнacят пpoдyĸциятa cи зa цял cвят. 
"Aвтoмoбилният ceĸтop щe пpoдължaвa дa бъдe двигaтeл нa бизнeca в cвeтoвeн мaщaб пoнe пpeз cлeдвaщитe 5 гoдини. 
Toй e движeн oт мнoгoбpoйнитe инoвaции", пocoчи Bидeнoвa. 
Фapмaциятa e eдин oт нaй-cтaбилнитe ceĸтopи в cвeта и бeлeжи изĸлючитeлнo гoлям pъcт, ĸaĸтo в xyмaннaтa cи чacт, тaĸa 
и във вeтepинapнaтa. Бизнecът нa фapмaцeвтичнитe ĸoмпaнии в Бългapия пpoцъфтявa, a oбopoтът им нapacтвa c 5.3% дo 
11.03 млpд. лeвa. 
Πopaди зacтapявaщoтo нaceлeниe, тъpceнeтo нa лeĸapcтвa нapacтвa, a пoтpeбитeлитe ca вce пo-взиcĸaтeлни cпpямo 
paзxoдитe и тъpcят peaлeн eфeĸт oт нoвитe тepaпии. 
 
News.bg 
 
√ Модернизацията на армията да върви с програми за индустриално сътрудничество 
"Необходимо е България да развива високите технологии и производства с висока добавена стойност, каквато е и вашата 
дейност". Това заяви президентът Румен Радев по време на работна среща на "Дондуков" 2 с представители на български 
компании от отбранителната индустрия. Според президента, държавата трябва по-активно да стимулира и подпомага 
работата на фирмите от българския военно-промишлен комплекс, информираха от администрацията на президента. 
Представителите на българските компании определиха срещата като изключително навременна и ползотворна. По време 
на разговора бяха изразени мнения, че модернизацията в Българската армия е добре да се развива успоредно със 
съответните програми за индустриално сътрудничество. 
Президентът и бизнесмените засегнаха необходимостта от изграждане и обучение на специалисти с подходящи умения и 
образование. По време на срещата на Румен Радев с представители на отбранителния бранш бе поставен и въпросът за 
синхронизиране на българското законодателство, за да може да предостави перспективи за участие в европейски проекти 
на родни компании от военната индустрия. 
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По време на разговора бяха обсъдени теми, свързани с актуалното състояние, предизвикателствата и перспективите пред 
българската отбранителна индустрия. 
Сред участниците в срещата бяха министърът на икономиката Емил Караниколов, представители на Министерство на 
отбраната, на Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров", учени от БАН. 
Припомняме, на 24 октомври 2017 г. министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха присъединяването на България към 
инициативата за създаване на Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) в областта на отбраната на ЕС. Малко по-
рано - през юни 2017-та, Европейската комисия отвори Европейския фонд за отбрана за 5,5 млрд. евро. Обявената цел на 
Фонда е да подпомогне държавите членки с цел по-ефективно разходване на парите на данъкоплатците, намаляване на 
дублирането на разходите и постигане на по-добро съотношение между качество и цена. 
 
БНР 
 
√ Държавата подготвя стратегия за Индустрия 4.0 
По-висока производителност, по-високи нива на добавена стойност, както и ускорено икономическо и социално развитие 
и по-големи заплати. Това ще следва от цифровизацията и дигитализацията на българската икономика в перспектива до 
2030 година, обещават от Министерството на икономиката. Подготвяната от ведомството стратегия за Индустрия 4.0 ще 
включва не просто високи технологии или внедряване на информационни и комуникационни технологии, а цялостно 
обвързване на процесите в производството на базата на съвременните дигитални възожности и събиране заедно на 
генетика, роботока, био- и нано-технологии. 
Водещите европейски икономики имат и разписаните документи, които да планират тази дейност. Нашата стратегия е на 
етап съгласуване в работната група, съобщи заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов: 
"По предложение на работодателите, заедно подготвихме концепция за индустрия 4 0, която беше приета от 
Министерския съвет. На база на нея създадохме  работна група. Идеята е тази концепция да прерасне в стратегия. 
Държавата трябва да бъде факторът, който да подпомогне бизнеса да създаде по-добрата среда, за да може да се развива 
индустрия 4.0. Тя създава по- висока добавена стойност, по-висока производителност, което в крайна сметка води до по-
бързо социално-икономическо развитие и, разбира се, по-високи заплати. Държавата може да подпомогне бизнеса от 
една страна чрез бизнес средата, а от друга -  чрез еврофондовете. Каналите за въздействие спрямо индустрията и спрямо 
бизнеса са два - насоката към съществуващите компании и младите, стартиращи предприятия, които са носители на 
иновативните идеи. Както знаете, през тази година, те ще имат достъп до финансов ресурс от близо един милиард лева" 
Цифровизацията ще промени и работния модел, с работно време от 9 до 17 часа, а работният процес ще трябва да се 
организира по нов, различен начин. Ще загубим част от работните места, но други - ще спечелим - там, където хората 
събират интелектуален опит - в университетите и сред научните среди. Човекът не просто да събира познания, но да 
развива способности, коментира още Борисов: 
"Другото, по което работим, за да спомогнем този процес е свързването на ОП "Иновации и конкурентоспособност" с 
оперативната програма, която е към Министерство на образованието, така че да постигнем този синергичен ефект, защото 
е важен и човешкият капитал". 
Пример с IT-сектора у нас, където през последните 7 години оборотите са нараснали с 300% - до 2,5 млрд. евро, а брутната 
добавена стойност е 1,14 млрд. евро и устойчиво расте, даде и директорът на фондация "Фридрих Еберт" за България, 
Хелене Кортлендер: 
"Времената са много интересни и въпреки някои страхове, които са свързани с тези тенденции, мисля че си струва да 
гледаме с оптимизъм и доверие в бъдещето. И ми се струва, че България, благодарение на своята индустриална традиция 
и на своя силен IT сектор има много добри шансове. Отражението, което това дава върху пазара на труда и върху 
обществотоq на фона на всички процеси и тенденции, които наблюдаваме, трябва да бъдат поставени на едно от първите 
места в дневния ред. Да участват в тези процеси е много важна задача за всички, както за работодателите, така и за 
работниците, и за държавата, за да може Индустрия 4.0 да се превърне в икономически, социален и културен успех. 
Дигитализацията не трябва да бъде в бъдеще синоним на "безработица", а да бъде символ за качество, производителност 
и добро сътрудничество между работници и работодатели". 
 
Faktor.bg 
 
√ Фандъкова представи план как ще похарчи 46 млн. лв. - дял от "Общинска банка" 
За култура и здраве са предвидени 10 млн. лева, обещава столичният градоначалник 
София ще получи от приватизацията на "Общинска банка" определен дял, а как ще бъдат похарчени тези пари - става ясно 
от план, представен от  кметът на столицата Йорданка Фандъкова, съобщиха от общината. 
Става дума за платените от регистрираната в Лихтенщайн фирма "Новино опортюнитис" 46 млн. лв. за придобиване на 
дела на Столичната община в трезора. По-късно се разбра, че зад покупката стои бизнесменът от петролния бранш Георги 
Самуилов, а една от критиките към процедурата по приватизация бе именно, че не е ясно как ще се изразходват тези 
постъпленията.  
Фандъкова представи инвестиционните си намерения пред Съвета за управление на Специализирания общински 
приватизационен фонд. 
Ето и разчетите: 
Най-сериозен дял от средствата - 26 на сто от сумата или или 12 млн. лева - отиват за инвестиции по приоритет "екология 
и зелена система". 
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"И при управлението на бюджета на Столичната община най-важната тема, която защитаваме, е опазването на околната с 
реда и чистотата на въздуха", заявила  Фандъкова - "Предвижда се освен в зелената система на града, средства да бъдат 
насочени към поддръжка и изграждане на нови детски площадки във всички райони на София." 
На второ място ще са инвестициите в образование - за това са отделени  21,7% от парите от приватизацията или 10 млн. 
лева. Става въпрос за ремонти на детски градини и училища, както и финансиране на проекти за изцяло нови нови сгради 
за училища, в райони, където липсват в момента. Повече конкретика обаче в съобщението липсва. 
Над 9 млн. лв. пък ще отидат за проекти по приоритет "транспорт и транспортна инфраструктура" - това е около 20 на сто 
от 46-те милиона лева. 
"След напредъка по обновяването на базовата инфраструктура на града, продължаваме сериозни инвестиции в този 
сектор, като целта ни е да насочим повече средства в изграждане и реконструкция на улици в кварталите", е уточнила 
Фандъкова. 
За "общинско здравеопазване" ще отидат около 5,6 млн. лв, а по приоритет "култура" - 5,4 млн. лева, става ясно още от 
плана. 
Един от проектите, по които се предвижда финансиране, е за превръщането на бивша топлоцентрала в център за 
съвременна култура. Пари ще бъдат дадени и за реконструкцията на площадното пространство около храма "Света 
Неделя". Очаква се главният архитект на София да обяви конкурса за проектиране. 
За социалните дейности са предвидени 1,8 млн. лева. Около 800 хил. лева са заложени за проектите за нови квартални 
спортни зали, които ще бъдат изградени в дворове на шест училища. Също 800 хил. лева са предвидени и за развитие на 
нови технологии и системи в областта на електронното управление. 
 
Sinor.bg 
 
√ Търговци и мандри всеки месец ще обявяват пред фонд „Земеделие“ изкупените количества сурово мляко 
Контролът по веригата от фермата до мандрата се задълбочава с въвеждането на новите промени в Наредба 1 за 
договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техните 
асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти. Проектът за наредба мина на 
обществено обсъждане и предстои да бъде обнародван в „Държавен вестник“. 
Според новите изисквания фонд „Земеделие ще поддържа електронен публичен списък на първите изкупвачи, като всеки 
месец те са длъжни да подават декларации за точните количества сурово мляко, купени директно от производителите, 
намиращи се не само на територията на България, но и на други държава-членка на Европейския съюз, ако това мляко е 
купено от гръцки или румънски фермери. 
Самите декларации ще се подават до 20-то число на следващия месец, като в тях се вписват количествата от предходния. 
Подаването им може да става и по електронен път, като за целта се посочва точният модул на страницата на фонд 
„Земеделие“. 
Освен регистъра с първите изкупвачи фондът ще поддържа и списък с онези изкупвачи, чиято регистрация е прекратена, 
като в него ще бъдат вписвани датата и причините за това заличаване. 
Създава се ред за извършване на проверка за идентификация на производителите на сурово мляко при подаване на 
заявленията от първите изкупвани за регистрация на договорите. Въвеждат се договорни отношения между първите 
изкупвани, регистрирани в Република България и млекопроизводителите от други държави членки на Европейския съюз. 
С цел прозрачност е описана по-подробно общата процедура по прием на заявленията за регистрация на договорите от 
първите изкупвачи. Срокът за подаване на заявление за анекси за изменение на съществуващи и/или нови договори с 
отстранени нередовности се удължава на 15 работни дни. 
Според поправките в наредбата броят на проверките при производителите на краве мляко се намалява от 2% на 1% на 
годишна база, като се въвежда условие те да обхващат не по-малко от 10 % от регистрираните първи изкупвачи за всеки 
12-месечен период, считано от 1 април. 
Предвидена е и проверка на изкупвачите, които не са изпълнили задълженията си по отстраняване на нередовностите и 
непълнотите в сключените договори, както и на регистрираните изкупвачи, които не са подали заявление за регистриране 
на договори за доставка на сурово мляко. Урежда се протоколирането на резултатите от проверката на място и 
възможността за обяснения и възражения на производителя/първия изкупвач по направените констатации. 
Държавен фонд „Земеделие" създава и поддържа в Интегрираната система за администриране и контрол регистъра на 
сключените договори за доставка на сурово мляко. 
За включване в регистъра първият изкупвач подава заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на 
Държавен фонд „Земеделие" в областната дирекция на ДФЗ по адрес на дейността си заедно с опис на всички приложени 
договори със задължителните елементи на същите, на електронен носител. 
Самото заявление се подава в 14-дневен срок от сключването на договорите лично от първия изкупвач, от законния му 
представител или от упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите. Това става и по 
електронен път, след подаване на заявление за предоставяне на права за достъп и ползване на електронен модул, 
съгласно указания от изпълнителния директор на ДФЗ. 
Служителите на ДФЗ извършват предварителен преглед на подадените документи в присъствието на кандидата, на 
неговия законен представител или на упълномощеното от него лице. 
В случай на липси или нередовност във всички представени документи, заявлението не се приема или не се одобрява за 
прието в модула, като незабавно се връща на първия изкупвач заедно с писмено изложение за всички установени липси 
и/или нередности. 
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Всички приети заявления получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута на регистрацията 
им в Интегрираната система за администриране и контрол. 
Предлаганият проект на наредба не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е 
изготвена и приложена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз. 
 
Днес+ 
 
√ Кристин Лагард призова да се избягва протекционистката политика 
Ръководителят на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин Лагард предупреди правителствата да избягват 
протекционистки политики, които биха могли да повалят негативно на глобалния икономически растеж. 
Това предупреждение е тънък намек към американския президент Доналд Тръмп, който влезе в търговски конфликт с 
Китай. Според МВФ страните трябва да бъдат отворени за търговия, като реформират вътрешните си практики, а не да 
поставят нови бариери пред търговията. 
Според Лагард е грешка да се вижда липсата на сделки в страната, като знак за нечестна търговска практика, както Тръмп 
често споменава заради настоящия износ на Китай, който САЩ не може да постигне. 
В последния месец американският президент предприе стъпки за повишаване на митата за внос на стомана и алуминий и 
заяви, че за Китай ще има различен вид мита, които могат да достигнат до 50 милиарда долара, заради предполагаеми 
кражби на интелектуална собственост. 
Правителствата „трябва да се отърват от протекционизма във всичките му форми“, заяви Лагард. 
„Запомнете, многостранната търговска система промени нашето общество и го направи по различно от това на 
предишните поколения. Помогна и за намаляването на броя на населението, живеещо в крайна бедност“, допълни тя. 
Лагард заяви: „Свободната търговия създава много нови работни места с високи заплати“. 
„Но системата от правила и споделена отговорност сега е заплашена от разпад“, каза тя и допълни „това би било 
недопустимо и ще бъде колективен политически провал“. 
„Рестрикциите спрямо вноса засягат всички ни, но особено най-бедните“, заяви Лагард. 
В речта си тя засегна няколко проблема, които предстоят да се обсъдят на заседания на МВФ и Световната банка през 
пролетта. На тези форуми ще присъстват финансови министри и ръководители на централни банки от цял свят. Срещите 
ще се проведат във Вашингтон, следващата седмица. 
МВФ заяви през януари, че глобалната икономика е отбелязала растеж с 3.9%. 
 
√ Дронове превземат транспортния сектор 
До 2035 г. професията шофьор на камион може да изчезне и да бъде заменена от дронове. Такива са очакванията на 
Брюксел. Източници от ЕС са убедени, че през 2035 г. няма да има шофьори на камиони. В този сектор напълно е възможно 
нещата да бъдат автоматизирани. 
Обсъждат се безпилотни дронове или други летателни средства, които ще могат да пренасят пакети например. 
Изкуственият интелект е естествено продължение на автоматизирането на индустриите. Изкуственият интелект позволява 
и по-голяма автоматизация. За него не са нужни храна или заплати, а само електричество. В момента по темата върви 
сериозен дебат на европейско ниво. Преди време дори Европейската комисия обяви плановете си да сформира група с 
основна област изкуственият интелект, чиято задача ще бъде да се анализират етичните проблеми, свързани с тази 
технология. 
В свое изявление ЕК каза, че групата за ИИ ще събира "експертни мнения и ще създаде широк съюз от различните 
заинтересовани страни", като тя ще подготви и предложение за указания за "етичен изкуствен интелект". Технологията 
може да донесе редица ползи на икономиката и на обществото като цяло от по-добро здравеопазване до по-безопасен 
транспорт. 
В същото време продължават да изникват въпроси, свързани с влиянието на изкуствения интелект върху бъдещата трудова 
дейност и съществуващото законодателство. Еврокомисията вече е отворила възможността компании и отделни граждани 
да поискат да се присъединят към групата. Участниците в тази група ще имат задача да съветват комисията за създаване 
на разнообразна общност от заинтересовани лица в т.нар. "Европейски AI алианс", както и да подкрепят внедряването на 
бъдещите европейски инициативи в тази област. 
До края на годината групата трябва да създаде проекто-ръководство за етична разработка и употреба на изкуствен 
интелект на базата на фундаменталните права на европейските граждани. 
В същото време редица държави влагат сериозни средства в изкуствен интелект. Например Франция отпуска 1,5 милиарда 
евро до 2022 година за разработване на изкуствен интелект. Френският президент Еманюел Макрон се похвали, че Париж 
има всички средства за това и че ще бъдат създадени всички необходими условия за развитието на високите технологии. 
Френските власти са разработили национална програма, насочена към развитието на изкуствен интелект, включително 
чрез създаването на мрежа от специализирани институции в страната. 
 
Profit.bg 
 
√ Акциите поскъпнаха, след като Тръмп даде на заден ход за Сирия 
Акциите в световен мащаб се възстановиха до триседмични върхове, тъй като очакванията за силни финансови резултати 
на компаниите застанаха във фокуса на инвеститорите, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на заден ход 
относно евентуалното нападение над Сирия. Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.1%, докато японският 
Nikkei добави 0.8%. 
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Глобалният индекс на MSCI също се повиши с 0.1%, след като нарасна до триседмичен връх вчера. 
В Ню Йорк вчера S&P 500 добави 0.83%, като ръстът бе оглавен от акциите на финансовите компании, след като силният 
тримесечен финансов отчет на BlackRock Inc повиши оптимизма по отношение на корпоративните резултати. 
Днес своите финансови резултати се очаква да обявят JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co. 
Анализаторите очакват печалбите на компаниите от S&P 500 да отчетат 18.4% ръст на годишна база, който би бил най-
големият от седем години, според Thomson Reuters. 
Пазарните нагласи се подобриха, след като Тръмп написа в Twitter, че атаката срещу Сирия “може да е много скоро или 
пък въобще да не е скоро,” с което разсея част от страховете за незабавни военни действия, които инвеститорите се 
опасяват, че могат да доведат до по-сериозен конфликт между Вашингтон и Москва. 
Тръмп също така е помолил съветниците си да обмислят връщането на САЩ в Транстихоокоеанското партньорство - 
международно търговско споразумение, от което той изтегли страната по-рано през годината. 
Подобрените пазарни нагласи повишиха лихвите по щатския дълг. Лихвата по 10-годишните книжа нарасна до 2.843%, 
което бе най-високото й ниво от 27 март насам. 
На валутите пазари, доларът поскъпна до 107.27 йени, доближавайки се до петседмичния връх от 107.49 долара, достигнат 
на 5 април. Еврото поевтиня до 1.2327 долара, но запазва ръст от 0.4% за седмицата. 
На фона на напрежението в Близкия изток и свиващите се световни запаси, цените на петрола остават близо до върховете 
си, достигнати за последно в края на 2014 г.. 
Фючърсите на петрола от сорта брент се търгуваха на цена от 71.90 долара за барел, малко под нивото на затваряне от 
вчера, но недалеч от достигнатия в сряда връх от 73.09 долара. Цената на фючърсите на щатския лек суров петрол бе на 
ниво от 66.87 долара. 
Биткойнът се разменяше срещу 7 968.5 долара, след като поскъпна с 14.2% вчера, което бе най-голямото повишение в 
цената от четири месеца. 
 
 


