
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
БНТ 
 
√ Какво е съотношението между разходи и производителност на труда у нас? 
Според предварителни данни на Евростат производителността на труда у нас е нараснала с 1.7% през 2017 г. , с което се 
нареждаме на девето място по ръст сред страните членки от целия ЕС. Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал 
коментира в "Денят започва", че производителността всъщност е много ниска, ако се мери в продукция на отработен час, 
всъщност тя е 15% от средната европейска и би трябвало така и да се мери. По думите му не е съвсем коректно да мерим 
производителността на труда по паритет на покупателна способност, а според икономиста Лъчезар Богданов пазарът на 
труда се влияе от производителността и трябва да се търсят политики, които да са насочени към по-бързия й ръст. 
Васил Велев, Асоциация на индустриалния капитал: Нашите стоки и услуги, които се произвеждат, се реализират на 
световните пазари. Две трети от износа е за ЕС.  
Според него заплатите ще продължат да растат с изпреварващо темпо. 
Лъчезар Богданов, икономист: Трябва да отчитаме две много важни неща - първо стартовата база е ниска. Пазарът на 
труда се влияе от производителността, но от друга страна българските работници вече са мобилни от доста години, 
особено след 2014 г. и в този смисъл българският бизнес е изпратен пред доста голямо предизвикателство, произвеждайки 
с тази производителност вътре в България, трябва да се състезава обаче за тези работници с производителите във 
Великобритания все още, Германия, Испания и това е трудното, т.е трябва да се разсъждава в посока, в която много трудно 
може да притиснем заплатите от преди 5 или 10 години. 
За повече информация вижте видеото. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ и CEEP обсъдиха с вицепремиера Валери Симеонов предизвикателствата на пазара на труда в България 
Генералният секретар на Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес 
(СЕЕР) Валерия Ронцити и председателят на АИКБ Васил Велев обсъдиха със заместник министър-председателя по 

икономическата и демографската политика и 
председател на НСТС Валери Симеонов недостига на 
кадри в ключови за България сектори и предложиха 
конкретни мерки. Валерия Ронцити взе участие и в 
неформално заседание на министрите на ЕС по 
заетост и социална политика, заедно с представители 
на АИКБ. 
По време на срещата бяха обсъдени мерки за 
осигуряване на кадри за българската икономика. 
Решения бяха потърсени в краткосрочен план – 
посредством внос на работни сила от страни извън ЕС 
– приоритетно такива, в които има голяма българска 
диаспора и посредством квалифициране на 
безработни и неактивни лица. В дългосрочен план е 
необходима реформа във финансирането на висшето 
образование, прецизиране на план – приема във 
висшите училища, системна работа със 

завършващите ученици и техните семейства с оглед адекватна професионална ориентация. 
 Генералният секретар на CEEP подкрепи предложенията и мерките за трудова миграция, които Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) и другите национално представени работодателски организации нееднократно 
са представяли и обсъждали с български власти. Г-н Велев подчерта, че реформите в образователната система са 
изключително належащи, но те биха дали резултат едва след няколко години. Единственият реалистичен подход за 
работодателската организация е наемането на квалифицирани кадри от трети страни. Едновременно с това АИКБ 
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продължава да настоява за сериозни промени във финансирането на висшето образование, което трябва да се приведе в 
тясно съответствие с потребностите на пазара на труда. 
Обсъдено беше и състоянието на социалния диалог в България, в светлината на препоръката на Европейската комисия за 
изработване на обективен механизъм за определяне на минималната работна заплата. Г-жа Ронцити обърна внимание, че 
административно вмешателство в процеса е недопустимо и застрашава баланса на пазара на труда. Подчерта, че в никоя 
европейска държава не съществуват класове, нито минимални осигурителни доходи и изрази надежда, че те скоро ще 
бъдат премахнати и в България. 
Сред другите важни теми, които бяха дискутирани по време на разговорите, бяха реформите в енергийния сектор и др. 
Валерия Ронцити подчерта, че никъде в Европа не съществува аналог на сделката с ЧЕЗ и призова българското 
правителство да гарантира стабилността на енергийната система. Тя подкрепи тезата, изказана от г-н Велев, че е 
недопустимо цялото общество да плаща изкуствено високи цени на ел. енергията, произтичащи от договори, които 
предоставят на практика неправомерна държавна помощ на производителите. 
Европейският център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес е официален партньор в 
социалния диалог на Европейската комисия. Като член на СЕЕР, АИКБ поддържа редовни контакти с институциите и 
консултативните комитети на Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други 
законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат. 
CEEP (Европейският център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес) е един от 
трите европейски социални партньори, заедно с BusinessEurope и ETUC. CEEP е участник в европейския социален диалог, 
като има глас в европейския двустранен - при воденето на преговори със синдикатите, и тристранен - със социалните 
партньори и представителите на институциите на ЕС - социален диалог на най-високо ниво. CEEP представлява 
интересите на своите членове пред европейските институции. Лобира редовно пред Европейската комисия, както и 
пред Европейския съвет и Европейския парламент, които оказват въздействие на всяко законодателно предложение, 
засягащо услугите от общ интерес и тяхното място във вътрешния пазар, участва в изготвянето и променянето 
на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес климат. CEEP има активни 
представители в консултациите по Европейския семестър, по Годишния обзор на растежа в ЕС, по преговорите в 
областта на социалните въпроси, конкурентоспособността и други важни области. 

 
Информационна агенция „Фокус“ 
 
√  Вицепремиерът Валери Симеонов обсъди с АИКБ и СЕЕР предизвикателствата на пазара на труда в България 
Заместник министър-председателят по икономическата и демографска политика Валери Симеонов обсъди с главния 
секретар на Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) Валерия 
Ронцити и председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев недостига на кадри в ключови 
за България сектори и предложения за конкретни мерки с цел разрешаване на този проблем.  
По време на срещата бяха обсъдени решения в краткосрочен план, посредством внос на работна сила от страни извън ЕС: 
приоритетно такива, в които има голяма българска диаспора и посредством квалифициране на безработни и неактивни 
лица.  
В дългосрочен план е необходима реформа във финансирането на висшето образование, прецизиране на план приема във 
висшите училища, системна работа със завършващите ученици и техните семейства с оглед адекватна професионална 
ориентация. 
Главният секретар на CEEP подкрепи предложенията и мерките за трудова миграция, които АИКБ и другите национално 
представителни работодателски организации са подготвили. 
 
В. Банкерь 
 
√  Валери Симеонов и бизнесът търсят изход от кризата на пазара на труда 
Вицепремиерът по икономическата и демографска политика Валери Симеонов обсъди с главния секретар на Европейския 
център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) Валерия Ронцити и председателя 
на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев недостига на кадри в ключови за България сектори и 
предложения за конкретни мерки с цел разрешаване на този проблем. 
По време на срещата бяха обсъдени решения в краткосрочен план, посредством внос на работна сила от страни извън ЕС: 
– приоритетно такива, в които има голяма българска диаспора и посредством квалифициране на безработни и неактивни 
лица. В дългосрочен план е необходима реформа във финансирането на висшето образование, прецизиране на план – 
приема във висшите училища, системна работа със завършващите ученици и техните семейства с оглед адекватна 
професионална ориентация. 
Главният секретар на CEEP подкрепи предложенията и мерките за трудова миграция, които АИКБ и другите национално 
представителни работодателски организации са подготвили. 
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Nakratko.bg 
 
√  Валери Симеонов обсъди с АИКБ и CEEP пазара на труда в България 
Заместник министър-председателят по икономическата и демографска политика Валери Симеонов обсъди с главния 
секретар на Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) Валерия 
Ронцити и председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев недостига на кадри в ключови 
за България сектори и предложения за конкретни мерки с цел разрешаване на този проблем. 
По време на срещата бяха обсъдени решения в краткосрочен план, посредством внос на работна сила от страни извън ЕС: 
– приоритетно такива, в които има голяма българска диаспора и посредством квалифициране на безработни и неактивни 
лица. В дългосрочен план е необходима реформа във финансирането на висшето образование, прецизиране на план – 
приема във висшите училища, системна работа със завършващите ученици и техните семейства с оглед адекватна 
професионална ориентация. 
Главният секретар на CEEP подкрепи предложенията и мерките за трудова миграция, които АИКБ и другите национално 
представителни работодателски организации са подготвили. 
 
Информационна агенция „ПИК“ 
 
√  Вицепремиерът Валери Симеонов обсъди с АИКБ и СЕЕР предизвикателствата на пазара на труда в България 
Заместник министър-председателят по икономическата и демографска политика Валери Симеонов обсъди с главния 
секретар на Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) Валерия 
Ронцити и председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев недостига на кадри в ключови 
за България сектори и предложения за конкретни мерки с цел разрешаване на този проблем. 
По време на срещата бяха обсъдени решения в краткосрочен план, посредством внос на работна сила от страни извън ЕС: 
приоритетно такива, в които има голяма българска диаспора и посредством квалифициране на безработни и неактивни 
лица.  
В дългосрочен план е необходима реформа във финансирането на висшето образование, прецизиране на план приема във 
висшите училища, системна работа със завършващите ученици и техните семейства с оглед адекватна професионална 
ориентация. 
Главният секретар на CEEP подкрепи предложенията и мерките за трудова миграция, които АИКБ и другите национално 
представителни работодателски организации са подготвили. 
 
В. Труд 
 
√   Валери Симеонов обсъди с АИКБ и СЕЕР предизвикателствата на пазара на труда в България 
Заместник министър-председателят по икономическата и демографска политика Валери Симеонов обсъди с главния 
секретар на Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) Валерия 
Ронцити и председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев недостига на кадри в ключови 
за България сектори и предложения за конкретни мерки с цел разрешаване на този проблем. 
По време на срещата бяха обсъдени решения в краткосрочен план, посредством внос на работна сила от страни извън ЕС: 
приоритетно такива, в които има голяма българска диаспора и посредством квалифициране на безработни и неактивни 
лица.  
В дългосрочен план е необходима реформа във финансирането на висшето образование, прецизиране на план приема във 
висшите училища, системна работа със завършващите ученици и техните семейства с оглед адекватна професионална 
ориентация. 
Главният секретар на CEEP подкрепи предложенията и мерките за трудова миграция, които АИКБ и другите национално 
представителни работодателски организации са подготвили. 
 
Novini.bg 
 
√ Валери Симеонов обсъди с АИКБ и CEEP предизвикателствата на пазара на труда  
Заместник министър-председателят по икономическата и демографска политика Валери Симеонов обсъди с главния 
секретар на Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) Валерия 
Ронцити и председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев недостига на кадри в ключови 
за България сектори и предложения за конкретни мерки с цел разрешаване на този проблем.  
По време на срещата бяха обсъдени решения в краткосрочен план, посредством внос на работна сила от страни извън ЕС: 
– приоритетно такива, в които има голяма българска диаспора и посредством квалифициране на безработни и неактивни 
лица. В дългосрочен план е необходима реформа във финансирането на висшето образование, прецизиране на план – 
приема във висшите училища, системна работа със завършващите ученици и техните семейства с оглед адекватна 
професионална ориентация. Главният секретар на CEEP подкрепи предложенията и мерките за трудова миграция, които 
АИКБ и другите национално представителни работодателски организации са подготвили. 
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ТВ+ 
 
√ Изложение на работодатели "Стажове 2018" в Техническия университет 
Среща на работодатели и студенти организира Техническият университет в София. По време на 7-то изложение „Стажове“ 
младежите успяха да се запознаят с потенциалните си работодатели. За първи път в изложението участва и Европейската 
организация за ядрени изследвания. Зорница Захариева е част от екипа й вече 16 години. Завършила е Техническия 
университет и се надява по време на изложението да срещне млади хора, готови да се посветят на науката. Организацията 
предлага възможности за стажове не само на студенти, но и на ученици. 
ЗОРНИЦА ЗАХАРИЕВА ЕВРОПЕЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: 
„За да може да стимулираме още от гимназиите учениците да могат да продължат след това техния път в техническите 
области или да продължат в науката – физика, математика и т.н.“ 
На пазара на труда има недостиг на инженерно-технически специалисти, председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал Васил Велев. Според него проблем е, че в университетите има по-малко места именно за такива кадри и повече 
за икономически, юридически и хуманитарни специалности. 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ: 
„Повече от половината, завършили висше образование, се реализират на позиции, които не изискват висше образование. 
Това говори за един структурен дефект.“ 
Заплатите на хората, завършили инженерно-техническа специалност, стигат до 3-4 000 лева още през първата година. 
Именно в тази сфера са се ориентирали и Христина и Христиана. Двете момичета се надяват по време на изложението да 
си намерят стаж за лятото. 
ХРИСТИАНА: 
„Навяваме се да уплътним лятото, да видим нови неща, да научим нови неща.“  
ХРИСТИНА: 
„Малко по малко трябва да влезем в тази сфера. Затова учим тук.“ 
Най-големият проблем между работодателите и студентите е различният език, на който те разговарят, обяснява Силвия 
Янева – директор на Център „Кариера и възпитаници“ в ТУ. 
СИЛВИЯ ЯНЕВА-СТОЯНОВА ЦЕНТЪР „КАРИЕРА И ВЪЗПИТАНИЦИ“ В ТУ-СОФИЯ: 
„Когато една обява за стаж или работа е написана на един такъв тежък, тромав стил, тя определено е плашеща за нашите 
студенти. И те не проявяват смелост да кандидатстват по нея.“ 
В сряда изложението „Стажове“ ще се проведе и във филиалите на университета в Пловдив и Сливен. 
За повече информация вижте видеото. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
Investor.bg 
 
√  София става център за развитие на инфраструктурни проекти на Балканите 
Къде да се насочат приоритетно 300 млрд. евро от бюджета на Фонда за стратегически инвестиции за изграждане 
на европейска инфраструктура, дискутира форум на ББР 
Финансовите институции и правителствата могат да си сътрудничат и в София да се създаде център за развитие на 
съвместни проекти в региона, в който страните да обменят информация и да развиват уменията си в подготовката и 
изпълнението на проекти. Това предложение направи към участниците форума "Инфраструктура за растеж 2018" Стоян 
Мавродиев, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР). 
„Първата среща ще стане традиционна“, увери Мавродиев. Целта ѝ по думите му е да покаже ролята на националните 
банки за развитие в Инвестиционния план на Европа при управление на стратегическите инвестиции в инфраструктура на 
страните от Балканите. 
“Искаме тази среща да се прави всяка година с цел финансово сътрудничество, икономически просперитет и стабилност 
за страните в региона, каза Мавродиев. – Целта на ББР е да инвестира в обществено-икономическото развитие на страната 
без да се стреми към максимална печалба. Въпреки това имаме добри финансови резултати, най-висок рейтинг за 
българска банка и привличане на сериозен ресурс от водещи чужди институции. С този форум искаме да помогнем за 
свързването на страните от ЕС и да привлечем към процеса и страните от Западните Балкани.” 
Главният изпълнителен директор на държавната банка напомни, че председателството на България на Съвета на ЕС дава 
възможност да бъде поставен фокус върху синергията между европейските средства, Фонда за стратегически инвестиции 
(Плана "Юнкер") и ресурсите на националните банки за развитие. Той смята, че с експертна и консултантска помощ 
центърът може да да се превърне в регионална агенция за сътрудничество в областта на инфраструктурата, която да 
предлага реализация на конкретни проекти. 
Мавродиев смята, че ако центърът постигне целта си, в бъдеще на негова база може да се сформира и международна 
регионална агенция за сътрудничество и развитие, която да увеличи капацитета му. 

http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&id=30790
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Приоритет за инфраструктурни проекти 
„С този форум ББР  слага начало на диалог между всички страни, ангажирани за постигане на икономически просперитет 
и стабилност в региона“, убеден е банкерът и информира, че форумът ще приключи с подписване на Меморандум за 
сътрудничество между Черноморската банка за търговия и развитие, Международната инвестиционна банка, Хърватската 
банка за развитие, Унгарската банка за развитие, Македонската банка за развитие и ББР. 
“Няма друга добра алтернатива за нашия регион освен свързаността, инфраструктурното развитие и европейската 
перспектива на държавите, каза министърът на икономиката Емил Караниколов. – На политическо ниво е направено 
много, но са нужни конкретни действия за намиране на източници на финансиране на приоритетите. На Балканите е нужен 
стратегически инвестиционен план, който да обедини ресурсите за реализиране на важните проекти. Време е за хибридно 
финансиране като поставим фокус върху Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), европейските средства и 
ресурса на националните банки за развитие.” 
300 млрд. евро от бюджета на ЕФСИ 
Марсел Рой, генерален секретар на Европейската асоциация на публичните банки и агенции за развитие, обясни, че 300 
млрд. евро от бюджета на ЕФСИ трябва да се мобилизират до 2020 г. за изграждане на европейската инфраструктура. 
До март, със съдействието на фонда и Европейската банка за развитие вече са реализирани проекти за 274 млрд евро. От 
тях 23% са насочени към проекти на малки и средни предприятия, 21% за енергетика и 20% за дигитални проекти. 
Герасимос Томас, заместник – генерален директор „Енергетика“ в Европейската комисия и председател на управителния 
съвет на ЕФСИ, напомни, че в края на миналата година Европейската комисия реши до 2020 година с приоритет да е 
финансирането на проекти, които увеличават инвестиции в сектори, които допринасят за ръст на БВП на глава от 
населението. Сред десетте държави, в които ще се развиват такива проекти са България и Гърция. 
„Да се мобилизират частните инвестиции с минимум публични средства е основна цел на Плана „Юнкер“. Успяхме да 
разширим мащаба на проектите, като се минимизира рискът от използването на обществен ресурс, съобщи той и допълни, 
че сега 2/3 от  финансите на ЕФСИ са насочени към социална инфраструктура. 
Като предизвикателства пред фонда той посочи липсата на проекти в първата година от създаването му, а през втората 
година въпросът е бил доколко проектите допринасят с добавена стойност за икономическото развитие. 
Към малки проекти с добавена стойност 
„Сега 80% от проектите са предложени от клиенти, които са нови. Финансираме ги при сътрудничество с банките за 
развитие, като транзакциите към тях са 163“, обяви Томас и допълни, че по новия регламент на ЕФСИ и ЕИБ, през тази 
година с приоритет ще са по-малки проекти, но ще се запазят правилата за прозрачност при финансирането. 
По думите му това са различни проекти за подобряване на икономиката в общините, които са свързани с отопление, 
водоснабдяване, жилища за социално слаби. Ролята на националните банки за развитие и ЕФСИ е да събират тези проекти 
на национални платформи. 
Герасимос Томас не се ангажира с прогноза дали ще се увеличи бюджетът на ЕФСИ след промени във финансовата рамка 
на ЕС след Brexit. Той обаче очаква „при използванатето на средства от фонда да има надграждане“, като от субсидии ще 
се премине към увеличаване на безвъзмездната помощ при адаптиране на финансовите инструменти. 
Той препоръча да се създаде благоприятна бизнес среда  за привличане на частни инвестиции, които ако не са достатъчни 
съответната държава трябва да отделя средства от бюджета си. Приоритетите трябва да са насочени в  опазване на климата 
и към транспорта на бъдещето. 
На въпрос на депутата Румен Гечев, че оборудване за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност се 
внасят от Китай, а по този начин далекоизточната държава се възползва от стратегическите цели на Европа, Герасимос 
Томас, заяви, че вносът в ЕС трябва се подложи на строг контрол. 
„Европейската комисия смята, че за изграждане на „интелигентни сгради“ трябва да се подкрепя местната промишленост 
и вече има добър опит в производството на такива материали, каза той и даде пример с Полша, която произвежда 
оборудване, необходимо за вятърната енергия, което се изнася дори в Индия. 
 
√  CEZ Group: Многократно предлагахме на българската държава да купи ЧЕЗ България 
Осигуряването на финансирането за сделката върви "организирано", обясниха от "Инерком България"  
От 2011 година насам CEZ Group многократно е предлагала на различни представители на българската държава да закупят 
българските активи на компанията. Това са съобщили от чешкото дружество по искане на временната комисия, която 
анализира сделката за ЧЕЗ България.  
Информацията съобщи председателят на комисията Жельо Бойчев (БСП) по време на последното официално заседание 
на временната комисия. Има очаквания, че депутатите ще поискат срока на дейността им да бъде удължен. Той съобщи 
още, че от CEZ Group са гарантирали, че процедурата по продажбата е била прозрачна и кандидатите са били подложени 
на стандартна проверка за съответствие и са представили доказателства за произхода на средствата, с които ще се 
финансира сделката. 
В отговор на запитване от комисията от Министерския съвет обаче са коментирали, че не са водени преговори с CEZ Group 
за продажбата на дружествата в България.  
Отговори на запитвания на комисията са изпратили още и от Българската банка за развитие (ББР), откъдето са 
коментирали, че на 12 януари 2018 година са отговорили на запитване за финансиране на заем към Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР). Не е имало искане за финансиране на сделката, уточняват от банката. Депутатите са 
получил и документи и от Комисията за финансов надзор и военното разузнаване. 
По отношение на осигуряването на финансирането за сделката нещата се движат "организирано", обясниха от "Инерком 
България" пред депутатите от комисията. Водят се разговори с банките, които напредват и се очаква преди 
финализирането им да се произнесе Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), обясни Валентин Захариев. Той беше 
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категоричен, че всеки от кандидатите е минал през проверка на финансите и собствеността. От CEZ са преценили след тези 
проверки, че "Инерком България" изпълнява критериите и не представлява репутационен риск за тях, допълни още 
Захариев. 
Той посочи, че от компанията са предоставили доказателства и пред банките, че имат достатъчно собствен капитал, за да 
могат да финансират сделката.  
Георги Спасов, адвокат на дружеството, каза, че срокът за изпълнението на сделката е част от търговската тайна в договора 
между CEZ Group и "Инерком България". Той обясни, че когато сделката бъде финализирана, това ще бъде обявено 
публично. 
"Инерком България" не е участвала в ценовите заявления за новия регулаторен период, съобщи Милена Стоева пред 
депутатите. Тя посочи още, че CEZ Group е собственик на дружествата в България, докато сделкате не бъде финализирана 
и те са подготвили заявленията за нови цени до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 
"Инерком България" смята, че дружествата са достатъчно жизнени и с паричните потоци от дейността им може да възвърне 
инвестицията за покупката, каза още Захариев. "Това е достатъчно прогнозируем бизнес", заяви той и допълни, че са 
направени анализи, които са показали, че тази инвестиция може да бъде възвърната в "нормални граници". Приходите от 
дейността са били достатъчни, за да може дружествата да финансират инвестиционната си програма, уточни още Валентин 
Захариев. Той посочи още, че по този начин и в бъдеще ще бъде финансирана инвестиционната програма за развитие на 
дружествата. 
Заемите за покупката няма да бъдат върнати през цените на електроенергията, заявиха още от компанията пред 
инвеститорите. 
Георги Спасов коментира в заключение, че "от гледна точка на търговското право това е една нормална търговска сделка". 
Жельо Бойчев обаче контрира, че това не може да се нарече обикновена сделка, защото дейността на компанията е 
елемент и на сигурността на страната. Той посочи, че все още няма яснота дали "Инерком България" има финансов ресурс 
за покупка и какъв ще е източникът на финансирането на тази сделка. 
Депутатът попита още дали дружеството може да плати цената, ако регулаторните органи в България разрешат сделката. 
Рамадан Аталай (ДПС) обаче беше категоричен, че не е редно депутатите да задават към едно търговско дружество въпрос 
откъде и как ще бъде финансирана сделка. 
В комисията продължава изслушването на представители на държавни институции по казуса, както и на синдикатите. В 
залата е министърът на енергетиката Теменужка Петкова и председателят на КЕВР Иван Иванов. 
 
В. Капитал 
 
√ Ивайло Калфин е сред фаворитите за нов директор на ОЛАФ 
Той ще се съревновава за лидерския пост в Европейската служба за борба с измамите с бившия финландски външен 
министър Виле Итала 
.Бившият вицепремиер Ивайло Калфин е един от двамата кандидати, които остават в надпреварата за поста на генерален 
директор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). В понеделник комисията по бюджетен контрол в 
Европейския парламент определи в съревнованието да останат българският политик и бившият финландски министър на 
външните работи Виле Итала. 
За момента финландецът е фаворит, като получи 13 гласа в гласуването, с два повече от събраните от Калфин. В понеделник 
вечерта комисията изслуша четиримата кандидати за поста, които бяха останали в надпреварата от първоначалните 70 
номинации – Итала, Калфин, французина Франсоа Крюгер и германеца Андреас Млицке, съобщава Euractiv. 
ОЛАФ търси нов генерален директор от юли миналата година, когато стана ясно, че дотогавашният титуляр на поста – 
италианецът Джовани Кеслер, ще напусне службата, за да оглави митническата и антимонополна агенция в родината си. 
До избирането на нов генерален директор ролята се изпълнява временно от Николас Илет. 
Финалното решение ще бъде взето от Европейската комисия, след като до края на месеца Европейският съвет изслуша 
двамата кандидати и посочи своя фаворит. По принцип изслушването трябва да стане на ниво посланици от тройката 
държави, които председателстват съвета (в случая Естония, България и Австрия), но тъй като в момента България е 
ротационен председател, българският посланик ще бъде заменен от румънския си колега, уточнява Euractiv. 
Виле Итала е бивш депутат и евродепутат от финландската партия Национална коалиция (Кокоомус), която е член на 
Европейската народна партия в европарламента. До 2004 г. той беше лидер на Кокоомус, след което ръководството й пое 
Юрки Катайнен, който в момента е заместник-председател на Европейската комисия. От 2012 г. Итала е член на 
Европейската сметна палата. 
Калфин беше вицепремиер и министър на външните работи в правителството на Сергей Станишев, както и вицепремиер и 
министър на труда и социалната политика във втория кабинет на Бойко Борисов. Като бивш член на т.нар. група "Монти", 
която изготви доклад за възможните реформи в приходната част на европейския бюджет, от април 2017 г. Калфин е 
специален съветник на европейския комисар по бюджета Гюнтер Йотингер. 
 
News.bg 
 
√ КЕВР публикува исканите цени от енергийните дружества 
Комисията за енергийно и водно регулиране - КЕВР публикува на интернет страницата си неповерителна версия на 
заявления на дружествата в сектор "Енергетика" за цени на електроенергията от 1 юли 2018 до 30 юни 2019 г. 
Заявленията на енергийните дружества - производители, ЕСО, електроразпределителни дружества и крайни снабдители 
са подадени в Комисията в изпълнение на Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия. 
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Освен цялостната документация на енергийните дружества по заявленията им за цени на електроенергията от юли, на 
интернет страницата на КЕВР е публикувана и Сравнителна таблица за предлаганото от дружествата изменение на сега 
действащите цени. 
Ценовите заявления на дружествата в сектор "Енергетика" са достъпни на интернет страницата на регулатора. 
  
В. Монитор 
 
√ На митницата В Бургас задържаха 16 000 опасни стоки, внос от Китай 
16 307 броя недекларирани изделия от екокожа - чанти, портфейли и табакери, задържаха митнически служители от 
митница Бургас. Недекларираните стоки са открити при митническа проверка на корабен контейнер от Китай. Получател 
на стоките е българска фирма. 
Служители от митница Бургас са селектирали контейнера за щателна митническа проверка, която е извършена в 
специализираното хале в митнически пункт „Пристанище Бургас-център". При проверката е установено, че в контейнера 
се съдържат 9468 броя повече чанти от декларираните и 3839 броя повече портфейли от декларираното количество, както 
и недекларирани 3000 броя табакери от екокожа. 
Недекларираните общо 16 307 търговски стоки са иззети. По случая ще бъде съставен акт за установяване на 
административно нарушение 
 
В. Стандарт 
 
√ КЕВР реже исканията на ЕРП-тата за поскъпване на тока с 20-50% 
По-голямата част от енергийните дружества са поискали увеличение на цената на тока между 20 и 50 на сто, но Комисията 
за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ няма да позволи тези увеличения да се случат. Това каза председателят на КЕВР 
Иван Иванов пред журналисти в Народното събрание, без да посочи кои точно са тези дружества. 
Той обеща, че енергийният регулатор ще приеме само най-необходимите и неотложни разходи на отделните енергийни 
дружества и няма как да има подобно увеличение на цените на тока. 
Преди това по време на заседанието на временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за 
планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ груп в България, Иванов каза пред депутатите, че някои от поисканите 
увеличения на електроенергията са доста стряскащи, но бизнесът и потребителите не бива да се притесняват от това, 
защото исканите увеличения няма как да бъдат удовлетворени. Той увери, че КЕВР ще продължи да спазва своята 
консервативна политика за недопускане на резки промени в цената на тока. 
 
√ МВнР приветства намерението на ЕС да преговаря с Албания и Македония 
Министерството на външните работи на Република България приветства навременното публикуване на пакета 
„Разширяване" на Европейската комисия и на докладите за напредъка на отделните страни. Тези документи са 
изключително важни за успешното реализиране на целите на Българското председателство на Съвета на ЕС по отношение 
на Западните Балкани, а именно постигането на конкретни стъпки напред в тяхната европейска интеграция. 
Особено сме удовлетворени от препоръките на ЕК да започнат преговори за присъединяване с Република Македония и 
Албания. Премиерът Бойко Борисов, правителството и дипломатическата служба на Република България работиха за това 
през последните месеци, съобщиха от МВнР. Изразяваме принципна подкрепа за изводите и препоръките на ЕК. 
Потвърдени са водещите принципи политиката на разширяване – принцип на собствените заслуги и фокуса върху 
върховенството на закона и доброто икономическо управление. Доволни сме от значението, което се придава на 
добросъседските отношения и от високата оценка за Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между 
България и Македония. 
Въз основа на тези доклади, България ще внесе проект на Заключения на Съвета, потвърждаващ значението на политиката 
на разширяване на ЕС като ключов инструмент за мир, стабилност, сигурност, просперитет и дълбочинна трансформация 
на обществата в страните-кандидати и потенциални кандидати за членство. Заключенията следва да бъдат приети през 
юни от Съвета „Общи въпроси". Преди това лидерите от ЕС ще обсъдят как да помогнат на страните от Западните Балкани 
да ускорят реформите и да засилят връзката си със Съюза с конкретни допълнителни инициативи - за засилване на 
върховенството на закона, сигурността и миграцията, социално-икономическото развитие, транспортната и енергийната 
свързаност, дигиталния дневен ред и отпадането на роуминга, както и добросъседските отношения. 
 
√ Павлова отчете председателството на България пред ЕП 
Министър Лиляна Павлова представи пред председателите на комисии в Европейския парламент в Страсбург хода на 
работата на българското председателство на Съвета на ЕС. Оценката е висока - за експертиза, политическа воля и за 
постигнати резултати. 
Министърът уточни, че по 15 теми преговорите с посредничеството на председателството са приключили, по 24 се 
преговаря и по още 35 се очаква напредък до края на юни. По нейните думи евродепутатите са определили работата на 
българското председателство като огромен принос за доверието в Европа. 
Павлова посочи като огромен успех постигането на договореност за промените в законодателството за командированите 
работници, за изборното право, в сферата на околната среда. До края на юни се надяваме на компромисно решение по 
сигурността и миграцията, добави министърът. България представи ново предложение, с нов подход за миграцията. Този 
подход предвижда автоматична подкрепа за държави от първа линия (Италия, Гърция, България), за да не се стига до 
кризи, поясни Павлова. 

http://www.dker.bg/bg/elektroenergetika/tseni-2.html
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По повод на предложението на Европейската комисия за начало на преговори за присъединяване към ЕС с Македония и 
Албания министърът коментира, че днес е прекрасен и важен ден за европейската перспектива на Западните Балкани. 
Усилията на всички институции на ЕС и на държавите от Балканите дадоха резултат. Имаме стъпка напред, допълни тя. 
Срещата в София за Западните Балкани не е обещание, това не е форум за разширяване, а за европейска перспектива и 
свързаност. Не можем да им обещаем бързо присъединяване. Стъпката за начало на преговорен процес е важно послание 
за гражданите на тези страни, посочи министър Павлова. 
 
√ България подкрепи УНИЦЕФ за равен достъп до качествено образование за децата  
България и УНИЦЕФ споделят обща позиция за необходимостта от постигането на устойчивост в образователния процес на 
всички деца, както и за гарантирането на приобщаващо образование за децата с увреждания. Около това са се обединили 
държавният глава Румен Радев и Афшан Кан, регионален директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия по време на 
среща на "Дондуков" 2, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 
Двамата са обсъдили приоритетните области за партньорство, определени в Програмата на УНИЦЕФ за България в периода 
2018 - 2022 г., които ще фокусират съвместните усилия в ранното детско развитие и системата за публична грижа за деца, 
приобщаващото предучилищно и училищно образование, превенцията на насилието, защита на жертвите и достъп до 
правосъдие за всички деца, насърчаването на правата на детето в България и по света. 
По време на разговора президентът е отбелязал, че резултатите, постигнати в процеса на деинституционализацията на 
грижата за деца, развитието на алтернативните социални услуги, предоставянето на приемна грижа за децата в риск и 
връщането им в училище, са доказателство за отличното сътрудничество между УНИЦЕФ и България. 
Връщането на децата от ромски произход в училище също е било сред акцентите в срещата. "С ефективна подкрепа към 
родителите трябва да работим за връщането на децата в класната стая и да ги научим да общуват един с друг още от ранна 
детска възраст. Ако не научим децата си да живеят заедно в училище, те никога няма да живеят в толерантност и уважение 
един към друг", е посочил Румен Радев. 
Регионалният директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия г-жа Афшан Кан е изразила подкрепата си за 
декларираната от България готовност да се превърне в Регионален център на УНИЦЕФ за обмен на добри практики за 
постигане на устойчиво развитие за всички деца. 
 
Manager.bg 
 
√ Обсъжда се отмяна на таксата за сградна инсталация на парното 
До няколко месеца ще е ясно ще отпадне ли таксата сградна инсталация, която плащат потребителите на парно. Това каза 
енергийният министър Теменужка Петкова по повод решението на тричленния състав на Върховния административен съд, 
който отмени формулата, с която тази такса се определя в сметките, съобщава БНР. 
Министерството, заедно с експерти и представители на браншови и потребителски организации, ще изготви анализ и ще 
разгледа възможността за отпадане на такса мощност, обясни Петкова. 
Тя отбеляза, че по въпроса се работи още преди да излезе решението на съда: “Сами разбирате, че след като този въпрос 
не може да се реши повече от десет години, има спорове по отношение на неговата основателност, това означава, че 
темата е доста щекотлива, доста спорна. Искаме да решим този въпрос в максимално кратки срокове. В интерес на всички 
е това да се случи максимално бързо. Но това не означава, че трябва да взимаме прибързани решения", подчерта 
енергийният министър. 
 
√  Безработицата продължава да намалява 
От началото на годината до момента броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, е намалял с над 15 хиляди, 
като през март те наброяват 221 600 . Спрямо февруари регистрираните безработни са с 9 011 души по-малко, а спрямо 
година по-рано - с 40 171, показват данни на Агенцията по заетостта. 
Статистиката показва устойчива тенденция за намаляване на безработицата, като през март регистрираното равнище в 
страната продължава да намалява и достига 6,8 на сто. Един от обичайните фактори за това е сезонната заетост. 
Сравнението с предходния месец показва понижаване с 0,3 процентни пункта, а годишният паралел показва значително 
намаление от 1,2 процентни пункта. 
Новорегистрираните безработни през месеца са 21 741, като в тази група младежите заемат дял от 24 на сто, хората над 
50 г. - 27 на сто, самоопределилите се като роми са 13 процента, а хората с увреждания - близо 5 на сто. В резултат на 
дейността на трудовите посредници над 5 500 безработни са активирани да ползват предлаганите услуги от Агенцията по 
заетостта. Спрямо месец по-рано прави впечатление нарастването с над 50 на сто на регистриралите се неактивни, чийто 
брой достига 1 304 . 
Започналите работа на първичния пазар безработни през март са 19 814 - с над 25 на сто повече спрямо предходния месец. 
В тази група, около 10 на сто са продължително безработни , а над 25 на сто са хора с основно и по-ниско образование. По-
големият брой започнали работа се дължи и на субсидираната заетост. През март те са общо 2 492 , в т.ч.: 1 598 по 
програми, 812 по схеми на ОП РЧР и 82 по насърчителни мерки. Спрямо година по-рано се наблюдава двойно нарастване 
на включените в инициативите на активната политика. 
Освен към безработни, услугите, предоставяни в бюрата по труда, са насочени също към заети, учащи и пенсионери. 273 
лица от тези групи са намерили заетост чрез бюрата по труда през месеца, като пенсионерите заемат дял от 70 на сто. 
Обявените свободни работни места от реалната икономика през март са 23 131, бележат данните на Агенцията по 
заетостта, а сравнението с месец по-рано показва съществен ръст от близо 45 на сто в потребностите от работна сила. 
Данните говорят за явно оживление на трудовия пазар, като традиционно над 80 на сто от местата са обявени от частния 
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сектор. Най-много са работните места в сферата на: хотелиерството и ресторантьорството - 5 449 или 23 на сто от 
заявените;преработващата промишленост - 4 746 или 20 на сто от заявените; търговията - 3 692 или 16 процента от 
заявените, се допълва в съобщението. 
Съотношението между броя на регистрираните търсещи работа с необходимите умения и броя на заявените работни места 
в най-търсените професии по отрасли през месеца е както следва: в сферата на туризма – 1,6 търсещи работа за 1 свободно 
работно място; в сферата на преработващата промишленост – 3,8 търсещи работа за 1 свободно работно място; в сферата 
на търговията – 11,2 търсещи работа за 1 свободно работно място. 
Структурата на регистрираните безработни в бюрата по труда в края на март показва сравнително добра характеристика 
относно съответствието на професионално-квалификационно ниво на изискваните умения за работа в отрасъла на 
търговията, докато в другите два сектора - туризъм и преработваща промишленост, се наблюдава дефицит. Практиката 
показва, че при съотношение между търсещи работа лица и заявени работни места под 5:1 усвояването на последните се 
удължава значително. 
Най-търсените групи професии през март обхващат работещите в сферата на персоналните услуги, продавачите, 
работниците в добивната и преработваща промишленост, работниците по събиране на отпадъци, работниците в селското 
стопанство, водачите на МПС и подвижни съоръжения, операторите на стационарни машини и съоръжения и др. 
 
19 минути 
 
√ За 8-ми път ще бъдат връчени Зелените Оскари 
Конкурсът на b2b Media “Най-зелените компании в България” се провежда с подкрепата на Министерството на околната 
среда и водите. В него могат да участват утвърдени или новосъздадени компании, постигнали промени в екологичните 
показатели. Инициативата стимулира развитието на екологичния бизнес у нас. 
Да превърнеш грижата за околната среда в приоритет, заедно с печалбата, да възпиташ бизнеса в отговорност към 
инвестицията и в ангажимент към екологията, да стимулират компаниите ежегодно да доказват своята зелена политика - 
това отчитат като принос организаторите на конкурса и участниците в журито през годините назад. 
Катя Димитрова, която е сред оценителите на проектите, споделя:  
"Докато в началото на конкурса по-скоро такива практики имаха големите мултинационални компании, в последните 
години всъщност виждаме все повече български участници или участници независимо от мащаба на тяхната дейност, тоест 
наистина зелената идея и устойчивите практики в тази посока вече намират място и при по-малки компании. При стартъпи, 
при иновативни компании. Фактът, че тази идея се разпространява и популяризира за мен е изключително позитивна за 
развитието на нашия пазар като цяло".  
Инициативата цели да поощрява "зелените инвестиции" на компаниите и затова още в самото начало отхвърля идеята за  
порицаваща награда.  
“Истината е, че през годините сме имали идеи да даваме зелена малинка – една негативна награда, с която да подчертаем, 
че има и такива организации, които се държат лошо по отношение на околната среда. В крайна сметка винаги стигаме до  
заключението, че този подход не е в синхрон с идеята на конкурса – който цели да стимулира тези, които имат позитивни 
практики по отношение на природата и заобикалящата среда. Искаме да посочим най-добрите инвестиции и политики и 
по този начин, осветявайки ги, да запалим и останалите”, казва Надя Маринова, главен редактор на b2b Media и иницатор 
на конкурса. 
Марина Стефанова, член на журито припомни: “Днес зелените практики са задължителни като ебемент от устойчивото 
развитие на всеки един бизнес, без значение дали си в сферата на финансите, дали си в сферата на тежката индустрия или 
минното дело. Така че днес е вече задължително – големите компании са длъжни да разкриват своя екологичен 
отпечатък”. 
Набирането на предложенията започна. Компаниите кандидатстват със свои проекти, чрез попълнен онлайн формуляр на 
сайта: green.b2bmedia.bg.  
Кандидатстването в Националния конкурс “Най-зелените компании в България” продължава до 4 май 2018 г. Ранните 
кандидатури се приемат до 20 април 2018 г. 
Официалната церемония по награждаването ще бъде на 11 май 2018 година от 19 часа. 
 
√  Общината събира опасни отпадъци 
В следващите дни общината ще помогне на гражданите да се отърват от опасните отпадъци: 
Район Оборище 
19.04.2018 г. (четвъртък) – бул. Янко Сакъзов, на входа на парка Заимов, срещу ул. Васил Априлов 
Район Изгрев 
20.04.2018 г. (петък) – ж.к. Дианабат, ул. Васил Калчев и ул. Владимир Трендафилов, пред магазин Т Маркет 
Район Младост 
21.04.2018 г. (събота) - ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров, на паркинга пред магазин CHINA CITY (между бл. 44 и бл. 45) 
Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата: 
•    Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни) 
•    Лакове и бояджийски материали 
•    Домакински препарати и химикали 
•    Мастила и замърсени опаковки 
•    Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност). 



10 

 

Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в 
домовете си отровни препарати и химикали. 
0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки. 
Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок 
Инженеринг АД, се прилага успешно на територията на София за седма поредна година. 
 
Кmeta.bg 
 
√ Държави от четири континента представят културния си туризъм във Велико Търново 
Държави, общини и региони от четири континента ще представят културния си туризъм във Велико Търново. Над 50 родни 
и чуждестранни изложители гостуват в Старата столица за откриването на втория по големина на Балканите специализиран 
форум. Международното изложение „Културен туризъм“ ще се проведе за петнадесета поредна година, но този път е в 
нов формат и на ново място – в Двореца на културата и спорта „Васил Левски“. Освен традиционните за подобни събития 
щандове, изложителите ще могат да пресъздадат характерни обичаи и традиции на открита сцена пред комплекса. 
Голямата туристическа борса ще бъде открита на 19 април от 10,00 ч. и ще продължи до 21 април включително. Участват 
35 български общини, посолствата на ЮАР, Бразилия, Унгария, Чехия, Словакия, Полша, Азербайджан, Палестина, 
Китайският културен център, туроператори и турагенти. Те ще презентират нови продукти, атракции и дестинации за 
културен туризъм. 
Особено атрактивна ще е откритата сцена. Участие вече са заявили български формации, унгарски състави, групи за 
исторически и артистични възстановки, музикални формации и др. Посетителите на борсата ще бъдат изненадали с 
различни томболи с награди. 
Международното изложение „Културен туризъм“ е съвместен проект на Община Велко Търново, Общинската агенция по 
туризъм, Българската хотелиерска и ресторантьорска организация, Асоциацията на българските туроператори и 
туристически агенции. Подкрепа оказва и Министерството на туризма. Един от създателите на големия форум е Даниел 
Панов – кмет на Велико Търново и председател на Сдружението на общините, а преди това – шеф на общинската 
туристическа агенция в Старата столица. 
Съпътстващи събития са международна кръгла маса за културния туризъм, национална среща на туристическите 
информационни центрове, научна конференция на БАН за дигитализацията на културно-историческото наследство. На 
специална церемония ще бъдат връчени наградите от Националния конкурс „READ & TRAVEL” („ЧЕТИ И ПЪТУВАЙ”) за най-
професионални туристически сайтове и мобилни приложения, най-интересни туристически издания и публикации и най-
оригинални плакати за събития в областта на културния туризъм. 
Съпътстващо събитие и популярната инициатива „Фоайе на книгата с автограф“, организирана от Регионалната библиотека 
„П. Р. Славейков“. В дните на изложението над 40 издателства ще представят новите си заглавия, а посетителите ще могат 
да се срещнат с популярни български автори. 
От 19 до 21 април в ДКС „Васил Левски“ ще бъдат представени и номинираните филми от Международния туристически 
филмов фестивал “На източния бряг на Европа“. Атркативни демонстрации са подготвили пазителите на обичаите от 
Национално сдружение Работилница „Седянка“ и Национално дружество „Традиция“- клон Велико Търново. 
 
√ Пловдив домакин на Първи национален форум на младите фермери 
Пловдив ще бъде домакин на първия по рода си Национален форум на младите фермери, който ще премине под мотото 
„Предай нататък“. Той ще се проведе в петък (20 април) в Аграрния университет в Града на тепетата. В него ще се включат 
всички заинтересовани страни - земеделски стопани, млади фермери, представители на публичната власт и академичните 
среди, професионални гимназии по земеделие, представители на бизнеса, банкови институции, студенти, експерти от 
земеделския бранш. 
Целта на форума е да се представят възможностите за обновяването на поколенията и привличането на повече млади хора 
в земеделието.  
Според експерти бъдещето на европейското земеделие и осигуряването на продоволствена сигурност за европейските 
граждани е в ръцете на младите фермери. Обезлюдяването и отливът на млади хора от селските райони, както и 
застаряващото население в селското стопанство, са сериозни предизвикателства пред развитието на сектора. 
Голяма част от европейските фермери са на възраст 55+ и едва 6% са под 35-годишни. Ситуацията в България отразява тази 
тенденция. По данни от Специален доклад № 10 от 2017 г. на Европейската сметна палата за 2013 г., българските фермери 
на възраст от 18 до 44 г. са 49,980. Броят на земеделските стопани на възраст под 35 г. е 6.4%, на възраст от 35 – 44 г. е 
13,2%, на възраст от 45 – 54 г. е 18,5%, на възраст от 55 – 64 г. е 25,2% и на възраст над 65 г. е над 36,7%. Предложението на 
Европейската комисия за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. поставя обновяването на 
поколенията в земеделието и навлизането на млади хора в сектора като приоритет на новата ОСП. 
ЕК подчертава ролята на държавите членки за стимулиране на тези процеси чрез гъвкаво прилагане на новата ОСП и 
създаване на подходящи мерки, които да адресират специфичните нужди на младите фермери. Националният форум има 
амбицията да стартира дискусията на национално ниво относно бъдещето на политиката към младите фермери и 
обновяването на сектора, адресирайки основните предизвикателства, свързани с: 
- достъп до обработваема земя и кредит 
- проблеми при наследяване 
- финансиране по линия на ОСП и инвестиционна подкрепа 
- иновации и нови технологии в земеделието 
- предприемачество и бизнес развитие 
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- изграждане на умения, трансфер на знания и достъп съветнически услуги 
- ограничаване на миграцията към градските зони и подобряване качеството на живот в селските райони 
Съорганизатори на Националния форум на младите фермери са Владимир Уручев, член на Европейския парламент, 
Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Аграрен университет-Пловдив (АУ), Националната служба за 
съвети в земеделието (НССЗ), Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). 
В дискусията ще се включат: 
Владимир Уручев, член на ЕП (AGRI, ITRE) и съорганизатор на Националния форум на младите фермери 
Нуно Мело, член на ЕП, Организатор на Европейския конгрес на младите фермери и съдокладчик за ЕНП в Комисията по 
земеделие и развитие на селските райони (AGRI) по Доклада за прегледа на изпълнението на мерките за подкрепа на 
младите фермери по ОСП след реформата от 2013 г. 
Мариед МакГинес, заместник-председател на ЕП и докладчик за ЕНП в Комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (ENVI) по Доклада за прегледа на изпълнението на мерките за подкрепа на младите фермери по 
ОСП след реформата от 2013 г. 
Представители на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI), Европейска комисия 
Ян Маес, Председател на Европейската асоциация на младите фермери (CEJA) 
По време на дискусията ще се обсъждат различни аспекти на възможностите пред младите фермери: 
Панел 1: Състояние и перспективи пред младите фермери в рамките на ОСП  
- Поуки от прилагане на инструментите и предизвикателства пред младите фермери с оглед на ОСП след 2020 г. 
- Представяне на гледната точка на ЕК (ГД "Земеделие и развитие на селските райони"), както и на ЕП и на МЗХГ 
- Представяне на резултатите от Националната анкета „Състояние и перспективи пред младите фермери в България“. 
Националното проучване се провежда от НССЗ и се състои от голямо разнообразие въпроси, свързани със структурата на 
стопанството и вида на селскостопанската дейност, предизвикателствата пред младите земеделски стопани, вкл. 
финансиране, достъп до земя, развитие на умения и обновяване на поколенията. 
Панел 2: Подобряване конкурентоспособността на младите фермери  
- Роля на партньорските мрежи в земеделието - потенциал за участие в браншови организации.  
- Ролята на младите фермери в производството на качествени храни, местни и традиционни продукти чрез къси вериги за 
доставка на храни и чрез прилагане на агро - екологични практики.  
- Изграждане на умения, насърчаване на обучението, трансфер на знания и роля на съветническите услуги в земеделието. 
Панел 3: Церемония по награждаване на най-добър проект, който ще представи България на 5-ия Европейски конгрес на 
младите фермери в Брюксел  
- Независимо жури ще избере най-добрия проект сред представените проекти на млади фермери, и ще излъчи един 
победител, който ще представи България на 5-ия Европейски конгрес на младите фермери. 
 
В. Банкерь 
 
√  България представи стратегията си за борба с корупцията пред Световната банка 
Водещи принципи в дейността на Народното събрание са утвърждаването на върховенството на Закона, откритостта и 
прозрачността на публичната власт, заяви председателят на българския парламент Цвета Караянчева в изказването си на 
Глобалната парламентарна конференция, организирана от Групата на Световната банка и Международния валутен фонд 
във Вашингтон. Това са и основните предпоставки за ограничаване и премахване на корупционните практики, добави тя. 
Противодействието на корупцията е ключов критерий за утвърждаване на демократичните институции и на съвременните 
стандарти за прозрачност и контрол в управлението на обществото, отбеляза в изказването си Цвета Караянчева. 
Безспорно, законодателните мерки са от съществено значение, но те не са достатъчни в борбата с корупцията, подчерта 
тя и добави, че е важно създаването на политическа, икономическа и социална култура в обществото за непримиримост 
към феномена корупция на всички нива. Това би могло да се постигне с обединените усилия на държавните институции, 
гражданските организации и медиите, посочи председателят на българския парламент и уточни, че в законотворческия 
процес Народното събрание отдава голямо значение на общественото обсъждане на законопроектите и на участието на 
всички заинтересовани страни при подготвяне на новите норми. 
Цвета Караянчева подчерта, че приетият от Народното събрание Закон за противодействие на корупцията и отнемане на 
незаконно придобитото имущество е съобразен и с препоръките в докладите на Европейската комисия за напредъка на 
България по Механизма за сътрудничество, а също и с разпоредбите на приетата Директива на Европейския парламент и 
на Съвета на Европейския съюз за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския 
съюз. Тя посочи, че с него се регламентира създаването на единен независим орган за превенция и борба с корупцията, 
повишава се ролята на обществото в борбата с корупцията и се засилва връзката с компетентните органи на други държави 
и с международни организации за обединяване на усилията в борбата с корупцията и др. 
С особен принос в нормотворческата дейност са и гласуваните Закон за мерките срещу изпиране на пари, както и Закон за 
частната охранителна дейност, подчерта Цвета Караянчева. 
В двудневния форум, който беше открит в централата на Групата на Световната банка, участва и председателят на 
Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова. 
Изказвания направиха управляващият директор на МВФ Кристин Лагард и президентът на ГСБ Джим Йонг Ким. 
 
√  Икономиката в цяла Европа расте, но над 3,5 млн. младежи са без работа 
Икономиката отново е в растеж в цяла Европа, безработицата е на ниво 7,1 процента - най-ниската от 2008 г. досега. 
Намалява и безработицата сред младежта, но в относително изражение остава висока - 16 процента в Европа с огромни 
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национални разлики от 6 до 45 процента. В Европа над 3,5 милиона млади хора са безработни и има все още над 8 милиона 
продължително безработни. Това каза еврокомисарят за заетостта, социалните въпроси, професионалната квалификация 
и трудовата мобилност Мариане Тисен при откриването на неформалното заседание на министрите на ЕС по заетостта и 
социалната политика в Националния дворец на културата в София. 
"Икономиката се развива, сега е моментът никого да не забравяме - не защото така е справедливо, а защото трябва да се 
ангажират всички. В момента Европа застарява, намалява работната сила и ако искаме икономиката да е 
конкурентоспособна в цифровата среда, системата за социална сигурност  трябва да е устойчива. Хората трябва да 
актуализират своите умения, за да се адаптират към по-голям преход в живота си, да сменят различни работни места", 
допълни еврокомисарят, цитирана от БТА. 
Тисен посочи, че старото определение на държавата на благосъстоянието беше "грижи от люлката до гроба", но новото 
определение трябва да бъде "развитие от люлката до гроба", което е и смисълът на първия стълб на социалните права - 
образование, обучение през цели живот.  
Според Мариане Тисен трябва да се почне много рано в инвестициите в образование, а умението за учене трябва да се 
превърне във втора природа за нас. По думите на еврокомисаря разликите в уменията са основна причина за 
дългосрочната безработица и въпреки че държавите членки правят реформи и предоставят стимули за работа, все още 63 
милиона европейци не притежават основни цифрови умения. 
 
Списание Икономист 
 
√  МВФ: Икономиката на България ще има ръст от 3,8% за 2018 година  
Прогнозираното увеличение е най-високото от 2010 година досега 
Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира растежът на българската икономика да се ускори тази година до 3,8 
процента спрямо миналогодишния растеж от 3,6 на сто. За следващата година обаче фондът очаква известно забавяне до 
3,1 процента. 
Това сочат данните в разпространения днес доклад „Световна икономическа перспектива“, в който МВФ прогнозира, че 
световният брутен вътрешен продукт ще нарасне тази и следващата година с 3,9 процента, цитиран от Investor.bg. Това е 
най-силното увеличение от 2010 година, се посочва в доклада. 
Според Фонда, който се базира на данни от Евростат, инфлацията в България тази година ще се ускори до 2,0%, а идната 
година – до 2,1 на сто спрямо 1,8 процента миналата година. 
Прогнозите за баланса по текущата сметка са той да достигне 3,0% от брутния вътрешен продукт на страната за тази година, 
което е доста под оценката за миналата година от 4,5%. Той ще се свие още повече до 2,3% през 2019 г. 
Що се отнася до безработицата, фондът очаква тя да продължи да спада, след като достигна 6,2% през миналата година. 
Тази година тя ще намалее с още 0,2 пр.п. и с още толкова през 2019 г. 
Фондът запазва без промяна очакванията си за растежа на световната икономика – 3,9% за тази и идната година, след като 
през януари ги повиши, предава БТА. 
Това е най-високият очакван растеж от 2010 година, когато световната икономика нарасна с 5,1 на сто, възстановявайки се 
от финансовата криза от 2008 година, отбелязва ДПА. 
Прогнозите бяха публикувани днес в рамките на пролетните срещи на Фонда и Световната банка тази седмица във 
Вашингтон. 
МВФ съобщи, че е повишил прогнозата си за растежа на САЩ с 0,2 процентни пункта до 2,9% за 2018 година и до 2,7% за 
2019 година. Фондът посочва, че по-ниските корпоративни данъци в САЩ и засиленото инвестиране заради временните 
данъчни облекчения ще дадат тласък на американския растеж до 2020 година, но след това тези стимули бързо ще 
отслабнат, което ще предизвика забавяне. 
Очаква се световният растеж да отслабне след няколко години, посочва МВФ в доклада си, като допълва, че развитите 
икономики ще бъдат възпрепятствани от застаряващото население и вялата продуктивност. 
Засега, според МВФ, по-голямото търсене в износа допринася за лекото повишение на прогнозите за растежа на 
еврозоната и Великобритания за 2018 година. 
Очакваният растеж в еврозоната за 2018 година е 2,4 на сто (+ 0,2 пр.п.), а за 2019 година е оставен без промяна на ниво 
от 2 процента. 
 
√ Германската автомобилна индустрия трябва да инвестира в електрически автомобили  
Срещу сумата от 10 млрд. евро производителите могат да останат в крак с глобалните конкуренти, смята 
министърът на икномиката Петер Алтмайер 
Германската автомобилна индустрия трябва да инвестира сериозно в технологии за електрически автомобили и да 
разработи съоръжения за производство на батерии в Европа, за да се справи с глобалните конкуренти, заяви в понеделник 
в интервю за вестник „Билд“ министърът на икономиката Петер Алтмайер, съобщава агенция Ройтерс, цитирана от БНР. 
Алтмайер посочи пред многотиражния вестник, че автомобилните производителите трябва да инвестират над 10 млрд. 
евро в технологии за електрически автомобили, отбелязвайки, че не разбира защо компаниите са се колебали толкова 
дълго време. 
„Необходими са и инвестиции в производството на електрически батерии предвид очакваното търсене на милиони такива 
батерии, което би помогнало на фирмите да печелят добри пари. В противен случай ще трябва да приемем, че голяма част 
от добавената стойност ще бъде произведена в Азия или САЩ, вместо тук, у нас“, посочи германският министър. 
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Германската автомобилна индустрия, в която са ангажирани около 800 000 работници, се бори с глобалната негативна 
реакция срещу дизеловите автомобили след мащабния скандал през 2015-а година с манипулираните тестове на 
отработените газове на дизеловите коли, произвеждани от Фолксваген за американския пазар. 
За да бъде намалено нивото на замърсяване и за да се избегне пълна забрана на дизеловите автомобили, редица 
компании като „Фолксваген“, „Даймлер“ и други ускориха в последно време развитието на електрически автомобили.  
Новото германско коалиционно правителство планира да облекчи данъчната тежест на шофьорите на електрически 
автомобили и да субсидира споделянето на автомобили, за да бъде даден тласък на по-екологичния транспорт. Също така 
има планове да се осигури финансиране за изследвания в областта на автономната технология за задвижване и да се 
подкрепи създаването на производство на батерийни клетки в Германия. 
Петер Алтмайер каза, че германските производители на автомобили трябва да разработят модели, които да има най-
малкото обхват на придвижване като електрическите коли на американската компания „Тесла“, но да струват по-малко, 
като в същото време трябва да се разработи и платформа за информационни технологии за самоуправляващи се 
автомобили, която да е най-добрата в света. 
„Първите безопасни самоуправляващи се автомобили трябва да работят с немски технологии“, подчерта германският 
министър. Според него германските компании също така трябва да работят с други фирми на стария континент за 
разработване на съвместно европейско производство на батерийни клетки, които към момента подпомагат 
автомобилната индустрия и индустрията на доставчиците. 
 
Profit.bg 
 
√ Ръст на индексите в Азия и на Уолстрийт, Китай изостава 
Азиатските акции поскъпват днес, след като индексите на Уолстрийт вчера записаха повишения на фона на оптимистичните 
корпоративни резултати, въпреки че продължаващите опасения относно търговските бариери и перспективите пред ръста 
на световната икономика оставиха валутите и облигациите под натиск. 
Китайските пазари също изпитваха затруднения, въпреки че Пекин повиши ликвидността в банковата система. След като 
започна сесията с ръст, малко след това индексът на сините чипове на борсата в Шанхай вече отчиташе понижение от 0.2%. 
Късно вчера от Централната банка на Китай обявиха, че ще намалят изискванията за кешовите резерви на банките, което 
би трябвало да стимулира кредитирането на малките компании. Шанхайският основен индекс падна до близо 
едномесечно дъно, след като САЩ забрани на американските компании да продават компоненти на китайската компания 
ZTE Corp. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.5%, въпреки че това идва след понижения в четири поредни сесии. 
Японският Nikkei нарасна с 1.2%, на фона на срещата между японския премиер Шиндзо Абе и американския президент 
Доналд Тръмп. Фючърсите на S&P 500 бележат повишение от 0.1%, след като финансовите резултати на Netflix, Goldman 
Sachs и няколко компании от сектора на здравеопазването засилиха оптимизма относно очаквания за най-силния отчетен 
период от седем години насам. 
Dow Jones приключи вчерашната сесия с повишение от 0.88%, докато S&P 500 се повиши с 1.06%, а Nasdaq затвори с 1.78% 
нагоре. Вчера МВФ остави прогнозата си за ръста на световната икономика без промяна за 2018 и 2019 г., но финансовата 
институция предупреди за рискове в средносрочен план, вследствие на финансови уязвимости, геополитическото 
напрежение и мита. 
Еврото се търгува на ниво от 1.2370 спрямо долара, след като вчера достигна до 1.2413. В същото време доларовият индекс 
остана почти бе промяна на ниво от 89.538 пункта. 
Доларът поскъпна леко спрямо йената до 107.25, подпомогнат от признаците за напредък в разговорите между САЩ и 
Северна Корея. Директорът на ЦРУ Майк Помпео, който е номиниран и за поста държавен секретар на САЩ, е направил 
тайно посещение в Северна Корея, където се е срещнал с Ким Чен-ун, за да обсъдят планираната среща с президента на 
САЩ Доналд Тръмп. На суровинните пазари, златото поевтиня леко до 1 344.11 долара за тройунция. Цените на петрола 
нараснаха, като фючърсите на петрола от сорта брент поскъпнаха с 32 цента, до 71.90 долара за барел, докато щатският  
лек суров петрол се оскъпи с 33 цента, до 66.85 долара за барел. 


