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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
Пресслужба на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) 
 
√ Милена Ангелова беше избрана за заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет 
Българката Милена Ангелова, член на група „Работодатели“, ще бъде един от двамата заместник-председатели на 
Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) с мандат от две години и половина – от 2018 г. до 2020 г. Тя ще 
отговаря за бюджетните въпроси. Тя заема една от ръководните позиции в ЕИСК наред с новоизбрания председател Лука 
Жайе от Италия, бивш председател на група „Други интереси“, и заместник председателя Исабел Каньо Агилар от Испания, 
член на група „Работници“, която ще отговаря за комуникацията. Новите председател и заместник-председатели бяха 
избрани на 18 април на сесията за обновяване на състава на Комитета в средата на мандата, която бележи изтичането на 
първата половина от неговия петгодишен мандат.  
След избирането си заместник-председателят по бюджета Милена Ангелова заяви: „Европейският икономически и 
социален комитет изпълнява уникална и ключова роля, тъй като е в позицията да представя балансираната гледна точка 
на социалните партньори и организираното гражданско общество за това как да се работи по-ефективно за постигането на 
по-единна и по-федерална Европа, която да може да използва по най-добрия начин възможностите, предлагани от 
четвъртата индустриална революция, изкуствения интелект и цифровизацията, и да се справи с предизвикателствата, пред 
които ни изправят нарастващите страхове, ксенофобията и миграцията. Трябва да се стремим към по-фокусирана и по 
ефективна Европа и да „правим по-малко, но по-ефективно“. С оглед на това считам, че мотото на настоящото българско 
председателство на Съвета на Европейския съюз „Съединението прави силата“ е съвсем на място и трябва да получи пълна 
подкрепа“. 
Започвайки втората половина от петгодишния си мандат, Комитетът ще продължи да работи усилено за засилването на 
ролята на гражданското общество и доближаването на Европа до нейните граждани. 
Контекст 
ЕИСК е съставен от 350 членове от 28-те държави – членки на ЕС. Членовете се предлагат от националните правителства и 
се назначават от Съвета на Европейския съюз за срок от пет години. Те работят самостоятелно в интерес на всички граждани 
на ЕС. Те не са политици, а работодатели, синдикални дейци и представители на различни групи, като например 
земеделски производители, потребители, екологични организации, социална икономика, МСП, свободни професии и 
сдружения на хората с увреждания, доброволците, младежите, академичните среди, работещите за равенство между 
половете и т.н. 
Европейският икономически и социален комитет представлява различните икономически и социални участници в 
организираното гражданско общество. Той е консултативен институционален орган, създаден през 1957 г. с Римския 
договор. Консултативната му роля дава възможност на неговите членове, а оттук и на организациите, които те 
представляват, да участват в процеса на вземане на решения в ЕС. Комитетът има 350 членове от цяла Европа, които се 
назначават от Съвета на Европейския съюз. 
 
БНР 
 
√ Милена Ангелова, ЕИСК: Многогодишната финансова рамка ще е приоритет в работата ми 
Ангелова ще бъде един от двамата заместник-председатели на Европейския икономически и социален комитет с 
мандат до 2020 г. 
Многогодишната финансова рамка и правилата за изразходване на европейските средства са приоритетите на българката 
Милена Ангелова, която беше избрана за заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет. Тя 
ще отговаря за бюджетните въпроси. В интервю за „Хоризонт“ Ангелова заяви:  
"Мисля да започна от там, където са приоритетите и на Българското председателство. Друг аспект е бъдещето на работните 
места  - с дигитализацията, с четвъртата индустриална революция - все повече работници се чувстват несигурни за своята 
работа. От друга страна предприятията не разполагат с квалифициран човешки ресурс. Това е нещо, по което следва да се 
положат сериозни усилия", обясни още Милена Ангелова.  
"Ще бъда на страната на българското общество, като разбира се бизнесът е тази част, която генерира доходите и съответно 
плаща данъци, за да може бюджетът да преразпределя към цялото общество. В същото време ние сме тясно свързани с 
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работниците и служителите, тъй като разчитаме на тях, за да работят, за да генерират продукт и да могат компаниите да 
бъдат конкурентоспособни. Бих се радвала да се засилят връзките с българските институции", коментира още Ангелова. 
Тя е първата жена в историята на комитета, която ще отговаря за бюджета.  
Цялото интервю чуйте от звуковия файл. 
 
3е-news.net 
 
√ Д-р Милена Ангелова е избрана за зам.-председател на Европейския икономически и социален комитет 
Българката Милена Ангелова, член на група „Работодатели“, ще бъде един от двамата заместник-председатели на 
Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) с мандат от две години и половина – от 2018  г. до 2020  г. Тя ще 
отговаря за бюджетните въпроси. Тя заема една от ръководните позиции в ЕИСК наред с новоизбрания председател Лука 
Жайе от Италия, бивш председател на група „Други интереси“, и заместник‑ председателя  Исабел  Каньо Агилар от 
Испания, член на група „Работници“, която ще отговаря за комуникацията. Новите председател и заместник-председатели 
бяха избрани на 18 април на сесията за обновяване на състава на Комитета в средата на мандата, която бележи изтичането 
на първата половина от неговия петгодишен мандат, съобщиха от ЕИСК. Милена Ангелова е представител на българската 
работодателска организация АИКБ. 
След избирането си заместник-председателят по бюджета Милена Ангелова заяви: „Европейският икономически и 
социален комитет изпълнява уникална и ключова роля, тъй  като е в позицията да представя балансираната гледна точка 
на социалните партньори и организираното гражданско общество за това как да се работи по-ефективно за постигането на 
по-единна и по-федерална Европа, която да може да използва по най-добрия начин възможностите, предлагани от 
четвъртата индустриална революция, изкуствения интелект и цифровизацията, и да се справи с предизвикателствата, пред 
които ни изправят нарастващите страхове, ксенофобията и миграцията. Трябва да се стремим към по-фокусирана и по‑ 
ефективна Европа и да „правим по-малко, но по-ефективно“. С оглед на това считам, че мотото на настоящото българско 
председателство на Съвета на Европейския съюз „Съединението прави силата“ е съвсем на място и трябва да получи пълна 
подкрепа“. 
Започвайки втората половина от петгодишния си мандат, Комитетът ще продължи да работи усилено за засилването на 
ролята на гражданското общество и доближаването на Европа до нейните граждани. 
ЕИСК е съставен от 350 членове от 28-те държави – членки на ЕС. Членовете се предлагат от националните правителства и 
се назначават от Съвета на Европейския съюз за срок от пет години. Те работят самостоятелно в интерес на всички граждани 
на ЕС. Те не са политици, а работодатели, синдикални дейци и представители на различни групи, като например 
земеделски производители, потребители, екологични организации, социална икономика, МСП, свободни професии и 
сдружения на хората с увреждания, доброволците, младежите, академичните среди, работещите за равенство между 
половете и т.н. 
 
Novini.bg 
 
√ Милена Ангелова беше избрана за зам.-председател на Европейския икономически и социален комитет  
Българката Милена Ангелова, член на група „Работодатели“, ще бъде един от двамата заместник-председатели на 
Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) с мандат от две години и половина – от 2018 г. до 2020 г., съобщиха 
от представителството на Европейската комисия в България.  
Тя ще отговаря за бюджетните въпроси. Тя заема една от ръководните позиции в ЕИСК наред с новоизбрания председател 
Лука Жайе от Италия, бивш председател на група „Други интереси“, и заместник-председателя Исабел Каньо Агилар от 
Испания, член на група „Работници“, която ще отговаря за комуникацията.  
Новите председател и заместник-председатели бяха избрани на 18 април на сесията за обновяване на състава на Комитета 
в средата на мандата, която бележи изтичането на първата половина от неговия петгодишен мандат. След избирането си 
заместник-председателят по бюджета Милена Ангелова заяви:  
„Европейският икономически и социален комитет изпълнява уникална и ключова роля, тъй като е в позицията да представя 
балансираната гледна точка на социалните партньори и организираното гражданско общество за това как да се работи по-
ефективно за постигането на по-единна и по-федерална Европа, която да може да използва по най-добрия начин 
възможностите, предлагани от четвъртата индустриална революция, изкуствения интелект и цифровизацията, и да се 
справи с предизвикателствата, пред които ни изправят нарастващите страхове, ксенофобията и миграцията. Трябва да се 
стремим към по-фокусирана и по-ефективна Европа и да „правим по-малко, но по-ефективно“. С оглед на това считам, че 
мотото на настоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз „Съединението прави силата“ е съвсем 
на място и трябва да получи пълна подкрепа“. 
 Започвайки втората половина от петгодишния си мандат, Комитетът ще продължи да работи усилено за засилването на 
ролята на гражданското общество и доближаването на Европа до нейните граждани. ЕИСК е съставен от 350 членове от 
28-те държави – членки на ЕС. 
Членовете се предлагат от националните правителства и се назначават от Съвета на Европейския съюз за срок от пет 
години. Те работят самостоятелно в интерес на всички граждани на ЕС. Те не са политици, а работодатели, синдикални 
дейци и представители на различни групи, като например земеделски производители, потребители, екологични 
организации, социална икономика, МСП, свободни професии и сдружения на хората с увреждания, доброволците, 
младежите, академичните среди, работещите за равенство между половете и т.н. 
 
 

http://bnr.bg/horizont/post/100960571/milena-angelova
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Лъчезар Борисов: Показателят за бизнес климата отбелязва повишение, заетостта – също 
В София се провежда четвъртото издание на събитието "Компания на годината". То е под патронажа на вицепремиера 
Валери Симеонов и с участието на министъра на икономиката и този на социалната политика Емил Караниколов и Бисер 
Петков.  
В предаването "Преди всички" заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов коментира какво показват 
последните данни за бизнес климата:  
"Наблюдава се една доста позитивна динамика, както в основните макроикономически показатели, така и в 
краткосрочната бизнес статистика. Разбира се, много добри показатели има и на пазара на труда. Икономическият растеж,  
знаете, през миналата година беше 3,6%, нашата амбиция е през 2018 година да го ускорим до 4, а защо не и над 4%. 
Много добри данни се виждат в структурата на икономическия растеж. За последните три тримесечия наблюдаваме, че 
инвестициите вече отново са фактор в икономическия растеж и те нарастват ускорено – съответно с 4, 4,2 и 4,1% в реално 
изражение.   
Бизнес климатът расте и в момента наблюдаваме една средна, която вече изпреварва предкризисния период. Специално 
за месец март последните данни полазват, че общият показател на бизнес климата се повишава с 0,7 процентни пункта 
спрямо февруари, но това е една дългосрочно тенденция на подобряване на бизнес климата". 
Лъчезар Борисов каза, че състоянието на заетостта също е много добро:  
"В момента имаме най-високи нива на коефициента на заетост, най-ниски нива на безработица. Като изключим една добра 
тенденция, която е имало през август 2008 година, в момента можем да отчетем най-добрите показатели". 
В резултат на това подобряване растат и доходите:   
"Номиналната работна заплата за миналата година нарасна с 11%, в реално изражение това са 9%. Т.е. имаме една 
тенденция на нарастване на заплатите, която е провокирано от състоянието на пазара на труда. Считаме, че тези тенденция 
ще продължи." 
Лъчезар Борисов каза, че се повишава и производителността на труда. 
 
√ БНБ: Положително салдо по текущата сметка на страната от 218,1 млн. евро през февруари 
Преките чуждестранни инвестиции нарастват с едва 45,9 млн. евро 
През февруари 2018 година платежният баланс на България излезе на излишък след дефицит през януари, но от началото 
на годината положителното салдо по текущата сметка е доста по-малко от това за същия период на предходната година, 
показват данни на Българската централна банка. 
Балансът по текущата и капиталова сметка на България през февруари е положителен и в размер на 241,5 млн. евро спрямо 
излишък за 247,0 млн. евро точно преди година (през февруари 2017-а). В рамките на първите два месеца на настоящата 
година салдото по текущата и капиталова сметка е също положително и в размер на 102,6 млн. евро (0,2% от прогнозния 
БВП), но при излишък за 283,1 млн. евро (или 0,6% от БВП) през януари - февруари 2017-а. 
Салдото само по текущата сметка през февруари е положително и в размер на 218,1 млн. евро при излишък за 2446 млн. 
евро година по-рано, като в рамките на първите два месеца на 2018-а година текущата сметка е положителна, но в размер 
на едва 62,7 млн. евро (0,1% от БВП) спрямо излишък за цели 201,9 млн. евро през същия период на предходната година 
(0,4% от БВП). 
Търговското салдо на нашата страна през февруари е отрицателно в размер на 263,8 млн. евро спрямо дефицит за 94,4 
млн. евро преди година, като износът на стоки се понижава с 16,4 млн. евро (понижение с 0,8% спрямо февруари 2017-а) 
до 1,9616 млрд. евро, но в същото време вносът нараства със 153 млн. евро (повишение със 7,4% спрямо втория месец на 
предходната година), достигайки размер от 2,2254 млрд. евро. 
Търговското салдо за първите два месеца също остава на дефицит в размер от 587 млн. евро (1,1% от БВП) спрямо дефицит 
за 249,1 млн. евро преди година (0,5% от БВП), като за периода януари - февруари износът на стоки нараства с 209,6 млн. 
евро (с 5,5% годишно) до 4,0119 млрд. евро спрямо износ за 3,8023 млн. евро през първите два месеца на 2017-а година, 
докато вносът за същия период се увеличи с 547,4 млн. евро (с 13,5%) до 4,5988 млрд. евро от 4,0515 млрд. евро преди 
година. 
Февруарското салдо по услугите е положително и в размер на 80,8 млн. евро спрямо положително салдо за 46,8 млн. евро 
преди година, като за първите два месеца на 2018-а година салдото по услугите е положително и за 207,2 млн. евро спрямо 
141,3 млн. евро преди година. 
Според данни на БНБ финансовата сметка през февруари е положителна в размер на 283,2 млн. евро при отрицателна 
стойност от 71,2 млн. евро точно година по-рано, като през първите два месеца на настоящата година финансовата сметка 
е на излишък от 302,2 млн. евро спрямо дефицит за 117,2 млн. евро преди година. 
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Преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават през февруари с едва 45,9 млн. евро при тяхно повишение с 
256,8 млн. евро за февруари 2017-а. За първите два месеца на годината преките чуждестранни инвестиции са в размер на 
204,9 млн. евро, като се понижават с цели 42% спрямо януари - февруари 2017-а година, когато те бяха в размер на 353,2 
млн. евро. 
Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна за първите два месеца на настоящата година са дошли от 
Великобритания (за 57,9 млн. евро), следвана от Германия (с 44,1 млн. евро) и Гърция (30,5 млн. евро). 
През февруари резервите на БНБ намаляват със 75,6 мн. евро при тяхно увеличение с 612,3 млн. евро точно година по-
рано, като за първите два месеца на годината се понижават с 1,4342 млрд. евро при понижение със 160,7 млн. евро за 
същия период на 2017-а година. 
 
√ Евродепутатите приеха нови правила, които да гарантират качеството на храните 
Нови правила, гарантиращи, че само висококачествени органични храни се продават в Европейския съюз и подкрепящи 
органичното производство, бяха приети от Европейския парламент.  
Евродепутатите одобриха новата европейска правна рамка за производството и етикетирането на органични храни с 466 
гласа „за“, 124 „против“ и 50 „въздържал се“.  
Основните елементи включват стриктни проверки, базирани на рискове, които ще се извършват през целия производствен 
цикъл, вносът да се съобразява със стандартите на ЕС, подкрепа за органичното производство на храни в ЕС, избягване на 
замърсяване от химични и изкуствени торове. 
 
Капитал 
 
√ Токът ще поскъпне допълнително заради ТЕЦ-вете и ЕСО 
Държавната "Марица-изток 2" иска увеличение на цената с 32% 
Поисканото от ЧЕЗ, "Енерго-про" и ЕВН повишаване на цената на електрическата енергия може да се окаже по-малкият 
проблем за потребителите. Много по-стряскащи са заявленията на топлоелектрическите централи, които произвеждат 
тока, и на Електроенергийния системен оператор, който събира такси за пренос и достъп до мрежата. Това стана ясно, след 
като Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) публикува на сайта си исканията на енергийните дружества за 
новия регулаторен период, който започва на 1 юли. 
Освен че досегашните участници на електроенергийния пазар искат по-високи цени, от документите става ясно, че в 
осигуряването на ток за регулирания пазар ще бъдат включени и три нови ТЕЦ-а. Това са свързаните с бизнесмена Христо 
Ковачки "Бобов дол" и "Марица 3", които досега нямаха утвърдени цени, както и ТЕЦ "Варна", която от края на миналата 
година е с нов собственик - бившия транспортен министър Данаил Папазов. Техните заявления са за двойно и дори тройно 
по-високи от досегашните цени на производителите на ток и неминуемо ще натежат в сметките на потребителите. 
Висок скок от държавните играчи 
Наред с частните дружества и всички държавни участници на електроенергийния пазар са поискали от КЕВР повишаване 
на цените, по които работят. ТЕЦ "Марица-изток 2" например настоява за увеличение от 32% на тарифата, по която продава 
тока. Така един мегаватчас би струвал 98.75 лв. без ДДС при сегашна стойност от 75.08 лв. ВЕЦ-овете, собственост на НЕК, 
са поискали увеличение на цената с 18% до 82.62 лв./мВтч без ДДС. В същото време поисканото от АЕЦ "Козлодуй" 
поскъпване е символично - 3%, до 56.43 лв. без ДДС за мегаватчас. 



5 

 

Шоково поскъпване на цената за пренос и достъп до електроенергия е поискал и Електроенергийният системен оператор. 
Предложението е първата тарифа да се промени от 8.15 лв. до 11.05 лв. без ДДС за всеки пренесен мегаватчас по мрежата, 
което представлява ръст от 36%. Дружеството настоява таксата за достъп да бъде увеличена с цели 49% - до 1.62 лв. без 
ДДС за мВтч. 
Въпреки заявените желания за драстично покачване на цените председателят на КЕВР Иван Иванов заяви категорично, че 
регулаторът няма да допусне чувствително повишаване на електроенергията за потребителите. Обяснението му е, че през 
последните няколко години дружествата от сектора неизменно са искали увеличения в рамките на 30 - 50%, като конкретно 
през 2017 г. са настоявали за ръст в диапазон 20 - 52%. След извършените от комисията икономически и финансови анализи 
и при отчитане на всички признати ценообразуващи фактори обаче утвърденото увеличение на цената на 
електроенергията за регулирания пазар беше с 1.5%. 
Ковачки и Папазов в акция 
Каквито и обещания да дава Иван Иванов обаче, сметките му може да се объркат значително, заради заявеното желание 
на още три електроцентрали да продават на регулираня пазар. ТЕЦ-те "Варна", "Бобов дол" и "Марица 3" досега не са 
участвали при формирането на средната цена за регулирания пазар, а предложените от тях тарифи, на които могат да 
работят, са стряскащо високи. При средна пазарна цена за последния месец под 70 лв. за мегаватчас, ТЕЦ "Варна" 
например иска да продава на 195.12 лв. за мегаватчас. Това според анализите на собственика й Данаил Папазов ще покрие 
производствените разходи (централата ще работи на природен газ), ще осигури средства за ремонти и модернизации и 
ще позволи нормална възвращаемост на инвестицията - ТЕЦ-ът беше купен от CEZ срещу 48.5 млн. евро. 
ТЕЦ "Марица 3" е обявила, че иска да работи на цена от 157.09 лв. за мегаватчас, а "Бобов дол" - на 120.98 лв./мВтч. През 
последните години двете централи си осигуряват приходи предимно от търговете на ЕСО за студен резерв - в зависимост 
от периода на годината, без да работят, получават от 7.65 до 10.98 лв. за всеки мегаватчас разполагаема мощност. 
Каквито и анализи и сметки да направи КЕВР, според Закона за енергетиката ще трябва да определи някакви квоти за 
участието на тези централи на регулирания пазар. Дори да не бъдат в пълния размер, в който те са поискали, присъствието 
им неминуемо ще се отрази в крайната цена на тока. 
 
√  Новите цели за ВЕИ се обсъждат, но краят на тецовете е ясен 
България се надява да консолидира обща позиция на страните - членки на ЕС, до края на председателството 
Все още няма единна позиция на страните членки какво трябва да постигне ЕС към 2030 г. в енергетиката. Това стана ясно 
след неформално заседание на енергийните министри от ЕС в София, в което участва и европейският комисар по климата 
и енергетика Мигел Ариас Канете. Основната тема на дискусиите бе пакетът директиви "Чиста енергия за всички 
европейци", който е свързан с определянето на нови цели за енергийната ефективност, дял на енергията от възобновяеми 
енергийни източници, управлението на Енергийния съюз, както и за създаването на Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори на държавите членки (АСЕР). 
Според енергийния министър Теменужка Петкова, която председателстваше заседанието, колегите й са изразили своите 
позиции, като целта е до юни преговорите да приключат и да има общо становище. Проблемът е, че някои държави не 
искат да отстъпят от договорената още през 2014 г. цел за 27% дял на ВЕИ в енергетиката, други подкрепят 
миналогодишното предложение на европарламента за 34%, трети искат повече, а четвърти - нещо по средата. Същото е и 
при определянето на търсената енергийна ефективност. 
"Сега е моментът, за да се повиши амбицията на нашите цели. Видяхме, че разходите за възобновяемата енергия спаднаха 
рязко, както за вятърните инсталации, офшорните и слънчевите инсталации. Сега можем със същата разходна ефективност 
да постигнем по-амбициозни цели", каза комисар Канете и изтъкна, че постигането на обединение около някакво 
компромисно число и приключването на разговорите ще бъде най-забележителното постижение на българското 
председателството. 
ВЕИ вместо ТЕЦ 
България като председател на Съвета на ЕС е в сложната ситуация да насърчава приемането на пакета "Чиста енергия", 
изискващ намаляване на вредните емисии, и да отстоява собствените си интереси за възможно най-дълго запазване на 
въглищните централи, които именно са най-замърсяващи. Ресорният министър Теменужка Петкова обясни, че страната 
споделя и напълно подкрепя политиката на ЕС по декарбонизация, но ще направи всичко възможно, за да получи 
дерогации от Брюксел за топлоелектрическите си централи на въглища. "Темата е много сериозна. Около 40% от 
електроенергията у нас се получават от ТЕЦ. 
Пусни отново 
"Ако България иска евтина електроенергия в бъдеще, трябва да заложи на възобновяемите енергийни източници", заяви 
на свой ред комисар Канете, давайки ясен сигнал, че тецовете нямат място в бъдещата енергетика на Европа. Според него 
много скоро производството на ток от вятър и слънце ще е по-изгодно дори от топлоелектрическите централи на въглища. 
"Освен това няма отделяне на вредни емисии и осигурява енергийна независимост", каза още той. По думите му ЕК 
уважава правата на държавите членки и техния пълен суверенитет по отношение на решенията за енергийния микс, но 
трябва да има и съответствие с обвързващите цели. Канете посочи още, че разходите за ВЕИ централи са се понижили 
драстично и скоро няма да е необходима държавна помощ за тях. 
АЕЦ е опция, но с условности 
Разбира се, една от възможностите за незамърсяваща енергетика е АЕЦ. И решението според комисар Канете е в ръцете 
на всяка страна членка, стига да се спазват най-високите стандарти за сигурност и безопасност. В Унгария и Великобритания 
например се строят нови атомни мощности. "Въпросът е доколко сигурни могат да бъдат доставките на ядрено гориво", 
попита Канете, намеквайки, че ако се разчита само на един източник, се изпада в пълна зависимост. Случаят с АЕЦ "Белене" 
обаче е точно такъв - реакторите могат да работят само с руско ядрено гориво. Проблем са и радиоактивните отпадъци, 
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които съответните страни имат ангажимент да съхраняват. Не на последно място е цената - според еврокомисаря 
възобновяемите енергийни източници ще са много по-конкурентни. 
До края на юни Министерството на енергетиката трябва да представи доклад за възможностите пред проекта АЕЦ 
"Белене", на базата на който парламентът ще вземе решение дали да го възобнови. Прогнозните разходи за изграждането 
на централата са 10 млрд. евро. За да може инвестицията да се възвърне, е необходима минимална цена от 80 евро за 
мегаватчас електроенергия при сегашни нива на пазара от под 30 евро за мегаватчас. 
 
В. Банкерь 
 
√  Предложение: един контролен орган да следи цялата система на ТЕЛК 
Един контролен орган към НОИ да следи цялата система по ТЕЛК освидетелстването. Това е предложението след срещата  
на представители на правителството, НОИ и националнопредставителните организации на хората с увреждания в 
Министерски съвет. 
"Този единен контролен орган ще упражнява контрол върху всички издадени ТЕЛК решения, върху детските ТЕЛК решения, 
тъй като до момента няма контрол върху тях. Отделно при сигнал комисията ще има възможност съгласно българското 
законодателство да направи проверки на място", обясни заместник-социалният министър Султанка Петрова, цитирана от 
БТА.  
Тя подчерта, че в НОИ имат териториални дирекции и те могат по места да извършват чрез експерти контролни дейности. 
Предложението за промяна ще бъде допълнително обсъдено с организациите на хора с увреждания и след това ще бъде 
внесено в НС. Те отдавна предлагат да бъде създадена подобна единна комисия за контрол. 
 
News.bg 
 
√ Европейски учени и МСП с достъп до суперкомпютрите до 2020 г. 
Европейските учени и малките и средни предприятия ще имат достъп до суперкомпютрите. Това увери еврокомисарят по 
цифрова икономика след откриването на Международна конференция на тема "Формиране на дигитално бъдеще на 
Европа: Високопроизводителни изчисления за научни и промишлени приложения". 
Еврокомисар Мария Габриел изтъкна, че изчисленията и симулациите ще бъдат достъпни като изчисления за малките и 
средни предприятия, които ще трябва да вложат своите данни, за да се възползват от тях. 
Тя припомни, че 99% от фирмите в Европа са малки и средни. Същевременно за последните 10 години, две трети от 
работните места са създадени именно в тях. 
Достъпът ще става чрез изграждането на мрежа от регионални центрове за върхови постижения и компетентности. Според 
еврокомисар Габриел България може да бъде регионален лидер и да участва активно в ползването на HPC технологиите. 
Относно първоначалната инвестиция, Габриел обясни, че 486 млн. евро са от ЕК , а останалите са от държавите-членки - 16 
на брой, сред които и България. По думите й центровете за компетентност са място, което е израз на доверие в конкретната 
държавата, в която се намират. Разполагането на такъв център ще носи послание за стабилност, признаване за опит, тъй 
като центърът ще има възможността да обучава кадри и да създава добавена стойност за нови услуги и нови продукти. 
"Нашата цел е тези центрове да бъдат обединени в мрежа. Такива ще има във всяка област на ЕС. Тук говорим за дигитални 
инфлационни хъбове, но центровете за върхови постижения и компетентности ще са звеното, което ще координира, ще 
задава модела, по който ще се работи", обясни Габриел. 
Амбицията е първият суперкомпютър с вложена европейска технология да е на разположение на европейските граждани 
до 2020 г. "В рамките на четири години да се върнем сред първите три водещи сили в суперкомпютрите", коментира 
Габриел изходната позиция на Европа - извън първите десет . Ползването на подобен тип изчисления би позволило бързата 
симулация и предвиждане устойчивостта и ефективността на ползвания бизнес модел, вземането на управленско решение 
или развитие на персонализираната медицина. Ще позволи всеки научен изследовател да има достъп до постиженията на 
другите. 
"Така че, да не преоткриваме топлата вода, а въз основа на постиженията ни европейско ниво, да заложим на още по-
конкурентоспособни и иновативни услуги, защото те ще ни върнат на картата", уверена е еврокомисарят ни. 
Заместник-министърът на образованието проф. Иван Димов обясни, че визията на българското председателство е за 
прагматичен, ефективен ЕС, осигуряващ повече просперитет и сигурност на своите граждани. "По-иновативен и 
конкурентоспособен съюз, определящ стандартите на растеж и заетост, отговарящи на един все по-дигитален свят", каза 
той. 
Заместник-министър Димов коментира, че за сега единственият проект, който осигурява достъп на български учени до 
изчисления на суперкомпютрър е проектът PRIZE. По думите му съвместните усилия с партньорите от Западните Балкани 
ще допринесат за увеличаване на достъпа на нашите учени до международни изследователски мрежи, по-голямо 
транснационално финансиране, ефективна способност на научните изследвания за постигането на по-добри резултати. 
Сред приоритетите, които Димов открои са: създаване на подходящи условия за развитие на цифровите мрежи и услуги и 
по-добър достъп до тях, развитие на динамична цифрова икономика и увеличаване на потенциала й за растеж, 
подобряване на цифровите умения, осигуряване на висококачествени електронни услуги за бизнеса, гражданите и 
държавното управление, насърчаване на сигурна кибернетична екосистема, интернет управление. 
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Investor.bg 
 
√  Втората пенсия – каквото посееш, това ще пожънеш 
Ако се осигуряваме на ниски доходи, няма как да очакваме високи пенсии и това не е въпрос на доверие, а на разбиране 
на механизма на пенсионната система 
След като Министерството на труда и социалната политика (МТСП) публикува за обществено обсъждане Концепция за 
регламентиране на фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за първи път бяха 
разкрити конкретни суми за очакван размер на натрупванията в индивидуалните партиди, стана ясно, че около 70% от 
първите пенсионери, имащи право на втора пенсия, ще получат не повече от 50 лева месечно от втория пенсионен стълб. 
Според дългоочакваната концепция едва 20% от лицата, които се пенсионират в периода 2021 и 2037 г., ще вземат втора 
пенсия между 50 и 100 лева. Останалите 10% ще могат да разчитат на над 100 лева от Универсалните пенсионни фондове 
(УПФ). 
Доколко са реалистични изчисленията на социалното министерство, как ще се променя размерът на втората пенсия през 
годините, може ли да се очаква отлив на осигурени лица от УПФ към държавното осигуряване, какви са предимствата на 
втория пенсионен стълб и какви пенсии да очакват осигурените в бъдеще. Investor.bg разговаря по въпросите с двама 
бивши социални министри - Лидия Шулева и Иван Нейков, както и с Милен Марков - директор на ПОК „Съгласие“. Позиции 
представят и директорът на ПОК „Доверие“ Даниела Петкова и Николай Марев, изпълнителен директор на ПОК "ДСК 
Родина".  
Няма как при минимални натрупвания по индивидуалните партиди, да се очакват високи пенсии. И затова не трябва да се 
създава негативно отношение към втория стълб на пенсионното осигуряване относно размера на втората пенсия - 
некоректно е да се сравняват несравними величини и да се прави паралел с първия пенсионен стълб. Няма да има бум на 
хората, които ще решат да преместят пенсионните си вноски от втория в първия стълб. Ако това бъде направено, никой 
няма да спечели. Числата показват, че следващите кохорти пенсионери ще получат значително по-висока втора пенсия. 
Това са част от коментарите на експертите.  
Има пропуски и неточности в концепцията, твърдят от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 
осигуряване. Дружествата ще изпратят забележките си в социалното министерство и работата по документа ще продължи 
за пълно уреждане на фазата на изплащане на пенсии от капиталовите фондове. Самият факт, че се работи по този въпрос 
е напредък, коментира Милен Марков, главен изпълнителен директор на ПОК "Съгласие". 
Разчетите на социалното министерство за размера на втората пенсия предизвикаха неразбиране или грешна 
интерпретация, казва той. 
От гилдията смятаме, че разчетите, записани в концепцията, не са съвсем точни, защото се основават изцяло на осреднени 
данни, а трябва да се разглеждат конкретни примери, тъй като за редица осигурени лица има сериозни отклонения в 
процеса на осигуряването, които не са засегнати в посочените примери. Необходимо е да се погледнат примери, 
разработени от дружествата с реални партиди, посочи Милен Марков. 
Друг проблем в интерпретацията на представените разчети, е, че се пренебрегват много съществени факти - най-вече, че 
допълнителното пенсионно осигуряване е изцяло на капиталов принцип и пенсиите се формират основно от постъпилите 
осигуровки - около 80% е тежестта на постъпилите осигуровки по индивидуалните партиди, другите фактори са 
постигнатата доходност и таксите, които се удържат. 
Размерът на втората пенсия ще бъде значително по-висок на следващите кохорти пенсионери, родени след 1965 г, заради 
по-големите натрупвания, обясни Марков. По думите му ако се почива на средностатистически данни - за средни доходи 
и осигуровки, голяма част от посочените в концепцията 70% първи кохорти пенсионери действително ще получат ниски 
пенсии от втория стълб, защото нямат достатъчно натрупвания. Но за тези, родени след 1965 година, размерът на втората 
пенсия ще бъде значително по-висок заради по-големите натрупвания по партидите. 
Не е редно да се съпоставя размерът на пенсията от първия и от втория стълб, коментира още Милен Марков. Той обясни, 
че не може да се сравняват пенсии, формирани само от осигурителни вноски, каквито са във втория стълб, и пенсиите от 
първия стълб, формирани от осигуровки и данъци заради държавната дотация. 
А дали може да се очаква отлив на осигурени лица във втория стълб към държавното осигуряване - за Милен Марков това 
е въпрос на разясняване и разбиране на модела. 
Днес нещата изглеждат така, но дългосрочно много по-устойчив е моделът, който разделя риска, каза той. Не очаквам 
отлив, ако хората правят верни анализи и не са заблуждавани, ако се водят от рационално поведение, а не от изкривени 
тези, допълни Марков. 
Ако погледнем замисълът на реформата, както е приета от 2002 година, пенсионните фондове са изпълнили своите задачи 
– те са постигнали дохода, който е трябвало да заместят при първоначално поставените цели и това е безспорен факт. 
Никой, който е правил вноски от време на време и има години без вноски за втора пенсия, не може да очаква такъв размер 
на пенсията, но спестяванията са си негови, посочи директорът на ПОК „Доверие“ Даниела Петкова. 
Допълнителното пенсионно осигуряване е дългосрочен проект, който започна от 2000 г. Целите, които се поставиха пред 
нас, са след 40 години осигуряване, хората да получават втора допълнителна към основната си пенсия в размер на около 
20% от последния си доход, преди да се пенсионират. От тези 40 години са минали 20. След 20 години, ако преследваме 
първоначалната цел, би следвало ние да постигнем около 10% процента от заплатата, от осигурителния доход, с който 
лицето стъпва в пенсионната си възраст. Сега, след 20 години - половината период, ние постигаме целта и всички сметки 
показват това, заяви Петкова. 
Дори и с вярна формула, залагайки лоши параметри на входа, могат да излязат некоректни данни на изхода, каза Николай 
Марев, главен изпълнителен директор на ПОК ”ДСК-Родина”. По думите му е много подвеждащо да се работи със средни 
стойности за целия бранш. Според Марев ако се работи с реални данни, а не със средни, началните пенсии за жените през 
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2021 са около 70 лв., а за мъжете през 2024 – някъде около 95 лв. Той направи паралел между осигуряването в първия и 
втория стълб.  
Да не се фокусира общественото внимание върху дискусията за размера на втората пенсия, тъй като това е „едноцветна“ 
реакция, призова Иван Нейков, бивш социален министър, експерт в Балкански институт по труд и социална политика. Той 
посочи, че е правилно да се види какво стои зад пенсия от 30 или 50 лева. 
За последните 20 години, от въвеждането на втория стълб до старта на изплащането на пенсии от фондовете, което 
предстои, много хора имат изключително малки натрупвания, малки вноски, дълги периоди без вноски или вноски върху 
минимална заплата, посочи той. И допълни, че няма как при минимални натрупвания по партидите да се очаква голяма 
пенсия. 
Това, което се внушава, че пенсията от втория стълб е по-ниска от тази в първия, не е коректно, защото размерът на 
пенсията от първия стълб се определя на база 40 години осигуряване, има и чисто политически решения, които нямат нищо 
общо с приноса на хората, а в същото време искаме да постигнем впечатляващ резултат от втория стълб само след около 
20 години натрупвания и то при три пъти по-малък размер на осигуровката, защото вноските в УПФ първоначално бяха 2%, 
в последствие се повишиха до 5%, обясни експертът. 
Не бива да създаваме негативно отношение към втория стълб, посочи той. Истинско сравнение ще може да се направи, 
когато човек се пенсионира, и е правил вноските си за един и същи период от време и в двата стълба. По думите му едва 
тогава може да се даде коректна оценка за работата на капиталовите фондове. 
Очаквано е следващите кохорти пенсионери – родените след 1965 г., да получат и по-висока втора пенсия. Първо заради 
по-дългия период на осигуряване, после – заради очаквания ръст на заплати и осигуровки, а и парите ще бъдат 
управлявани и ще генерират доходност през по-дълъг период от време. В следващите години трябва да се върви към 
нарастване на размера на осигуровката във втория стълб, коментира бившият социален министър. 
Като екстравагантна идея Иван Нейков определи твърдението, че една пенсия би била по-голяма от две. По думите му 
така се сравняват несравними величини – ситуация, при която са плащани малки осигуровки и то не редовно с друга, при 
която има натрупвания за 40 години с друг размер на вноската. Може би в отделни случаи, като изключение, при 
натрупване на различни негативни събития, чисто математически би могло да се случи, но това ще са изключения в 
огромния брой случаи, подчерта Нейков. 
Не смятам, че ще има бум на хората, които могат да решат да преместят пенсионното си осигуряване от втория в първия 
стълб, категоричен бе той. Ако това бъде направено, никой няма да спечели – илюзия е, че с прехвърлянето в първия стълб 
ще си осигурим по-голяма пенсия или пък ще намалим дефицита в НОИ, заяви Нейков. Според него по-скоро ще се 
натовари допълнително първият стълб, а това ще доведе и до по-високи трансфери от бюджета. Затова на хората трябва 
да бъде обяснено, че няма как 20 години спестявания да са равни на 40 години осигуряване и да се получат приблизително 
еднакви пенсии от двата стълба, каза още експертът. 
Трябва да е ясно, че всяка година допълнителни натрупвания в капиталовите фондове пряко се отразява на размера на 
пенсията. Освен това парите в капиталовия фонд са собственост на осигуреното лице и винаги може да ги изиска накуп за 
разлика от ситуацията в държавното осигуряване. Капиталовият фонд дава много различни опции, сравнен със солидарния 
стълб, посочи Иван Нейков. 
Проблемът с ниските пенсии се корени в ниските доходи в България. Ниските осигуровки означават и ниски пенсии и този 
проблем ще продължи да съществува, коментира бившият министър на труда и социалната политика Лидия Шулева. 
Капиталовите схеми дават доста по-добър заместващ коефициент като пенсия и точно затова той беше въведен като 
допълващ, напомни тя. 
Ако се осигуряваме на ниски доходи, няма как да очакваме високи пенсии. И това не е въпрос на доверие към 
осигурителната система, а въпрос на това как се грижим за бъдещето си като пенсионери, въпрос на разбиране на 
механизма на осигуряването – ако внасяш, получаваш. 
Когато осигуровките обаче са на по-висок осигурителен доход и за по-дълъг период от време и са плащани постоянно, 
първата и втората пенсии взети заедно във всички случаи ще са повече от една, гарантирана от държавното обществено 
осигуряване, заяви Шулева. 
Като цяло в България моделът на пенсионното осигуряване води до изключително ниски пенсии, тъй като солидарното 
осигуряване е с вноски от работещите към трудово неактивните работи при едно младо население, тоест когато няма 
демографска криза, както е към момента у нас. 
Пенсиите от НОИ се дофинансират през бюджета. Така че няма как тези 5%, които се внасят в УПФ, да имат значително и 
голямо участие при формиране на крайния размер на пенсията. Тъй като във втория стълб, за разлика от първия, където 
държавата дотира разликата, носи толкова колкото хората са дали. Оттук идват и проблемите – много хора не се осигуряват 
или работодателите не осигуряват върху пълния доход, а и много хора остават без работа за дълги периоди. И ако 
държавата компенсира тези дефицити чрез дотациите към НОИ, при частните пенсионни фондове, това не е възможно. 
Разбира се, там има капиталово натрупване и управление на средствата, но при малкия срок от 20 години за натрупване 
на вноски и то белязани от финансова криза, е малко вероятно сумата за компенсацията да е толкова значителна, каквито 
са очакванията на хората, обясни Лидия Шулева. 
Нека напомним, че през годините назад и вноските са били по-ниски, и сумите, по които са правени, също. Така че ако е 
имало големи очаквания, те са напразни, защото не почиват на реални изчисления, каза Шулева. Тя обърна внимание, че 
ако вноските в капиталовата схема бяха 7-10%, каквито очаквания имаше, но не се случи, то при по-големи натрупвания 
размерът на пенсията би бил по-сериозен и това би гарантирало не толкова втора пенсия, а по-висока пенсия като цяло. 
Възможностите на първия стълб са ограничени от правилото, според което максимумът на компенсация, който може да се 
получи като пенсия спрямо осигурителния доход, е 40% в зависимост от наличността, допълни тя. 
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Шулева смята, че във всички случаи за първата кохорта пенсионери е по-благоприятно да получават пенсии от държавното 
осигуряване, тъй като там компенсацията на недостига, особено за ниските пенсии, ще се извърши от бюджета, докато в 
частните фондове такава компенсация няма как да стане. За лицата на максимален осигурителен доход ще е по-изгодно 
да си останат в УПФ, но хората с осигуровки върху ниски доходи и то нередовни, за тях в първите години ще бъде по-
изгодно да получават пенсии от НОИ. Тези хора ще получат ниски пенсии поради ненатрупани достатъчно средства в 
партидите, затова е налице и възможността за прехвърляне в общественото осигуряване, обясни експертът. 
 
√  С нова наредба на БНБ ще се изчисляват приемливи такси за платежни услуги 
Централната банка въвежда допълнителни изисквания към доставчиците на платежни услуги при управлението на 
рискове, свързани със сигурност 
Нова наредба за откриването и воденето на платежни сметки, изискванията към изпълнението на платежни операции и 
коригиращи преводи, както и операции чрез платежни и предплатени карти, е приета от Българоска народна банка, 
съобщават от пресцентъра на институцията. 
Наредбата дава указания как да се изчисляват и прилагат приемливи такси за услугите по платежна сметка за основни 
операции. 
От централната банка уточняват, че нов елемент в приетата Наредба № 3 на БНБ е въвеждането на изисквания към 
доставчиците на платежни услуги при управлението на операционните рискове, както и при рисковете, свързани със 
сигурността при предоставянето на платежни услуги. 
Доставчиците на платежни услуги вече се задължават да докладват при възникване на значими инциденти. 
С наредбата се определя и националният списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, 
функционирането на интернет страници за съпоставяне на таксите, формата и съдържанието на документа с информация 
за таксите и отчета за таксите. 
Разпоредбите са съобразени с изискванията на новия Закон за платежните услуги и платежните системи, както и с насоките, 
които даде Европейският банков орган и Европейската комисия в края на 2017 и началото на 2018 г. 
Investor.bg припомня, че с новия Закон за платежните услуги и платежните системи, приет в края на февруари, се въвеждат 
по-строги изисквания за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция и дружество за 
електронни пари, а спазването на разпоредбите гарантира по-висока сигурност за потребителите на платежни услуги. 
Въвеждат се нови два вида платежни услуги – услуги по иницииране на плащане и услуги по предоставяне на информация 
за сметка. В тази връзка се въвежда и нов вид доставчици на платежни услуги. 
Записани са и специфични изисквания спрямо доставчиците на платежни услуги за ограничаване и контрол на 
операционните рискове. 
 
Cross.bg 
 
√ Днес изтича ултиматумът на служителите от НАП 
Днес изтича срокът, който служителите от „Оперативни проверки” на НАП поставиха като ултиматум на ръководството, за 
да започнат преговори по структурни промени в агенцията. 
В края на миналата седмица стана ясно, че изпълнителният директор е решил да закрие отдела. Така от 1 май без работа 
остават около 300 души. 
Закриването на дирекцията идва след като служители от нея бяха арестувани за искане на подкупи. Данъчните излязоха 
на протест с настояване да не бъдат превръщани в изкупителни жертви. 
Междувременно от НАП обявиха конкурс за 217 инспектори. За тях може да кандидатстват и уволнените. 
 
√ Зам.-министър Деница Николова: Бъдещата финансова рамка на ЕС би следвало да включва финансиране за малките 
и големите градове 
Над 70 висши експерти от всички страни на ЕС дискутират в София подходът за развитие на регионите след 2020 г. 
Балансираното териториално развитие е сред най-важните теми, която би следвало да залегне в бъдещата рамка за 
регионално развитие след 2020 г., тъй като то носи добавена стойност за икономическото, социалното и екологичното 
благосъстояние на страните. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница 
Николова, която откри съвместна работна среща на Генералните директори, отговорни за териториалното сближаване и 
за градските въпроси в ЕС. 
Срещата се провежда в Резиденция „Бояна" и е част от събитията, включени в календара на Българското председателство 
на Съвета на ЕС. Домакин на първата по рода си съвместна среща на ниво директори е Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, като ресорна институция по въпросите за териториалното сближаване и градската политика. 
Подходът за развитие на регионите след 2020 г. е сред основните теми на дискусията, паралелно с бъдещето на 
кохезионната политика на ЕС в новия програмен период по отношение на интегрираното териториално и градско развитие. 
Зам.-министър Николова отбеляза, че в бъдещата регионална политика трябва да се работи повече за укрепване на 
връзките между териториалното сближаване и градското развитие. „Най-важният въпрос в областта на териториалното 
сближаване е прилагането на Пътната карта за обновяване на новия териториален дневен ред след 2020, включително 
чрез създаване на специална работна група за тази цел", каза още Николова. 
Според нея политиката на сближаване следва да продължи да подкрепя прилагането на интегрирани подходи и 
инструменти за териториално и градско развитие, като в същото време правилата и процедурите следва да бъдат 
значително опростени, за да се стимулира прилагането на тези инструменти. Според нея ключовият елемент за постигане 
на балансирано развитие на регионите, както и устойчиво градско развитие е успешното прилагане на подходящи 
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териториални и градски стратегии, което е една от възможностите в рамките на политиката на сближаване за периода 
2014-2020 г. 
Зам.-министър Николова постави акцент върху необходимостта от целенасочена подкрепа за балансирано териториално 
развитие, което да стимулира инвестициите не само в големите градове, но във всички населени места и райони. 
Обособяването на опорни градове - центрове на икономически растеж, не изключва развитието на всички останали 
населени места около тези градове, точно обратното - ще допринесе за постигане на балансирано териториално развитие. 
„Не трябва да се търси конкуренция между отделните градове, а постигане на много по-глобалната цел - да развиваме 
всички населени места, които са свързани с основните градове", обясни зам.-министър Деница Николова. Проектите и 
инвестициите следва да бъдат съобразени с индивидуалните специфики на всеки район и населено място, като се отчетат 
предизвикателствата пред тях и се фокусират основно върху потенциала на конкретната територия от гледна точка на 
природни ресурси, географска позиция, икономически връзки, функционална обособеност, ресурсна осигуреност и 
възможности за развитие. 
В хода на дискусиите, участниците обсъдиха възможностите за разработване и използване на подходящи териториални 
индикатори за постигнатото в сферата на градското развитие, които да измерват и проследяват изпълнението на 
интегрирани действия и инвестиции на конкретна територия. Тази тема беше разгледана и в контекста на подготовката на 
следващия програмен период след 2020 г. и необходимостта от осигуряване на равен достъп до европейските фондове на 
всички райони, общини и населени места в страната. 
 
Kmeta.bg 
 
√  ЕП избра Новаков за главен преговарящ по кохезионната политика 
Българският евродепутат Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП) e избран за главен преговарящ по основния регламент за 
Европейските структурни и инвестиционни фондове след 2020 г. Това се случи по време на пленарната сесия на 
Европейския парламент (ЕП) в Страсбург. 
За първи път българин бива избран на тази позиция. 
Очакваната стойност на регламента, обект на преговорите, ще надхвърли 300 млрд. евро, които ще бъдат инвестирани в 
периода 2021-2027 г. Новаков ще бъде отговорен за законодателното предложение на Европейската комисия (ЕК), както и 
на промените в правилата, касаещи бюджетите на държавите членки, функционирането, допустимите бенефициенти и 
условията за финансиране на проекти в ЕС и в страната. 
В процеса по изготвяне и приемане на регламента за еврофондовете, той ще работи заедно с немския евродепутат 
Констанце Крел. Предвидено е ЕК да изпрати проекта на регламент до ЕП в края на май, а преговорният процес да трае 
най-малко една година. Новите изисквания ще влязат в сила на 1 януари 2021 година, като те ще се прилагат за всички 
държави членки, региони и общини - бенефициенти на евросредства. 
 
√ Захариева: На КСНС премиерът призова да успокоим ситуацията 
На Консултативния съвет за национална сигурност вчера премиерът призова да се опитаме да успокоим малко ситуацията. 
Но е очевидно, че имаме много различни позиции по някои от въпросите. Това заяви Екатерина Захариева, вицепремиер  
по правосъдната реформа и министър на външните работи, пред Нова телевизия. Тя обяви за притеснителни някои от 
текстовете, които били разпространени от президентството след срещата.  
Според президента Румен Радев националната сигурност е изложена на риск от неразрешени кризи, процеси на 
дестабилизация в Черноморския регион и източно средиземноморие, нарастващата геополитическа конкуренция в 
районна на Западните Балкани, международният тероризъм, миграционният натиск, конфликтите в Близкия изток и Азия. 
Лидерът на мнозинството в парламента Цветан Цветанов атакува президента с обвинения в антинатовски и 
антиевропейски настроения. Председателят на БСП отрече да е имало такова нещо. На свой ред президентът Румен Радев 
нарече твърдията на Цветанов "манипулативни" на страницата си във Фейсбук и публикува първоначалния текст на 
обсъждания документ. 
 „Такива позиции, каквито са тотално различни от общата позиция за Сирия и Украйна. Ние никога не бихме подкрепили в 
този вид документа”, добави вицепремиерът Захариева. 
Според нея е изключително важно за целия ЕС европейската перспектива за страните от Западните Балкани. 
 „Никой няма как да стане член на Европейския съюз, без да изпълни всички критерии. Това обаче не означава, че ние не 
трябва да сме фокусирани върху целия този процес”, каза вицепремиерът. 
Относно задържането на кмета на район „Младост” Десислава Иванчева, Захариева коментира: „Нещата не са черно-бели. 
Не е тайна за никого, че тази община определено не вървеше добре. Много пъти са получавани сигнали и Столична община 
го е обявявала за „слагане на трупчета”. 
 
√ Кметове отчетоха успешен трансграничен проект 
Резултатите от проект “Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в 
Струмяни и Василево“ бяха представени в македонската община от двамата кметове – Емил Илиев и Мариян Янев. 
Управниците увериха, че с изпълнението на дейностите са постигнати основните цели - въвеждане на  енергийно 
ефективно осветление в най-голямото селище на община Струмяни - с. Микрево, като по този начин е осигурен 
необходимият санитарен минимум за осветление през нощта със значително намаляване на консумацията на енергия и 
на публичните разходи. Другата основна инвестиция в проекта бе въвеждането на енергийно ефективни мерки и 
възобновяеми енергийни източници в училището в с. Седларци, община Василево, което осигури здравословна 
образователна среда за децата, намали разходите за електроенергия за осветление с използване на възобновяеми 
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енергийни източници за сградата на училището и уличното осветление. Общият бюджет на проекта бе в размер на 247 
339,15 евро за двете партньорски общини. 
 
Infostock.bg 
 
√ Увеличава се щатът на Агенцията по вписванията със 75 служители 
Правителството прие постановление, с което се увеличава числеността на Агенцията по вписванията със 75 служители, 
съобщи пресслужбата на Министерския съвет. 
Целта е да се осигури административен капацитет в Агенцията и да се обезпечи изпълнението на дейностите по 
установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания. Ще се ускорят дейностите по 
воденето на регистър на действителните собственици на учредените на територията на България юридически лица и други 
правни образувания и свързаните с тях лица - задължение, предвидено в проекта на Закон за мерките срещу изпирането 
на пари, който предстои да бъде разгледан на второ четене в Народното събрание. 
Новите служители ще работят в общата администрация на Агенцията (12 щата), в дирекция „Длъжностни лица по 
регистрацията" (14 щата) и в Главна дирекции „Регистри" (49 щата). 
 
√ 13 национални програми за развитие на образованието одобри кабинетът 
Правителството одобри 13 национални програми, които ще осигурят допълнително финансиране през 2018 г. на политики 
и мерки за равен достъп до качествено образование. Три от тях са нови - „Заедно за всяко дете", „С грижа за всеки ученик" 
и „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното 
образование". Прилагането на националните програми е обезпечено с 63,43 милиона лева. 
Програмата „Заедно за всяко дете" е насочена към повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане 
и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 
Програмата цели също така и подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование и качеството му чрез 
създаване и поддържане на благоприятна образователна среда за стимулиране и устойчиво образователно развитие. 
Бюджетът по програмата е 450 хиляди лева за учебната 2018/2019 година. 
По програма „С грижа за всеки ученик" с бюджет два милиона лв. ще се работи за повишаване нивото на постиженията по 
общообразователната подготовка на учениците от прогимназиалния етап на основната образователна степен. Ще се 
осигурят допълнителни възможности за обучение на учениците, които срещат трудности при постигане на очакваните 
резултати от обучението и се нуждаят от диференциран или индивидуален подход, съобразени със спецификата на 
учебния предмет. 
Нова е и програмата „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на 
предучилищното и училищното образование", която е с бюджет от 28 милиона лева. Тя е насочена към повишаване 
ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в 
институциите от системата на предучилищното и училищното образование. 
Разширява се обхватът на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда", с бюджет 9,23 милиона лв., в която са 
разработени три нови модула: „Музеите като образователна среда", който цели създаване на по-интересна и 
привлекателна среда в училищата; „Оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни 
комплекти" за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование, чрез професионално 
и обективно оценяване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти; „Осигуряване на ученически 
шкафчета" за модернизиране на образователната среда чрез закупуване на шкафчета, в които учениците да държат своите 
учебници и учебни помагала, с цел олекотяване на ученическите им раници. 
Ще продължи и финансирането по десетте национални програми, действали през предходната година. Сред тях са 
националните програми „Система за национално стандартизирано външно оценяване" - 4,2 милиона лв., „Ученически 
олимпиади и състезания" - три милиона лв., „Развитие на системата на предучилищното образование" - 400 хиляди лв., 
„Обучение за ИТ кариера" - 400 хиляди лв., „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 
предучилищното и училищното образование" - десет милиона лв., „Квалификация" (позната досега като „Развитие на 
педагогическите специалисти") - 800 хиляди лв., „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище" - 1,45 
милиона лв., „Роден език и култура зад граница" - 1,5 милиона лв., и „Без свободен час" - два милиона лв. 
Продължава и осигуряването на съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни 
методи на обучение в училища и детски градини, изграждането на рампи и платформи за хора с увреждания, подходящи 
санитарни помещения, както и разширяване на видеонаблюдението. Обезпечават се средствата за подобряване на 
условията за експериментална работа по природни науки чрез оборудване на лаборатории, модернизиране на 
професионалното образование и осигуряване на целодневно обучение на учениците. Гарантират се инвестициите в 
обучение на талантливи ученици, които участват в национални и международни олимпиади и състезания. 
 
БНТ 
 
√ Парламентът прие промени в Закона за туризма 
Парламентът прие промени в Закона за туризма на второ четене. Промените са във връзка с транспониране на европейска 
директива за пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, и хармонизирането на българското 
законодателство с това на останалите държави от ЕС по отношение на дейността на туроператорите и туристическите 
агенти. Разписани са по-обстойно правата на пътуващия и на туроператора. Променят се и обезщетенията при 
неизпълнение на задълженията. 
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Министерството на туризма ще е Централно звено за контакт с останалите държави от ЕС във връзка с предоставянето на 
туристически услуги. Увеличава се срокът за категоризиране от кметовете на общините - от два на три месеца. Предвижда 
се възможност за проверки от длъжностни лица от Министерството на туризма на лица, извършващи туристически услуги 
- както на обектите, така и на дейността. Увеличава се горната граница на имуществените санкции - от 1000 на 3000 лв. 
Въвежда се санкция в двоен размер при повторност на нарушението. 
Въведена е конкретизация на типовете и видовете хотели, както и за заведения за хранене и развлечение. 
Правоспособност за упражняване на професиите екскурзовод, планински водач и скиучител ще могат да придобиват не 
само български граждани, но и граждани на държава - членка на ЕС, и на държава - страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. 
 
В. Стандарт 
 
√ Български министри се включиха във форум за чистата енергия  
Вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на енергетиката Теменужка Петкова се включиха в конференцията на 
високо ниво "Чиста енергия за всички европейци - пътят напред". Форумът е част от събитията на Българското 
председателство на Съвета на ЕС. 
Да говорим днес, в ХХІ век, за индустриална революция е безкрайно неактуално. Това е термин от ХІХ век. Би трябвало да 
говорим за постиндустриална революция и за ползване на чиста енергия и опазването на околната среда. Това дава 
възможност за поддържане на безконфликтното съжителство с природата дълго време, каза пред участниците във форума 
Томислав Дончев. Голямата заблуда е свързването на екологичните изисквания като спирачка на растежа - това е грешна 
парадигма. Това е единственият възможен път на растежа оттук нататък, смята вицепремиерът. 
Тук, в България, често се чува един призив към политиците - "стига сте говорили, свършете някаква работа най-после". По 
темата за чиста енергия искам обаче да реабилитирам говоренето, защото имаме нужда от дискусия и различни гледни 
точки, посочи Дончев. Дискусията е нужна и защото темата не е ограничена в рамките на една страна или дори само в 
Европа, а защото опазването на природата и промяната на климата са световен проблем, уточни той. Личният ми опит 
сочи, че мерките и политиките, които са без законодателен фундамент имат бъдеще, и същевременно е нужно за тях да 
има естествена икономическа логика и широка обществена подкрепа, каза Дончев. 
Само преди два месеца председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер представи амбициозна програма за присъединяване на 
Западните балкани към ЕС. В нея той посочи енергията като тема за сътрудничество, каза еврокомисарят по климат и 
енергетика Мигел Ариас Канете. Подобряването на свързаността със Западните Балканите е политически приоритет, а и 
ще насърчи икономическия растеж, добави той. В наши ръце е да протегнем ръце към огромните преимущества на 
прехода към чиста енергия. Увеличавайки амбициите си трябва да сме сигурни, че нито един район в Европа не изостава 
по тази тема, включително и страните от Западните Балкани, посочи той. 
Недостатъчната интеграция на европейския пазар е пречка за достигане на всички ползи от ползването на чиста енергия, 
добави еврокомисарят. Липсата на диверсификация на източниците и на маршрутите на енергия, оставят Западните 
Балкани беззащитни при евентуална криза, каза Канете. По-голямата диверсификация при доставките на природен газ от 
Централна към Югоизточна Европа ще осигури надеждна енергия за всички граждани, добави той. Регионалното 
сътрудничество ще ни позволи да се справим с предизвикателствата, пред които са изправени Западните Балкани при 
преход към ползване на чиста енергия. Това сътрудничество трябва да бъде подсилено от сближаване на регулаторната 
рамка на ЕС и на страните от Западните Балкани, подчерта той. 
За Българското председателство на Съвета на ЕС е изключително важно да обсъдим законодателния пакет "Чиста енергия 
за всички европейци", каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Искаме да чуем мнението на нашите приятели 
от Западните Балкани за прехода към нисковъглеродна икономика, за диверсифициране на маршрутите, което пък ще 
доведе до конкурентни цени на енергията, каза Петкова. Един от най-важните проекти на изграждането на 
интерконекторната връзка за природен газ Гърция - България. Сътрудничеството ни с Азербайджан пък ни позволява да 
намерим алтернативен източник на синьо гориво. Работим по газови връзки на България със Сърбия и с Турция, проучва 
се възможността за подобна връзка и с Македония, добави министър Петкова. 
 
В. Монитор 
 
√ Цената на соларните панели паднала с 80%: До няколко години ВЕИ-тата без държавна помощ 
До няколко години централите, произвеждащи енергия от възобновяеми източници ще бъдат рентабилни и няма да се 
нуждаят от държавна помощ. Това заяви на пресконференция днес Еврокомисарят по въпросите на климата и енергетиката 
Мигел Ариас Канете след неформалната среща на министрите на енергетиката на страните от ЕС. 
Висшият еврочиновник припомни, че в последните години технологиите в тази сфера са поевтинели драстично. 
Той даде за пример соларните панели за производство на електричество, при които спадът на цените е с цели 80%. 
„Приблизително същото важи и за ветрогенераторите“, добави той. По думите му това дава възможност да се инвестират 
повече средства в производство на зелена енергия, като акцентът се постави на възможността потребителите сами да 
произвеждат чиста енергия. 
Канете обясни, че по време на срещата, на която са се обсъждали 3 важни досиета от пакета "Чиста енергия за всички 
европейци" са се сблъскали две основни мнения. 
„Част от страните са изразиха мнение делът на веитата в ЕС в близкото десетилетие да надвиши 35 на сто, други 
предпочитат да не се преминава границата от 27%. Като цяло стремежът е за дял от над 27%, но не толкова близо до 35%, 
каквото е позицията на Европарламента“, каза още той и добави, че повече са предпочитат да е над този лимит. „Когато 
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говоря с министрите не екологията повечето от тях искат да се намалят парниковите емисии и с над 40%, когато обаче става 
дума за веитата и енергийната ефективност някои от тях стават доста консервативни“, обясни Канете. Той припомни, че 8 
от 10 сгради в страните от ЕС не са енергийно ефективни. 
Българският министър на енергетиката Теменужка Петкова информира, че са били обсъдени и съществени елементи, 
свързани с изменение на Регламента за създаване на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (АСЕР) 
в рамките на ЕС. „Законодателният пакет "Чиста енергия за всички европейци" дава отговори и насоки как да бъде 
завършен преходът към нисковъглеродна икономика“, посочи Теменужка Петкова. Тя изтъкна, че в рамките на 
Българското председателство на Съвета на ЕС трябва да се приключват преговорите по тези три важни досиета от 
законодателния пакет. Другата цел е да се постигне общ подход по отношение на досието, свързано с дейността на 
регулаторите на енергия в рамките на ЕС. 
Мигел Ариас Канете каза, че тази седмица ЕП е приел окончателния текст на директивата по пакета "Чиста енергия за 
всички европейци" и той се надява, че Европейският съвет ще го приеме също. 
На въпрос за съдбата на въглищните централи еврокомисарят припомни правото на всяка страна да ги остави да работят, 
но при спазване на новите по-строги екологични стандарти, като не се забравя, че Европа върви към пълен отказ от 
използването на изкопаеми горива. По тази тема министър Петкова повтори позицията на правителството да съдейства на 
тецовете да искат дерогация от ЕК. 
 
Agrozona.bg 
 
√ В края на май ще стартира реалният дебат за ОСП 
Българските предложения имат голям брой допирни точки с доклада на Европейската комисия 
До края на май или в началото на юни ще бъдат готови драфтове на три регламента по отношение на Общата 
селскостопанска политика, като българските предложения доста се препокриват с готвените текстове и имат много 
допирни точки с доклада на Европейската комисия. Това е станало ясно днес от думите на земеделския министър Румен 
Порожанов по време на срещата с представителите на земеделския бранш, на която той е представил дейността на 
страната ни досега в областта на земеделието по време на българското председателство на Съвета на Европа, научи 
Агрозона. 
На втори май ще бъде представена Многогодишната финансова рамка, а в края на месеца се очаква да бъде публикуван 
пакет от законодателните промени и ще стартира реалният дебат по конкретни теми на новата Обща селскостопанска 
политика. Министър Порожанов е представил още основните теми засегнати на проведените досега Съвети на министрите 
по земеделие и рибарство в Брюксел и Люксембург. 
По време на първия Съвет, който се проведе в края на януари земеделските министри от ЕС приветстваха предложената 
от ЕК увеличена субсидиарност. Тогава те подчертаха  значението на опростяването и гъвкавостта на държавите да вземат 
решения съобразно техните национални и регионални особености, но без да се нарушава равнопоставеността на 
фермерите. Страните предложиха намаляване на административната тежест за фермерите и за администрацията. Също 
така настояха да не се допусне забавяне в плащанията, като се отчитат научените уроци от ПРСР, съобщи след заседанието 
министър Порожанов, който председателства за първи път заседанието. 
Директни плащания, действия в областта на околната среда и климата, както и развитието на селските райони бяха основни 
теми на дискусии по време на февруарския съвет на министрите. 
Европейските земеделски министри призоваха през март за увеличаване на добавената стойност на ОСП, държавите-
членки да бъдат оправомощени да вземат решения, отговарящи на местните нужди и специфики, да се засили 
устойчивостта на селскостопанския сектор, да се насърчава приносът на ОСП към екологичните цели и да се подобри 
качеството на живот в селските райони. Това е посочено в заключения на председателството за ОСП след 2020 г. 
Българското председателство даде възможност на държавите-членки на ЕС да се доближат до обща визия за бъдещето на 
общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., като прие Заключения на председателството по темата. 
През април пък земеделските министри обсъдиха предложението на Европейската комисия за директива, насочена срещу 
нелоялните търговски практики по веригата на предлагането на храни. Това се случи по време на редовното заседание на 
Съвета по земеделие и рибарство в Люксембург под българското председателство.  
Министрите приветстваха предложенията за осигуряване на по-справедливо третиране на малките и средни ферми и 
земеделски предприятия. 
 
√ До 13 % увеличаване вноските на държавите-членки заради финансирането на ОСП 
На европейско ниво се дебатира увеличаване на вноските на държавите-членки към бюджета на ЕС, като вероятно ръстът 
ще бъде до 13 %. Това каза министърът на земеделието Румен Порожанов в Комисията по земеделие и храни към НС. 
Причината е, че след Brexit в бюджета на ЕС ще влизат 12 млрд. евро по-малко годишно, а с разходите, свързани с 
миграция, сигурност и дигитализация, недостигът ще е между 20 и 24 млрд. годишно. 
Не са еднозначни позициите на държавите-членки по темата за тавана на плащанията. Той се прилага у нас, но Чехия и 
Словакия са против него предвид факта, че имат много кооперативи. Против са и от Copa-Cogeca, а в новата ОСП се цели 
адекватно ниво на субсидиарност, за да могат държавите да имат възможност да избират своите политики по Първи и 
Втори стълб в рамките на европейските правила, по които в момента се работи. Водят се дискусии с цел да се предотврати 
субсидиарността да доведе до своеволия от страна на държавите-членки. 
100 % подкрепа е получена за това директните плащания да останат като основен източник за подкрепа за доходите на 
земеделските стопани. Фонда за подкрепа на селските райони ще продължи да работи и през следващия програмен 
период, коментира министър Порожанов, относно обвързаната подкрепа, за която българските фермери настояват да 
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остане. Германия е била против продължаването на обвързаната подкрепа заради страхове да не се изкриви пазарът от 
прилагането й. В крайна сметка обаче и страната е подкрепила продължаването.  У нас около 13 % от бюджета за директни 
плащания се изплащат на земеделските стопани по споменатите схеми. 
„Направихме всичко възможно нашето председателство да направи добре структурирани дебати и смятам, че това беше 
оценено“. Порожанов допълни, че е оптимист, че дори и финансирането на ОСП да бъде намалено това няма да доведе 
до щети за европейското земеделие. 
 
В. Земя 
 
√ Лекарите без шанс да получат подпомагане по селската програма 
Българската администрация автоматично преписала европейското законодателство, без да се съобрази с родните 
ни условия. 
Изискването за трима души персонал на трудов договор, за които ще се дава бонус точки, ще откаже лекари, зъболекари 
и аптекари от кандидатстване по селската програма, където в подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 
дейности” те имат право на субсидии за разкриване на практика. Това коментираха пред Синор.БГ представители от трите 
съсловия по повод нормативните изисквания, заложени при кандидатстването по тази подмярка. 
Според новите правила за оценка на проектите ще се дават бонус точки за поне трима наети на трудов договор при 
откриване на фирми за услуги и занаятчийски дейности в малките населени места, като се очаква по този начин да бъдат 
привлечени млади хора в обезлюдяващите региони. Проблемът е, че жителите в малките села не превишават 500‑1000 
души, така че приходите от дейността на зъболекари и аптекари ще са минимални. И нито един от тях не би си позволил 
да назначи дори един служител на трудов договор. 
Практиката в България показва, че дори в големите градове частно практикуващите лекари и зъболекари рядко имат 
медицинска сестра по простата причина, че практиката им не е голяма и няма как да ги назначат. 
Единственият бизнес, който би могъл да бъде подпомогнат, при така заложените изисквания, се оказва частната 
охранителна дейност, тъй като в тези фирми лесно могат да бъдат назначени на трудов договор дори 6–7 души, особено 
ако охраняват няколко съседни села. Следователно ако в едно село с проект за подпомагане кандидатстват едновременно 
аптекар и фирма за охрана, то безспорно ще спечели втората, която лесно ще набере бонус точките за персонал. Явно и с 
тези нормативни изисквания българската администрация автоматично е преписала европейското законодателство, без да 
се съобрази с специфичните български условия. 
Интересно ще бъде в края на приема по тази мярка какви проекти ще влязат за одобрение. Защото за всички нас е ясно, 
че в едно село е важно да има освен охрана и медицински звена, каквито между другото имаше преди повече от три 
десетилетия. 
 
√  По-слаба реколта от пшеница в ЕС през 2018 г.  
Eвропейската Агенция за наблюдение на селскостопанските ресурси (MARS) констатира в последния си доклад запазване 
на неблагоприятните агрометерологични условия в повечето европейски държави през втората половина на март, а 
именно необичайно ниските за сезона температури, които повлияха за забавянето на сеитбата на пролетните култури и 
развитието на есенниците. Независимо от това експертите, цитирани от електронното издание Polpred, твърдят, че 
влошените климатични условия няма да повлияят за намаляване на добивите в ключовите производствени региони — 
Франция, Германия, Великобритания, Полша и Румъния.MARS прогнозира тези дни, че средният добив на мека пшеница в 
ЕС през 2018 г. ще възлезе на 5,97 т / ха ( 6,23 т/ха – мека пшеница ) или с 4,2% повече спрямо миналата 
година.Анализаторите дават следните предвиждания за средния добив от пшеница по страни (в скоби отклонения спрямо 
2017 г.): Франция — 7,38 т / ха (+ 5.7%а), Германия — до 2,98 т / ха (5,2%;), Великобритания — до 8,21 т / ха (+ 0.2%), Полша 
— 4,74 тона / ха (+ 1.4% ) и Румъния — 4.8 т / ха (+ 22%, –1.5%). 
Разчетите на Международния съвет по зърното (IGC) обаче показват, че увеличените средни добиви, няма да компенсират 
изцяло факта на по-малко засетите площи. Според разчетите на Съвета през следващия сезон 2018 г. все пак се очертава 
намаление на производството на пшеница в ЕС с 2,9 млн. т спрямо миналогодишния резултат – до 148,3 млн.т, в това число 
139,3 млн.т мека пшеница (141,8 млн.т – 2017 г.). 
Средният добив от ечемик в Европейския съюз през 2018 г. се очаква да е с 2,5% по-голям, спрямо предходния сезон и с 
2,8 на сто над средния за последните 5 години — 5,03 т/ха. Във Франция добивът от ечемик се очаква да възлезе на 6,62 т 
/ ха (+ 3,9%, + 4,5%), в Германия — 2,81 т / ха (+ 6,4%, + 4,4%) , Великобритания — 6,21 т / ха (+ 0,2%, + 2%), Испания — 2,9 т 
/ ха (-0,3%, + 29%). 
MARS предвижда, че средният добив от рапица в ЕС през 2018 г. ще достигне 3,33 тона /ха, което е 1.5% над отчетения за 
миналия сезон, и с 2,6% над средния за последните 5 години. Увеличение на този показател се очаква в Румъния — до 2,92 
т / ха (+ 8,7%, + 1,9%), Полша — до 3,08 т / ха (+ 4,7%, + 2,8%) , Испания — до 2.28 т / ха (+ 5%, + 42%), докато във Франция е 
възможен спад — до 3.42 т / ха (-0.3% –10%). 
 
Profit.bg 
 
√ Производител на чипове стресна технологичния сектор 
Цените на акциите в Азия бележат понижения днес, след предупреждение от страна на най-големия производител на 
чипове за спад в търсенето на смартфони оказа ефект върху технологичния сектор, докато цените на петрола породиха 
опасения относно инфлацията и се отразиха на държавните облигации. 
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Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) намали таргета за приходите си до долния край на предварително 
прогнозирания диапазон и посочи като причина за това по-слабото търсене на смартфони. 
Основният тайвански индекс се понижи с 1.4%, като технологичните акции изгубиха 3.5%, а книжата на TSMC поевтиняха с 
над 5%. Основният южнокорейски индекс KOSPI записа спад от 0.3%, като технологичният сектор изгуби 1.6%. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.8%, като спадът при технологичните акции бе от 0.7%. Японският 
Nikkei възстанови първоначалните си загуби и бележи повишение от 0.1% след като ръстът при енергийните и финансовите 
компании надделя над спада при технологичните акции. 
Уолстрийт бе засегната и от финансовите резултати на Philip Morris, вследствие на което книжата на тютюневата компания 
поевтиняха със 17.7% и това се отрази и на индекса S&P 500. 
Dow Jones приключи вчерашната сесия с понижение от 0.34%, докато S&P 500 затвори с 0.57% надолу, а Nasdaq се понижи 
с 0.78%. Цените на петрола отново тръгнаха нагоре, след като достигнаха най-високите си нива от края на 2014 г. 
Фючърсите на петрола от сорта брент поскъпват с 6 цента, до 73.83 долара за барел, докато щатският лек суров петрол 
добави 7 цента към цената си, до 68.36 долара за барел. 
Свръхпредлагането на пазара на петрол в световен мащаб на практика бе елиминиранo, според източници, близки до 
ОПЕК, което се дължи отчасти на споразумението за ограничаване на производството, което бе постигнато през януари 
2017 г. 
Анализатори отбелязват, че пазарните индикатори за инфлационните очаквания нарастват тази седмица, на фона на 
поскъпването на петрола, като някои от тях са достигнали до най-високите си нива от средата на 2014 г. 
Това, от своя страна, постави под натиск държавните облигации, като лихвата по 10-годишните щатски книжа скочи до 
едномесечен връх от 2.93%. Лихвите нарастват с 10 базисни пункта само за два дни, което е най-голямото повишение от 
началото на февруари. 
На валутните пазари британският паунд поевтиня късно вчера, след като управителят на Централната банка на Англия Марк 
Карни охлади очакванията за вдигане на лихвите през май, посочвайки, че има и “други срещи” тази година. 
Паундът поевтиня с повече от цент, до 1.4078 спрямо долара, отдалечавайки се от върха за седмицата от 1.4373. 
Отстъплението при паунда подкрепи долара, като доларовият индекс запази позициите си при ниво от 89.956. 
Еврото отстъпи до 1.2341 евро, докато доларът поскъпна до 107.62 спрямо йената и изглежда на път да тества достигнатия 
наскоро връх от 107.78. 
 


