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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНР 
 
√ Работодателите във Варненско са в протестна готовност заради цената на електроенергията от ТЕЦ „Варна” 
Работодателите във Варненския регион отново са в протестна готовност. Причината този път е цената на електроенергията, 
която ще произвежда ТЕЦ „Варна”. От ТЕЦ-а са изпратили предложение до КЕВР за цена от 195 лева за мегават час. 
Цената, предложена от ТЕЦ-Варна е в пъти по-висока от нормалната на пазара, коментира в обзорното предаване 
„Позиция“ на Радио Варна Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал. Според него, собственикът на ТЕЦ-а 
ще получава от държавата около 17 милиона лв. на година, за да поддържа студен резерв, без всъщност централата да 
работи:  
"Претенциите ни са, че включването в схемата за студения резерв, както и желанието за включване,  евентуално, на 
регулирания пазар на електроенергия на тази цена е появатана поредния привилегирован производител на  
електроенергия, който иска да продава ток без да прави каквото и да е, просто чрез няколко документални хватки да си 
осигурят един хубав приход". 
Радио „Варна“ потърси и Даниел Папазов, който е управител на фирмата, закупила ТЕЦ-Варна. Той заяви, че е запознат с 
претенциите на работодателите, но отказа да ги коментира. 
 
News.bg 
 
√ Работодателите във Варненско негодуват срещу цената на тока от ТЕЦ-Варна 
Работодателите във Варненско отново са в готовност за протести, съобщава БНР. 
Причината за недоволството е цената на електроенергията, която ще произвежда ТЕЦ-Варна. От ТЕЦ-а са изпратили 
предложение до КЕВР за цена от 195 лева за мегават час. 
Цената, предложена от ТЕЦ-Варна е в пъти по-висока от нормалната на пазара, коментира Теодор Дечев от Асоциацията 
на индустриалния капитал (АИКБ). Според него собственикът на ТЕЦ-а ще получава от държавата около 17 милиона лв. на 
година, за да поддържа студен резерв, без всъщност централата да работи. 
"Претенциите ни са, че включването в схемата за студения резерв, както и желанието за включване, евентуално, на 
регулирания пазар на електроенергия на тази цена е появата на поредния привилегирован производител на 
електроенергия, който иска да продава ток без да прави каквото и да е, просто чрез няколко документални хватки да си 
осигурят един хубав приход", изтъква Дечев. 
ТЕЦ-Варна е собственост на Даниел Папазов, който е управител на фирмата, закупила централата. Папазов е син на Данаил 
Папазов, който беше транспортен министър в правителството на Пламен Орешарски. 
 
В. Сега 
 
√ Варненски работодатели ще протестират срещу скъпия ток 
Работодателите във Варненския регион са в протестна готовност, съобщи БНР. 
Причината е цената на електроенергията, която ще се произвежда от ТЕЦ „Варна”. От ТЕЦ-а са изпратили предложение до 
КЕВР за цена 
от 195 лева за мегават час. Цената, предложена от ТЕЦ-Варна е в пъти по-висока от нормалната на пазара, коментира 
Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал. Според него собственикът на ТЕЦ-а ще получава от държавата 
около 17 млн. лв. на година, за да поддържа студен резерв, без всъщност централата да работи: 
"Претенциите ни са, че включването в схемата за студения резерв, както и желанието за включване, евентуално, на 
регулирания пазар на електроенергия на тази цена е появатана поредния привилегирован производител на 
електроенергия, който иска да продава ток, без да прави каквото и да е, просто чрез няколко документални хватки да си 
осигурят един хубав приход". 
Радио „Варна“ потърси и Даниел Папазов, който е управител на фирмата, закупила ТЕЦ-Варна. Той заяви, че е запознат с 
претенциите на работодателите, но отказа да ги коментира. 
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FrogNews.bg 
 
√ Готвят протести във Варна за скъпия ток 
Работодателите във Варненския регион са в протестна готовност, съобщи кореспондентът на националното радио там. 
Причината е цената на електроенергията, която ще се произвежда от ТЕЦ „Варна”. От ТЕЦ-а са изпратили предложение до 
КЕВР за цена от 195 лева за мегават час. Цената, предложена от ТЕЦ-Варна е в пъти по-висока от нормалната на пазара, 
коментира Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал. Според него собственикът на ТЕЦ-а ще получава от 
държавата около 17 млн. лв. на година, за да поддържа студен резерв, без всъщност централата да работи:  
"Претенциите ни са, че включването в схемата за студения резерв, както и желанието за включване, евентуално, на 
регулирания пазар на електроенергия на тази цена е появатана поредния привилегирован производител на 
електроенергия, който иска да продава ток, без да прави каквото и да е, просто чрез няколко документални хватки да си 
осигурят един хубав приход". 
Радио „Варна“ потърси и Даниел Папазов, който е управител на фирмата, закупила ТЕЦ-Варна. Той заяви, че е запознат с 
претенциите на работодателите, но отказа да ги коментира. 
 
Sputnik.bg 
 
√ Готвят протести във Варна за скъпия ток 
Причината е цената на електроенергията, която ще се произвежда от ТЕЦ „Варна”. От ТЕЦ-а са изпратили предложение до 
КЕВР за цена от 195 лева за мегават час. Цената, предложена от ТЕЦ-Варна е в пъти по-висока от нормалната на пазара, 
коментира Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал. Според него собственикът на ТЕЦ-а ще получава от 
държавата около 17 млн. лв. на година, за да поддържа студен резерв, без всъщност централата да работи: 
„Претенциите ни са, че включването в схемата за студения резерв, както и желанието за включване, евентуално, на 
регулирания пазар на електроенергия на тази цена е появатана поредния привилегирован производител на 
електроенергия, който иска да продава ток, без да прави каквото и да е, просто чрез няколко документални хватки да си 
осигурят един хубав приход“. 
Радио „Варна“ потърси и Даниел Папазов, който е управител на фирмата, закупила ТЕЦ-Варна. Той заяви, че е запознат с 
претенциите на работодателите, но отказа да ги коментира. 
 
BulTimes 
 
√ Варна се вдига на протести заради скъпия ток 
Работодателите във Варненския регион са в протестна готовност. Това съобщи кореспондентът на националното радио 
там. 
Причината е цената на електроенергията, която ще се произвежда от ТЕЦ „Варна”. От ТЕЦ-а са изпратили предложение до 
КЕВР за цена от 195 лева за мегават час. Цената, предложена от ТЕЦ-Варна е в пъти по-висока от нормалната на пазара, 
коментира Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал. Според него собственикът на ТЕЦ-а ще получава от 
държавата около 17 млн. лв. на година, за да поддържа студен резерв, без всъщност централата да работи: 
„Претенциите ни са, че включването в схемата за студения резерв, както и желанието за включване, евентуално, на 
регулирания пазар на електроенергия на тази цена е появатана поредния привилегирован производител на 
електроенергия, който иска да продава ток, без да прави каквото и да е, просто чрез няколко документални хватки да си 
осигурят един хубав приход“. 
Радио „Варна“ потърси и Даниел Папазов, който е управител на фирмата, закупила ТЕЦ-Варна. Той заяви, че е запознат с 
претенциите на работодателите, но отказа да ги коментира. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Към края на януари фискалният резерв достига 11,2 млрд. лв. 
Международните валутни резерви на България се свиват през февруари до 22,2 млрд. евро 
Фискалният резерв в края на януари достига 11,2 млрд. лв. или 11,3% от прогнозния брутен вътрешен продукт на България. 
В тази сума влизат и средствата на държавата на депозити в БНБ и други банки, и 1,3 млрд. лв. вземания от фондовете на 
ЕС за сертифицирани разходи. По същото време година по-рано средствата в резерва са били с над 19% по-малко, показва 
месечният обзор на българската икономика, изготвен от финансовото министерство. 
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Държавният дълг, включително държавногарантираният, възлиза на 24,5 млрд. лв. (23,2% от прогнозния БВП, при 27,4% 
от БВП година по-рано). Вътрешният дълг намалява от 6,4% от БВП през януари 2017 г. до 5,3% от прогнозния БВП за 2018 
г., показват още данните. 
Съотношението на външния дълг към БВП се понижава от 19,3% през януари 2017 г. до 15,9%. Размерът на 
държавногарантирания дълг е 1,9% от БВП, при 1,7% от БВП година по-рано, отчитат от Министерство на финансите (МФ). 
От анализа става ясно още, че международните валутни резерви на България се свиват през февруари до 22,2 млрд. евро, 
като намалението на месечна база спрямо януари е 0,2%. Според държавните финансисти причината е основно в 
намалението на банковите резерви с 1,3% спрямо първия месец от годината. 
Парите в обращение също имат отрицателен принос с месечен спад от 0,4% през февруари, отчитат от МФ. Депозитът на 
правителството компенсира част от общото намаление на резервите, след като се повиши с 1,2% през втория месец на 
2018 г. спрямо края на януари. 
„Месечното намаление допринесе за по-ускорено намаление на резервите на годишна база, което възлезе на 6,9%“, пише 
още в обзора на ведомството.  
Банковите резерви и депозитът на правителството остават с най-голям принос за годишното изменение. Те намаляват 
съответно с 19,8% и 17% на годишна база, докато парите в обращение нарастват с 9,6%. 
 
√  Просрочията на държавата и общините са намалели с 8,5% в края на март 2017 г. 
Само за три месеца обаче задълженията на централната власт към бизнеса са се увеличили със 7 млн. лв. 
Просрочените задължения на държавата и общините към бизнеса намаляват,  макар и бавно. Към края на март 2017 г. те 
са с 22 млн. лв. или 8,5% по-малко отколкото са били по същото време на 2016 г. Това показват данни на финансовото 
министерство, публикувани на интернет страницата на ведомството. 
В края на първото тримесечие на миналата година общо задълженията на централната и местната власт са в размер на 236 
млн. лв. при 258 млн. лв. през март 2016 г. 
60 млн. лв. са на консолидираното централно правителство, а 176 млн. лв. са задълженията на общините към фирмите, с 
които са сключили различни договори. Година по-рано държавата е дължала на бизнеса 75 млн. лв., а местната власт – 
183,5 млн. лв. Важно е да уточним, че в задълженията на общините влизат и сумите по сметки за средствата от ЕС. 
Любопитното е, че за цялата 2016 г. общо неразплатените в срок договори на централно и местно ниво са в размер на 237 
млн. лв. като 53 млн. лв. са на държавата, а 184 млн. лв. са закъснения на общините. По-конкретно, за първите три месеца 
от 2017 г. централната власт е задлъжняла с близо 7 млн. лв. повече. 
Като цяло данните не са толкова тревожни, предвид факта, че държавата и общините са имали периоди с много по-
сериозни задължения от близо половин милиард лева годишно. Имало е обаче и години, в които неизплатените навреме 
задължения са били и под 200 млн. лв. 
Все още обаче липсва списък на ведомствата с най-големи просрочени задължения, нито пък по какви договори и на кои 
фирми се дължат, макар че предизборно всички партии обещават за прозрачност и коректност към компаниите, които 
работят  по правителствени или общински договори. 
 
БНР 
 
√ Общо 32 компании участваха на кариерен форум с предложения към младите българи в Германия 
Млади българи от цяла Германия се събраха в Берлин, за да се запознаят с водещи представители на българския бизнес и 
да научат повече за възможностите за кариерно развитие у нас. Организатор на събитието е сдружение "Български 
кариерен форум" - от студенти за студенти 
След три години във Франкфурт, за първи път в Берлин изложението да постигна своеобразен рекорд от 32 участващи 
компании с атрактивни предложения към младите българи в Германия. 
„Виждам колко лесно хората стават приятели на това събитие и мисля, че носи много надежда. Носят изключително 
интересни опит и идеи и по този начин правят средата в България още по-иновативна. Заедно можем повече и заедно 
можем да сме по-щастливи и по-успешни“, казва Ясмина Тал от компания- изложител  
23-годишният бакалавър по „Международен бизнес“ Даниел Йорданов обясни: 
„Смятам, че е възможно да намериш нещо в България, където да продължиш да се развиваш“.  
За смисъла на форума Кристиян Бегажев коментира: 
"Мисията ни е да помогнем на възможно най-много млади българи в чужбина да се върнат в България, да ги свържем с 
българския бизнес, за да могат те да се запознаят с възможностите за професионална реализация и да се борим с това  
негативно мислене, че в България няма реализация за младите хора“ 
 
Fakti.bg 
 
√ Петролният бранш представи „Визия 2050“ за развитието на сектора 
В София обсъдиха възможностите за развитие на европейската петролна индустрия 
Петролният бранш представи „Визия 2050“ за развитието на сектора. Това стана на форум в София, който обсъди „Стратегия 
на рафиниращата индустрия до 2050 г.: преход за течните горива и възможности пред сектора”, част от официалния 
календар на българското председателство. Събитието бе домакинствано от Европейската петролна асоциация 
(FuelsEurope) и Българската петролна и газова асоциация. 
Форумът беше открит от министъра на енергетиката Теменужка Петкова и Валентин Златев, председател на Българската 
петролна и газова асоциация. 



4 

 

Сред панелистите в дискусията бяха и Тудор Константинеску, главен съветник, главна дирекция „Енергетика“, Европейска 
комисия, както и заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков. 
Пред 100 делегати – представители на европейските и българските институции, депутати, експерти и представители на 
нефтената индустрия, Бела Келемен – президент, и Джон Купър – генерален директор на Европейската петролна 
асоциация, представиха Визия 2050 за развитието на европейската петролна индустрия. 
В работата по разработването на визията участваха и компании, членове на FuelsEurope, които са част и от БПГА чрез своите 
поделения в България. 
Целите от визията са отправна точка и за разработването и внедряването на добри практики за повишаване на качеството 
на продуктите и за българските потребители. 
Водещи европейски експерти дискутираха бъдещето на течните горива, както и внедряването на нови технологии за 
производството на биогорива и използването на алтернативни източници на енергия. 
„Ние вярваме, че търсенето на течни горива няма да секне в дългосрочен план и има бъдеще за тях. Съвременните 
предизвикателства пред околната среда обаче повдигат множество въпроси, които трябва да бъдат адресирани 
своевременно от нефтената индустрия, правителствата и европейските институции. 
Декарбонизацията на транспортния сектор е например голямо предизвикателство и липсата на технологични алтернативи 
в авиацията, водния и тежкотоварния транспорт отново откроява съществената роля на течните горива в съвременния 
свят.”, подчерта Валентин Златев. 
Членовете на FuelsEurope и БПГА - „Шел“ и „Лукойл“, представиха добри практики в развитието на нисковъглеродни 
технологии за течни горива и други петролни продукти – внедряването на най-големия в света завод за водородна 
електролиза в рафинерията на „Шел“ в Райнланд, Германия, както и технологиите за нисковъглеродни горива и 
намаляване на емисиите в „Лукойл Нефтохим“ Бургас. 
Европейската петролна асоциация обединява 41 нефтени компании – на практика 100% от рафинериите в Европа и 75% от 
търговците на горива на континента. 
Членове на FuelsEurope членуват и в БПГА чрез своите поделения в България. Българската организация е единствената 
представителна за българския пазар като 16 членове имат общ пазарен дял около 75%. 
 
Actualno.bg 
 
√  Експерти настояха за ограничаване на рекламата на тютюневи изделия 
СЗО и експерти от България, Европа и света настояха за подобряване и прилагане на политиката за контрол на тютюна в 
България и ЕС в контекста на ограничаване на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия, предаде 
репортер на БГНЕС. 
 На специална кръгла маса, посветена на темата, д-р Гергана Гешанова, председател на Коалиция за живот без тютюнев 
дим, България коментира, че у нас имаме големи традиции в производството на тютюневи изделия, в пушенето, но имаме 
и големи традиции в борбата с тютюнопушенето с усилията на много експерти, лекари и хора, милеещи за здравето на 
българския народ. 
„През 2005 г. беше приета рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО. В България беше създадена и голямата 
гражданска инициатива „България без дим“, която обединява хиляди българи, които искат да не бъдат опушвани от 
тютюневия дим, подчерта Гергана Гешанова, председател на Коалиция за живот без тютюнев дим. 
Тя припомни, че тази гражданска инициатива помогна много за забраната на пушене на закрити обществени места, 
„Всички ние имаме една цел в България да се пуши по-малко и хората да бъдат по-здрави. Ние не се борим срещу 
пушачите, нашата борба е срещу тютюнопушенето, защото то убива хора“, категорична бе Гергана Гешанова.  
Според нея рекламата на цигари никога не показвала лошата страна на нещата. „Те никога не показват болница или човек, 
който не може да диша и умира от рак. Те показват една фалшива прекрасна страна на тютюнопушенето, която подлъгва 
голяма част от младите хора. В България сме извървели дълъг път - имаме забрана на пушене на обществени места на 
закрито, грозни снимки, висок акциз, забрана за реклама в медиите. Но все още има изключително дълъг път, който да 
извърви страната ни, за да достигнем най-добрите практики по света“, посочи още Гешанова. 
От своя страна д-р Тонка Върлева, директор на Дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите“ към 
МЗ подчерта, че изминалият път за ограничаване на тютюнопушенето в страната може да доведе до много по-устойчиви 
резултати. „ 
МЗ одобрява прилагането на политиката в България и ЕС за ограничаване на рекламата, промоцията и спонсорството на 
тютюневи изделия, чрез което категорично да се потвърди действията на всички форми на маркетинг на тютюневи 
изделия“, каза Върлева.  
„Вярваме, че чрез въвеждане на пълна забрана на рекламата може да се намали значително употребата на цигари, 
особено сред подрастващите и младите хора. Трябва да сме реалисти за данните за България относно разпространението 
на тютюнопушенето“, добави тя. Д-р Скендер Сила, представител на СЗО и ръководител на офиса на Световната здравна 
организация за България констатира, че анализите, които СЗО е правила в миналото недвусмислено сочат, че един от 
основните проблеми в България е тютюнопушенето. 
„Готови сме да работим заедно с правителството и гражданските организации, за да постигнем мисията си. Това е 
бъдещето на децата на тази красива страна. Всяка година си отиват без време над 20 000 души в България поради 
тютюнопушене.  
Това е абсолютно неприемливо и трябва да работим много усърдно, за да се справим с това предизвикателство“, заяви 
още Скендер Сила. Той коментира, че всяка година тютюнът убива 7 милиона души и развива много болести. „Тютюнът не 
само утежнява здравната система, но и икономиките.  



5 

 

Следователно всички здравни организации призовават всякакви форми на реклама на тютюневи изделия да бъдат 
забранени, за да може да се намали броят на тютюнопушещите. Съвсем ясно е доказано, че при излагане на реклами се 
увелича процентът на млади, хора, които пушат. При това младите хора до 25-годишна възраст казват, че редовно са 
изложени на подобни реклами“, посочи, представителят на СЗО. Скендер Сила изтъкна още, че в последното десетилетие 
в България тютюнопушенето се е увеличило.  
„Днес над 1 млн. от зрелите българи пушат. Това е поради липсата на стратегия и политика. СЗО е изключително угрижена 
за положението в България“, каза Сила. Той допълни, че 43% мъжете и 27% от жените пушат, което е далеч по-висока 
стойност спрямо глобалното ниво. България трябва спешно да се опита да се справи с тази епидемия, категоричен бе още 
представителят на СЗО. 
 
√  Кухи фирми блокираха поръчки за 200 милиона лева, за рекет ли? 
Четири кухи фирми с имена на управители без лица и биография, без пари, работници и машини блокираха само в рамките 
на последните 4 месеца строителни поръчки на обща стойност 200 милиона лева без ДДС.  
Сред най-активните е "Зара брокер" ЕООД – Стара Загора. Със своите 2 лева капитал и 7 жалби тя е стопирала поръчки за 
над 60 млн. лева. Тя се прояви за първи път през февруари месец, когато спря обекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
в три области – Смолян, Кърджали и Благоевград, за 44 млн. лева. След това притихна за известно време, но отново блесна 
на 20 април. Само за един ден – петък, с жалби пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) тя е стопирала други 
шест процедури за над 16 милиона лева, този път на общини. 
Заради жалбите в Твърдица ще почакат с рехабилитацията и реконструкцията на улици за 1,6 млн. лева. В Черноочене с 
жалба са "маркирани" общински пътища за над 3,3 млн. лева. Във Велинград е пострадала пътната поръчка за 2,6 млн. 
лева. В Симеоновград – реконструкцията на ВиК-мрежи за 500 000 лева. Във Вършец е спряна реконструкцията на пътища 
за 3,3 млн. лева. Потърпевша в Пловдив е рехабилитацията на бул. "Кукленско шосе" от ул. "Даме Груев" до общинската 
граница за почти 5 млн. лев. Както Actualno.com вече писа, друга фирма с 2 лева капитал - "Пътна маркировка" ЕООД от 
Стара Загора, блокира поръчки на обща стойност над 80 млн. лева.  
Нейният управител Живко Жеков се оказа с вписан актуален телефон в Търговския регистър. Другите са неоткриваеми. А 
той обясни, че е упълномощил строителния предприемач Сашо Желязков да действа от негово име. Жеков даже не знаеше, 
че фирмата му е действала във вреда на държавата и общините Пловдив, Чирпан, Сливен, Гълъбово, Хисаря, Смолян, 
Мадан. Преди няколко дни с нас се свърза адвокатът му и заяви, че с подпис на управителя са оттеглени всички жалби, 
подадени пред КЗК. По поръчките има отказ от образуване на производство. Спрените поръчки обаче още не са 
рестартирани.  
Actualno.com разполага с фотокопие на жалба, от която е видно, че човекът, комуто Жеков е дал пълномощно да го 
представлява, пише жалбите до КЗК от името на действителния собственик и управител (тоест Жеков), а слага свой подпис 
под документите. 
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"Аероспециал 91" ЕООД на 57-годишния софиянец Христо Василев Георгиев също се активира в спирането на строителни 
поръчки от началото на тази година. До днес нейно дело е блокажът на 11 обекта за близо 42 млн. лева. Последно прът в 
колелото е сложен на Община Свищов за саниране на 17 жилища по Оперативна програма "Региони в растеж" на стойност 
2,2 млн. лева. Проследяването на собственика на тази фирма води до зала "Универсиада" в София, чийто контрол медийни 
публикации свързват с Делян Пеевски.  
Фактът, че фирмата е регистрирана основно с търговска дейност, че няма регистрация в Камарата на строителите и не е 
сложила камък върху камък, не е пречка за управителя ѝ да попречи на другите да строят. Като в Златарица например - да 
рехабилитират улици за над 1,7 млн. лева, в Троян да направят сепарираща и компостираща инсталация за 4,3 млн. лева, 
в Лом да обновят градски пространства и училища за 8,8 млн. лева, във Велико Търново да модернизират училища и детски 
градини за 5,8 млн. лева, в Гоце Делчев да обновят училища и детски градини за 4,6 млн. лева, в Плевен да санират четири 
блока за 4 млн. лева, в Стражица да рекултивират депо за отпадъци с 1,1 млн. лева, на ПУДООС да изградят модели за 
временно съхранение на опасни битови отпадъци в Разград, Левски и Созопол за 1,9 млн. лева, на ГД "ПБЗН" да 
модернизират центрове за реакция при наводнения за 6,3 млн. лева. 
От КЗК са написали 30 писма на фирма "Аероспециал 91", които не са отишли до управителя, защото на адреса, вписан 
официално за офис, такава фирма не е намерена. Особено мистериозна е появата на фирма "ДХП Инженеринг" ЕООД. Тя 
като че ли замества "Пътна маркировка". Факт е, че след реакцията на нейния действителен собственик Жеков да оттегли 
жалбите, подадени от неговия упълномощен представител, няма нови спрени от нея обекти. За сметка на това от 30 март 
до петък – 20 април, изникнаха общо 9 жалби на "ДХП Инженеринг", с които са спрени обекти за 12,3 млн. лева. 
Потърпевши са строителни поръчки на общините Кричим, Костенец, Червен бряг, Разлог, Брегово, Разград (с две поръчки), 
Велики Преслав и Министерството на образованието и науката. Едноличен собственик на дружеството е неизвестната 46-
годишна софиянка Румяна Василева Иванова. Обвито в мистерия лице. Тя е придобила фирмата през 2016 година от 
Драгомир Падарев, който е търгувал с Русия преди години. През същата година ѝ е прехвърлена и друга фирма - "Стойчев 
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Къмпани Груп" ЕООД от перничанина Стефан Стойчев. Търговският регистър свързва името на Стойчев с управлението на 
"Мултифарма" ООД, в която са били съдружници с покойния подземен бос Иво Карамански и Марин Попов. 
 

 
 

 
В сметката до 200 милиона не влизат блокираните от ромската овчарка Анка от Антоново (Търговищко) четири поръчки на 
обща стойност 35,6 млн. лева, три от които на Община Пловдив и една на Сливен. Жалбите за тях от фирмата ѝ "Ремс Строй" 
ЕООД в КЗК постъпиха в края на миналата и началото на тази година и са вече рестартирани. Писмата от антимонополната 
комисия не могли да стигнат до адресата, защото жалбоподателката не е намерена там.  
Според запознати по няколко основни причини в България се спират големи поръчки от малки фирми. По политическа 
линия - за да навредят на дадения възложител да си постигне целите или за да рекетират възложителя, респективно 
изпълнителите срещу определена сума пари да "пуснат" поръчката.  
В описаните случаи е трудно да се предположи политическа причина, защото се провокират различни по политическа 
принадлежност кметове. Естествено най-много са от ГЕРБ, но те са и пропорционално спрямо останалите градоначалници 
в България най-голям брой. Подозрителна остава другата опция. За рекет обаче не говорят публично нито длъжностните 
лица (възложители), нито изпълнителите - защото публичното говорене за рекет има съдебни последствия. По-лесен 
вариант вероятно е да бъде платено, да бъде изчакано да се разблокира поръчката и да се продължи напред. 
 
√  Калфин: Премиерът Борисов ме увери, че ще подкрепи кандидатурата ми за ОЛАФ 
Имах среща с премиера Бойко Борисов и получих уверение, че ще получа подкрепа. Това каза претендентът за генерален 
директор на ОЛАФ Ивайло Калфин пред БНР. Той изрази увереност, че българското правителство ще подкрепи 
кандидатурата му и ще лобира за нея. Кандидатирах се за ОЛАФ, защото познавам европейския бюджет, заяви Калфин, 
който е втори сред четиримата кандидати за шеф на ОЛАФ, измежду които предстои да бъде направен изборът. 
„Аз се кандидатирах по една единствена причина – аз съм един от немногото хора в Брюксел, който години от различни 
гледни точки познава европейския бюджет. Работил съм активно по него като министър, член на съвета, като евродепутат, 
когато бях докладчик и главен договарящ по седемгодишния бюджет, който е в момента, познавам го много добре от 
страна на комисията. Управлявал съм европейски фонд. Имам поглед от много страни, а това, което нямам, е опит в 
разследванията“, каза Калфин, цитиран от БГНЕС.  
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Четиримата кандидати, които сме останали, са изключително силни. Двама от тях са много високи професионалисти и с 
опит в разследването. Досегашните директори на ОЛАФ са били прокурори, каза политикът. Конкурсът продължава вече 
почти година, като досега е имало осем изслушвания.  
Следващото ще бъде пред представители на страните членки в Съвета. Калфин поясни, че процедурата е сложна, защото 
постът е важен. Сега е важно как ОЛАФ ще се съчетае с европейския прокурор. ЕС засилва възможността си да разследва 
и да наказва престъпления. Тази институция ще работи заедно с европейския прокурор. Проблемът е, че не всички страни 
са подкрепили европейския прокурор, което значи, че там той няма да може да прави проверки и те ще се правят от ОЛАФ. 
Контролът върху използването на средствата, е начин да се покаже на данъкоплатците, че тези пари не отиват за 
незначителни неща. Най-много гласове има финландец, след това втори е Калфин, следван от французин и германец. 
Според Калфин Франция и Германия няма да си оставят хората без подкрепа, а първият е издигнат от ЕНП. 
Той твърди, че действително има пробив – първият директор е германец, вторият – италианец. И двамата са били 
прокурори. Решението кой да оглави ОЛАФ ще се базира на две позиции - едната да се повиши контролът, а другата е че 
при реформата на ОЛАФ е важно да има нетрадиционен човек. Аз максималното, което мога да направя, е да се представя 
добре на деветия кръг – който е изслушването през Съвета. Крайното решение ще го вземе Европейският парламент и той 
ще избере измежду четири, силни кандидатури, подчерта Калфин. В момента по данни и на ОЛАФ и на Сметната палата 
ние не сме сред проблемните страни по разходване на средства. Това означава, че доста добре сме си свършили работата, 
подчерта той. 
 
Manager.bg 
 
√ Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” спря за планов ремонт 
Започна плановият годишен ремонт на Пети блок на АЕЦ „Козлодуй. 
Дейностите, планирани за периода на спирането, трябва да осигурят безопасна, надеждна и ефективна експлоатация на 
1000-мегаватовата ядрена мощност през следващата горивна кампания, съобщиха от информационния център на 
атомната централа. 
В рамките на плановия престой на блока ще бъдат извършени превантивно техническо обслужване и ремонт на 
оборудването, функционални изпитания, както и презареждане на реактора със свежо ядрено гориво. Плановият годишен 
ремонт се предвижда да завърши в края на месец май. 
Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” работи с натоварване от 104 процента, след успешното приключване на проекта за 
повишаване на мощността, допълват от централата. 
За първото тримесечие на 2018 г. двата блока на атомната централа са произвели 4 543 511 мегаватчаса електроенергия 
при спазване на всички изисквания за безопасност. 
 
√ Геополитическата конфронтация застрашава ръста на глобалната икономика 
Засиленото напрежение в търговската и геополитическата сфера, безпрецедентно високото равнище на световния дълг и 
нарасналата финансова уязвимост застрашават растежа на глобалната икономика. Това е позицията на Международния 
валутно-финансов комитет (МВФК), ръководен орган на Международния валутен фонд (МВФ), цитирана от световните 
агенции и бТВ. 
"Проблемите в демографската област и ниският ръст на производителността може да намалят потенциала за по-висок и 
инклузивен растеж в бъдеще", казват авторите на документа, участвали в тазгодишните пролетни срещи по линия на МВФ 
и Световната банка. 
"В краткосрочна перспектива рисковете като цяло са балансирани, но ще продължат да се изместват в посока към 
(икономическо) понижение през следващите няколко тримесечия", пише в заключителния документ. 
"Данъчно-бюджетната политика трябва да бъде гъвкава и благоприятна за икономическия растеж", а "структурните 
реформи трябва да целят повишаване на производителността, потенциалния ръст и заетостта, същевременно ефикасно да 
подпомагат онези, които понасят негативите от структурното преустройство", се посочва в комюникето. 
МВФК подчертава, че трябва "възможно най-бързо, цялостно и последователно да се осъществи планът за реформи във 
финансовия сектор" с оглед по-нататъшното му укрепване. Набляга се върху значението на модерните технологии, 
икономическата интеграция и премахването на съпътстващите рискове. 
Следващият форум на МВФК ще се състои на 31 октомври на остров Бали, Индонезия. 
 
БНТ 
 
√  Обсъждане на нови закони за движение по пътищата  
Обществено обсъждане на три работни проекта, които да заменят настоящия Закон за движение по пътищата, ще се състои 
днес. Единият е за движението по пътищата, вторият - за водачите, а третият ще регламентира пътните превозни средства. 
Предлаганите разпоредби предвиждат технически досиета за колите и повече контрол над сервизи и търговци на 
употребявани авточасти. Сервизите, центровете за смяна на гуми, местата за монтаж и ремонт на газови уредби, 
автоключарите и електричарите, ще трябва да се регистрират. Въвеждат се досиета на колите - така за тях ще изисква 
документация за техническото състояние, направените ремонти и подобрения, претърпени катастрофи. 
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√ Кристалина Георгиева: Плавното нарастване на лихвите е неизбежно 
Плавното нарастване на лихвите е неизбежно в рамките на 1-2%, прогнозира главният изпълнителен директор на 
Световната банка Кристалина Георгиева в специално интервю за българските медии. Според нея България има голям шанс 
да влезе в еврозоната, но трябва да поработи по подобряване на условията за бизнес у нас и да справи с бедността. 
Кристалина Георгиева, главен изпълнителен директор на Световната банка: Един от основните проблеми, пред 
световната и българската икономика в момента е задлъжнялостта.  
Затова дори лекото покачване на лихвените проценти в глобален аспект, може да доведе до сериозни проблеми, 
прогнозира главният изпълнителен директор на Световната банка Кристалина Георгиева.  
Кристалина Георгиева, главен изпълнителен директор на Световната банка: За десет години при ниски лихвени 
проценти, много страни, много компании се нагълтаха с дълг дори малки повишения на лихвения процент могат да 
създадат големи проблеми.  
Затова и Световната банка вече мисли за финансов буфер. На пролетната сесия на групата от институции, която се проведе 
във Вашингтон беше взето решение за рекордно увеличение на капитала с 13 млрд. долара. Сумата ще бъда използвана 
за справяне с бедността, но само при формиране на резерв.  
Кристалина Георгиева, главен изпълнителен директор на Световната банка: Отиваме към устойчив финансов модел и 
създаваме финансов буфер, така че в моменти на кризи, когато се появи нужда от рязко увеличаване на финансирането, 
ние можем да го направим.  
Георгиева е категорична, че към момента България не само не се нуждае от финансово спасяване, а имам добри 
макроикономически показатели, които могат да я вкарат в Еврозоната. Трябва обаче сериозно да се работи за подобряване 
на бизнес средата у нас.  
Кристалина Георгиева, главен изпълнителен директор на Световната банка: България от гледна точка на прогнозите 
за растежи, от гледна точка на стабилността на икономиката изглежда много добре. Това не означава, че трябва да се 
успокоим и да не предприемаме никакви реформи, ние си знаем проблемите.  
Георгиева беше категорична, че се разширява ножицата между бедни и богати.  
Кристалина Георгиева, главен изпълнителен директор на Световната банка: Най-бедните десет процента граждани на 
Европа са станал по-бедни, това е много проблемно, това е много сериозно.  
Георгиева даде пример със София и Северозапада. Докато столицата се развива добре, Северозападна България остава 
най-бедния регион в Европа.  
Кристалина Георгиева, главен изпълнителен директор на Световната банка: Там където има лоши условия за 
инвестиране има слабовати фирми, те създават лоши работни места. Лошото работно място е като лошото училище. То 
сваля капацитета на хората.  
Георгиева изтъкна, че след увеличение на капитала Световната банка ще разполага с 100 млрд. долара годишно за 
финансиране. Очаква се именно свързанността ни със Западните Балкани да бъде един от прироритетните проекти. 
 
√ МВФ прие нови регламенти за по-системно оценяване на корупцията 
Международният валутен фонд (МВФ) обяви приемането на нови рамкови регламенти за по-системно оценяване на 
корупцията в неговите 189 страни членки, като подчерта, че корупцията подкопава растежа, инвестициите и данъчните 
приходи, предаде Франс прес. 
Новата рамка е одобрена от управителния съвет на МВФ на 6 април. Тя позволява на екипите на институцията да правят 
редовни оценки на естеството и степента на корупцията. 
Този подход ще започне да се прилага от 1 юли, съобщи представител на МВФ. 
"Знаем, че корупцията засяга бедните и подронва доверието в институциите", заяви в блог управляващият директор на 
Фонда Кристин Лагард. 
"Набляга се на управлението изобщо, а не само на корупцията, тъй като слабостите в управлението обикновено създават 
условия за корупция", уточни МВФ. 
Фондът подчерта, че борбата с корупцията не трябва да се свежда до вкарването на виновните в затвора, за да е ефикасна. 
"Дългосрочната ѝ ефикасност се нуждае от съществени реформи на регламентите и институциите, за да се подобри 
прозрачността и отговорното поведение", заяви МВФ. 
Фондът вече възнамерява да се бори и с частни фирми, които участват в корупционни практики или помагат за прането на 
пари. 
За тази цел страните членки на МВФ са подканени "доброволно да приемат оценка на тяхната нормативна и институционна 
рамка" по време на годишните мониторингови мисии на МВФ. 
"Ще се проверява дали те криминализират и издават присъди за подкупване на чуждестранни длъжностни лица и дали 
имат подходящи механизми за изкореняване на прането и укриването на мръсни пари", уточнява Фондът. 
Корупцията поглъща 2 процента от световното богатство всяка година и вреди на справедливото разпределяне на 
икономическия растеж, се казва в доклад на МВФ от май 2016 година. 
По оценки на Фонда всяка година по света се дават подкупи в общ размер между 1,5 трилиона долара и 2 трилиона долара. 
"Знаем също, че корупцията демотивира младите от образованието и професионалното обучение, защото успехът зависи 
от това кого познаваш, а не какво знаеш", отбелязва Кристин Лагард. 
МВФ няма полицейски правомощия в борбата с корупцията, но може да упражнява известен натиск чрез програмите си за 
финансова помощ. Фондът например постави като условие за отпускане на допълнителни средства на Украйна не само да 
се извършат реформи, а и да се постигне реален напредък в борбата в повсеместната корупция в тази страна, отбелязва 
АФП. 
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Капитал  
 
√ ВЕИ ще могат да сключват договори директно с потребителите 
"Не си губете времето с проекти като АЕЦ "Белене", казва президентът на EUFORES Клод Турме 
Инвеститорите във възобновяеми енергийни източници ще получат право да сключват дългосрочни договори за 
изкупуване на енергията директно с индустриалните потребители. Това обяви председателят на парламентарната 
енергийна комисия Делян Добрев по време на конференцията "Пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към чиста 
енергия", която беше организирана от Българската фотоволтаична асоциация и е част от официалната програма на 
българското председателство на Съвета на ЕС. 
По време на форума беше представен и доклад на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA), според 
който България и Югоизточна Европа като цяло имат огромен потенциал за развитие на зелени енергийни технологии. 
Което пък може да се използва за покриване на екологичните цели в северните европейски държави чрез статистически 
трансфер на възобновяема енергия. 
"Не си губете времето с АЕЦ "Белене" и заложете на ВЕИ", заяви Клод Тюрме, който е член на Европейския парламент и 
президент на EUFORES – европейска неправителствена организация, ориентирана към възобновяемата енергия. А 
председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов изнесе данни, според които във Франция и 
Германия възобновяемата енергия вече е до два пъти по-евтина от прогнозните цени на строящите се или планирани 
атомни централи в ЕС. 
Всичко това се случва ден след като в София се проведе неформален съвет на енергийните министри на ЕС, в рамките на 
който бяха дискутирани бъдещите цели за дял на ВЕИ в електроенергийното производство. 
Стръв за инвеститори 
Сега Законът за енергетиката задължава всички зелени централи с мощност над 4 МВ да продават тока си на борсата, след 
като постигнат определената от КЕВР годишна квота, която НЕК изкупува по дългосрочните им договори на 
преференциални цени. С обсъжданите в момента нормативни изменения от 1 юли цялата енергия от ВЕИ ще се търгува на 
свободния пазар, като производителите ще бъдат компенсирани с договори за премия, които се очаква да покрият 
разликата между постигнатата цена на борсата и настоящата им преференциална тарифа. 
По този начин обаче се ограничава значително възможността за нови инвестиции във вятърни или соларни паркове, които 
няма да получат премия, тъй като не разполагат с договори за преференциално изкупуване на тока. Точно за това, според 
Делян Добрев, се обмисля възможност такива проекти да бъде позволено да сключват споразумения директно с 
консуматорите и да не са длъжни да продават чрез борсата. "Това ще осигури една сигурност за финансиращите 
институции, които сега не искат да отпускат кредити за нови ВЕИ поради непостоянството на приходите им. Също така ще 
е и от ползва за предприятията, тъй като ще имат яснота за разходите си за електричество в бъдеще", обясни още Добрев. 
От изказването му се разбра, че вече има заявен интерес за вятърна централа от 35 МВ и при промяна в законодателството 
проектът ще се осъществи. 
Скритият потенциал 
Желанието да се развиват подобни проекти не е никак случайно. Рикардо Горини от IRENA представи доклад на 
организацията, според който България е една от страните в ЕС с голям потенциал за развитие на ВЕИ. Сметките показват, 
че инсталираните сега мощности могат да се увеличат до десет пъти. Същото изтъкна и Мехтилд Вьорсдьорфер, директор 
на департамент "Възобновяеми източници, проучвания, иновации и енергийна ефективност" към главна дирекция 
"Енергетика" в Еврокомисията. Според нея това е пътят, който страната ни трябва да следва. 
Клод Турме пък обърна внимание на това, че трябва да се работи за интеграция на добре развития в България ИТ сектор с 
технологиите за възобновяема енергия. "Ако постигне това, ще има истинска полза за икономиката и заетостта", твърди 
той и напомня, че до 2050 г. трябва да постигнем икономика с нулеви въглеродни емисии. А за да се случи това, е 
необходимо още през следващото десетилетие да се положат основите. 
Статистически трансфер  
Какви икономически ползи обаче може да извлече България от потенциала си за развитие на ВЕИ. Този въпрос, поставен 
зам.-министър на енергетиката Жечо Станков, е важен и от гледна точка на това, че страната вече е изпълнила 
ангажиментите си за дял на зелената енергия в крайното потребление. Национална цел в пакета "20-20-20" беше 16% до 
2020 г., но в момента ВЕИ произвеждат близо 19% от тока. Според председателя на КЕВР Иван Иванов ВЕИ са около 43% от 
обща инсталирана мощност, която е малко над 12 000 мегавата. Има над 700 мегавата вятърни турбини, 1000 мегавата 
соларни панели, 3200 мегавата ВЕЦ, а биомасата участва с малко под 100 мегавата инсталирана мощност. 
"Отлична възможност да се възползваме от това е статистическо прехвърляне на възобновяема енергия", каза Иванов, 
давайки пример с договора между Естония, Литва и Люксембург за статистическо прехвърляне на зелена енергия от двете 
прибалтийски страни към Люксембург. "Средствата, които се получават за това прехвърляне, могат да се ползват за 
допълнително развитие на сектора. Този пример може да бъде следван и от нашата страна", заяви още регулаторният шеф. 
От скъпо към евтино 
Цената на тока от ВЕИ непрекъснато поевтинява заради все по-ниските разходи за вятърни турбини или фотоволтаични 
панели. По данни на КЕВР във Франция и Германия вече са постигнати цени от 4-6 евроцента за киловатчас. За сравнение 
минималната необходима цена за АЕЦ "Белене" е 8 евроцента за киловат, а за ядрените проекти във Великобритания и 
Унгария, които се реализират в момента - 8-10 евроцента. 
Защо обаче в България нямаме такива ниски цени на зелената енергия и дори плащаме 5-6 пъти повече? Причината е в 
това, че инвестициите в сектора у нас се случиха в периода 2007-2010 г. , когато технологиите бяха много скъпи. Сега 
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соларните панели например са с 80% по-евтини. И ако например се бяхме забавили с изпълнението на целите и проектите 
се реализираха сега, ситуацията щеше да е съвсем различна. 
"Изстрадахме вече трудно. Първите дългосрочни договори на ВЕИ с високи преференциални цени изтичат през 2021 г. 
След това такива скъпо производства масово ще отпадат от енергийния микс за регулирания пазар и ще започнат да 
продават на свободния", каза Делян Добрев. Той обаче е категоричен, че държавата ще продължи да подкрепя с по-висока 
изкупна цена и задължително изкупуване малките ВЕИ проекти за собствени нужди като покривните соларни панели. "Те, 
освен всичко друго, спомагат за намаляване на технологичните загуби и инвестициите в нови далекопроводи. Такава е и 
политиката на ЕС", обясни още председателят на енергийната комисия. 
 
В. Стандарт 
 
√ Андрей Новаков: БГ предприемачите да не се подценяват сами 
Ден, след като евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков беше избран за главен преговарящ на ЕС за кохезионните 
фондове, той пристигна в Благоевград. Там пред младежи и граждани на града той представи първата българска програма 
A.L.E.C.O., на която е автор. 
Десетки хора се събраха в петък в зала „22 септември", за да научат повече за тази програма и как може да кандидатстват 
за нея. „След две години труд, след доста перипетии, след опровергаването на много скептици, програмата стартира. Тя 
насърчава 120 пълнолетни предприемачи, без ограничение във възрастта, да осъществят мечтата си. Условията са 
кандидатите да имат стартирал бизнес (самостоятелен или в партньорство) през последните три години, да притежават 
изпълним бизнес план и обвързващ ангажимент за стартиране на бизнес или вече да са взели участие в „Еразъм за млади 
предприемачи", обясни пред аудиторията Андрей Новаков. 
За целта са предвидени средства за пътни разходи и 1000 евро за всеки от трите месеца престой зад граница. „Може да се 
пътува до три държави – в Силициевата долина в САЩ, в Сингапур и в Израел. За първите две пътните разходи са до 800 
евро, а за третата – до 600 евро. Изборитъ им никак не е случаен – за Силициевата долина всеки знае, че е едно от най-
добрите места за високотехнологични компании, Сингапур пък е една от най-добрите локации за бизнес, а в Израел има 
най-много учредени фирми на глава от населението. Посредническите организации за кандидатите да се възползват от 
Програмата A.L.E.C.O. са Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии", Фондация „Помощ за 
благотворителността в България" и Софийски университет „Климент Охридски". 
„Парите, които се отпускат по програмата, покриват към 75-85% от необходимите общи разходи на човек. Но трябва да 
има и собствено участие с пари, за да се старае всеки да вземе най-доброто от компанията, в която ще бъде. Програмата 
не е за всеки. Но ще се радвам и ще има смисъл, ако поне двама души се върнат тук и развият бизнеса си, отворят нови 
работни места. Трябва да сте активни, защото първите по време ще са първи по право", подчерта Андрей Новаков. 
Евродепутатъ призна, че разчита изцяло на съзнанието на участниците. Защото не е изключено някой да вземе парите и 
да не стъпи в компанията, а да ходи на плаж. „Приемете го като инвестиция във вас. Получавате подкрепа, но дали ще 
успеете зависи от самите вас. Искам да ви дам един съвет – не се подценявайте. Не отстъпвате в нищо на вашите връстници 
в чужбина. Не се чувствайте като втора ръка хора, а имайте самочувствие. Удовлетворен съм, че Европейската комисия 
прие програма, предложена от българин. 
Евродепутатите идват и си отиват, но остава направеното от тях", каза Андрей Новаков. Той не скри емоцията си, че е в 
града, в който е започнал неговият път нагоре. „Искам да благодаря на кмета д-р Атанас Камбитов, че повярва преди 
години в едно момче, което пристигна в Благоевград с автобуса от Пловдив. В тази община научих много, затова при всяка 
възможност идвам с огромна радост тук", призна евродепутатът. 
„Преди два дни Андрей Новаков ми съобщи, че е избран за главен преговарящ по основния регламент за Европейските 
структурни и инвестиционни фондове след 2020 г. Зарадвах се повече от него. Неговият път тръгна от Благоевград и ние 
сме страшно горди от това, което постигна, и то само в рамките на половин мандат като евродепутат. За първи път българин 
бива избран на тази позиция", каза кметът Атанас Камбитов, който бе гост на форума. Той подчерта, че Новаков е добрият 
пример как младите могат да успеят – с упоритост, труд и способности. „Веднъж като служител на общината бе в 
командировка в Брюксел. Оказа се, че с автобуса ще закъснее за държавния си изпит, а пари за самолетен билет няма. 
Казах му, че аз ще му дам парите за самолетен билет, без да ми ги връща, за да може да вземе държавния си изпит. Това 
е една от най-добрите ми инвестиции", припомни с усмивка кметът. Д-р Атанас Камбитов бе категоричен, че Програма 
A.L.E.C.O. е доказателство, че Андрей не спира да помага на младите хора, в случая на младите предприемачи, на които се 
осигурява близо 4000 евро финансов ресурс за стартиране или развитие на бизнеса. 
 
В. Земя 
 
√ Гражданите ще могат да проверяват по електронен път движението на документи в кадастъра 
Статусът на заявлението за издаване на документи от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и това готови ли са 
могат да бъдат проследявани на страницата на Агенцията, без да се налага гражданите да ходят на място в офисите на 
службата. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Такава възможност дава кадастрално-административната 
информационна система “КАИС“ на Агенцията по геодезия, картография и кадастър с интернет адрес 
https://kais.cadastre.bg/bg/Services. 
 В системата могат да се подават по електронен път заявления за нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър 
на недвижимите имоти, издаване на скица за имот или сграда в урбанизирана или неурбанизирана територия, 
предоставяне на копие от кадастрална карта в графичен вид и други. В он-лайн портала могат да се заявят и различни 
видове справки — за граници и кадастрална информация за имоти, справки по кадастрална карта, за собствениците и 
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носителите на други вещни права за един имот от кадастралния регистър на недвижимите имоти, копия от кадастрални 
карти в графичен вид, извадки от кадастралната карта с данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за един 
имот, копие на кадастрална карта в цифров вид без данни за собствеността и други. 
 
Sinor.bg 
 
√ Порожанов: България отказва да използва неоникотиноидите в растителната защита 
От тази година България няма да прилага дерогация (временно отлагане на забрана) за използването на някои 
неоникотиноиди, каквато съществуваше до миналата година. Причината е в последните анализи, оповестени от 
Европейската агенция по безопасността на храните, които доказват изключително вредното въздействие, което тези 
пестициди имат върху пчелите. Това съобщи министърът на земеделието Румен Порожанов по повод решението на 
администрацията от 2018 г. да се забрани използването на неоникотиноидите срещу вредителите по житните и 
маслодайни култури. 
Всяко правителство от ЕС има право само да реши дали да прави изключения и да разрешава използването на някои 
неоникотиноиди с мотива, че „съществува изключителна необходимост те да се използват от растениевъдите в борбата с 
вредителите“. 
С последните анализи на европейските експерти от агенцията по храните обаче категорично се потвърждава изводът, че 
масовата смъртност при пчелите се дължи на използването на тези пестициди. Именно затова от тази година те ще бъдат 
извадени от списъците на разрешението препарати за растителна защита, каквото беше изричното искане на пчелари и 
биопроизводители. 
 
IndustryInfo 
 
√ ЕП одобри нови законодателни проекти за намаляване на въглеродните емисии 
Европейският парламент прие два законодателни проекта, поставящи цели за редуциране с 30% на емисиите на 
въглероден диоксид от транспорт, земеделие, сгради и отпадъци, както и изравняване на нивата на отделяне и поглъщане 
на емисиите от горското стопанство и земеползването до 2030 г. Предстои целите на ЕС да бъдат трансформирани в 
задължителни национални планове за сектори, които в момента не са включени в Схемата за търговия на емисии, а именно 
земеделие, транспорт, сгради и отпадъци. Заедно те отговарят за до около 60% от емисиите на парникови газове в Европа. 
Редуцирането на емисиите ще допринесе за постигането на колективните ангажименти на ЕС в рамките на Парижкото 
споразумение за климата за намаляване на емисии на парникови газове с 40% от всички сектори спрямо нивата от 1990 г. 
Другият предложен текст формулира правилата, според които държавите в ЕС трябва да компенсират обезлесяването със 
засаждане на нови дървета, и очертава насоките за развитието на сектора с оглед увеличаване на поглъщането на СО2 от 
гори, обработваеми земи и пасища. 
 
Profit.bg 
 
√ Азиатските индекси стартираха седмицата с понижения 
Азиатските борсови индекси стартираха седмичната търговия с понижения, повлияни от разпродажбите на Уолстрийт в 
края на миналата седмица. Геополитическите проблеми остават основният фактор, който тревожи инвеститорите.  
Регионалният индекс MSCI Asia Pacific, който следи представянето на акциите на най-големите компании в азиатско-
тихоокеанския регион, към момента регистрира спад от 0,2%. Технологичните акции отчитат най-сериозни понижения по 
подобие на американските си аналози, които също бяха подложени на сериозни разпродажби в петък. 
Японският индекс Nikkei 225 отстъпи с 0,2 на сто, след като управителят на Bank of Japan Харухико Курода заяви, че 
институцията ще трябва да продължи с монетарните стимули, ако иска да достигне заложената годишна цел за инфлацията 
от 2%. По думите му това ще се случи през 2019 година. Засега обаче той потвърди тезата си, че икономическият растеж 
остава силен, но потребителските цени изостават от позитивните тенденции.  Експертите очакват японската централна 
банка да запази основния си лихвен процент на ниво от -0,1% на редовното си заседание, което ще се проведе в петък, на 
27 април. Иначе на останалите пазари търговските спорове между Китай и САЩ продължават да бъдат във фокуса на 
вниманието, след като се превърнаха в основна тема и на заседанието на Международния валутен фонд във Вашингтон 
през уикенда. Увеличаването на глобалния дълг също може да се превърне в дестабилизиращ фактор за пазарите, смятат 
анализатори, цитирани от Bloomberg.  Щатският долар обаче стартира седмицата с повишения спрямо водещите световни 
валути. В момента "зелените пари" се търгуват близо до най-високите си нива за последните две седмици, след като 
получиха подкрепа от движенията на облигационните пазари в Съединените щати. Доларовият индекс се движи около 
90,44 пункта, след като в петък вминалата седмица се повиши до 90,48. Ръстът на доходността по американските 10-
годишни държавни облигации оказа подкрепа на долара. Тази сутрин тя достигна 2,968%, което е най-високото ниво от 
януари 2014 година насам. Спрямо японската йена американската валута достигна двумесечен връх от 107,67 йени за 
долар.  Петролът регистрира леко понижение в началото на седмичната търговия. Част от него се дължеше на поскъпването 
на долара, но данните за повишаването на добивите в САЩ също оказаха влияние, тъй като представляват силен сигнал за 
увеличаване на предлагането на световния пазар. Броят на петролните сонди е нараснал с 5, достигайки общо 820 - най-
високото ниво от май 2015 година насам, показва статистиката.  Дневният петролен добив на Съединените щати се увеличи 
с близо една четвърт от 2016 година досега, като в момента е на ниво от над 10,5 милиона барела дневно. Единствената 
страна, която добива повече е Русия - там добивите надхвърлят 11 милиона барела. Очаква се обаче до 2019 година САЩ 
да изпреварят Русия и да се превърнат в най-големия петроен производител в света. 


