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√ Парламентът ще ограничи производители с апетити към регулирания пазар на ток  
КЕВР ще отказва квоти за ценови заявления, надхвърлящи с 10% прогнозната пазарна цена 
С редакционно предложение на депутата Делян Добрев (ГЕРБ) по време на обсъжданията за последните промени в Закона 
за енергетиката депутатите от енергийната комисия одобриха ограничения за производители, които искат да влязат на 
регулирания пазар на електроенергия. Предложението предвижда Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да 
отказва квоти за производители, чиито ценови заявления надхвърлят с 10% прогнозната пазарна цена за регулаторния 
период. 
Добрев обясни, че причината за тази промяна са ценови заявления от три дружества, които досега не са участвали на 
регулирания пазар - ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Марица 3 и ТЕЦ Варна. Техните заявления значително надхвърлят пазарните цени, 
а решение на съда задължава всеки производител, който поиска да участва на регулирания пазар, да получава квота от 
КЕВР. 
Ограничението беше приветствано от председателят на регулатора Иван Иванов, който присъства на заседанието. "Ако 
тази промяна не бъде гласувана, регулаторът няма да може да даде балансирано решение за енергетиката", категоричен 
беше той.  
Изчисленията на работодателите са, че с искането на ТЕЦ-овете цената на електроенергията на регулирания пазар ще се 
повиши с 16%. Искането беше определено като недопустимо и "нова ненотифицирана държавна помощ" от 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
Той предупреди, че работодателите ще сезират Европейската комисия, ако КЕВР даде квоти на трите централи и 
допълни, че в момента няма дефицит, за да се изкупува скъпа енергия. 
"Пазарът определя цената, не законът", заяви още Велев по време на заседанието на енергийната комисия. 
Според Рамадан Аталай (ДПС) обаче именно с тази промяна в законодателството ще има намеса в работата на КЕВР и 
ценообразуването. Право на регулатора е да определи кой ще влезе и кой ще излезе от регулирания пазар, с какви 
количества и при какви цени. Искрен Веселинов (Обединени патриоти) контрира, че квотите не могат да бъдат раздавани 
без контрол. В крайна сметка депутатите гласуваха почти единодушно за промяната, като само Аталай се въздържа. 
С промените в Закона за енергетиката депутатите задължават енергийния министър в срок от 18 месеца след влизането в 
сила на текстовете да изготви стратегия за развитието на енергийния сектор и да я внесе в Министерския съвет и Народното 
събрание. 
Първоначалните текстове бяха за срок от 6 месеца, но енергийният министър възрази, че той е твърде кратък предвид, че 
има действаща енергийна стратегия до 2020 година, предстоящите промени в европейското законодателство в областта и 
тежката съгласувателна процедура на един такъв проект. 
 
Капитал 
 
√ Скъпият ток от тецове на Ковачки и Папазов няма да бъде гарантирано изкупен 
Включването им в системата би струвало 330 млн. лв. годишно, което би вдигнало цената на електроенергията за 
бита с 16% 
Свързаните с Христо Ковачки централи "Бобов дол" и "Марица 3", както и ТЕЦ "Варна", която от края на миналата година 
е притежание на Данаил Папазов (бивш транспортен министър в кабинета "Орешарски" и близък до ДПС и Делян Пеевски), 
няма да получат гарантиран пазар на тока си на висока цена. Централите на двамата бизнесмени подадоха искане в КЕВР 
да бъдат включени в регулирания пазар на ток с двойно и дори тройно по-високи от пазарните цени, въпреки че няма 
никаква нужда от тях. И поради празнота в законодателството щяха да получат право да работят, което би струвало между 
250 и 330 млн. лв. на година. Парламентарната комисия по енергетика обаче гласува на второ четене във вторник (24 
април) извънреден текст в Закона за енергетиката, който затваря тази вратичка. 
Всички без ДПС подкрепят промяната 
Предложението, което бе направено от председателя на комисията Делян Добрев, ще бъде включено в пакета промени в 
секторния закон, които се очаква да бъдат разгледани в пленарната зала този четвъртък. И ако бъдат одобрени от 
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депутатите трите централи ще бъдат отрязани от регулирания пазар на ток. Против идеята да се ограничи участието на 
скъпите и неефективни тецове в енергийната система се обяви единствено ДПС. 
"Защо го предлагате това нещо така "по терлици". Ако чрез закон ще регулираме цената на електроенергията, тогава няма 
нужда от регулатор", запита Рамадан Аталай. 
Председателят на КЕВР Иван Иванов обаче изрази подкрепа за тази промяна, защото по думите му, ако тя не бъде 
направена, регулаторът няма да има възможност да осъществи своята политика на балансирано решение за цената на 
електрическата енергия. 
По-конкретен в това отношение беше председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Според него изчисленията на експертите са показали, че цената на тока за бита ще трябва да се увеличи с цели 16% само 
заради тези три централи. "Това е абсолютно недопустима нова държавна помощ. Нямаме дефицит, за да сме 
принудени да купуваме скъпа енергия и да вдигаме цената на тока", категоричен бе той. 
Няколко думи обръщат модела 
На практика този въпрос за стотици милиони се решава с дописването на едно единствено изречение в чл. 21, ал.1,т. 21 от 
Закон за енергетиката. Сега той гласи, че всеки производител на електрическа енергия, пък бил той и най-неефективният, 
може да поиска да започне да продава ток и да осигурява разполагаема мощност за регулирания пазар на изгодна за него 
цена. И КЕВР ще трябва да му позволи, или казано по-точно - да му отреди място на пазара, като ограничи останалите 
участници, дори те да са по-ефективни. 
С гласуваната от парламентарната комисия добавка обаче на регулатора се забранява да включва производители, чието 
предложение за регулирана цена надхвърля с повече от 10% прогнозната пазарна цена на тока за съответния регулаторен 
период. 
Какво поискаха трите централи 
Най-солено е искането на ТЕЦ "Варна". При средна цена за този регулаторен период от 75 лв. за мегаватчас дружеството 
иска да продава на 195.12 лв./мВтч. 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 
възвращаемост на инвестицията от 7% - ТЕЦ-ът бе купен от CEZ срещу 48.5 млн. евро. 
ТЕЦ "Марица 3" е обявила, че иска да работи на цена 157.09 лв./мВтч, а "Бобов дол" - на 120.98 лв./мВтч. Тъй като не са 
конкурентни да продават на свободния пазар, през последните години двете централи си осигуряват приходи предимно 
от търговете на ЕСО за студен резерв. Показателно е, че преди месец "Бобов дол" дори спря напълно дейността си заради 
ниската изкупна цена на тока на борсата. 
Защо КЕВР е с вързани ръце 
Абсурдното положение, в което се намира регулаторът сега - да не може да отказва участие на централи в регулирания 
пазар, се дължи на едно решение на Върховния административен съд от 2016 г. по повод жалба на ТЕЦ "Бобов дол". 
Свързаната с Ковачи централа подава през 2014 г. заявление до КЕВР с искане да бъде включена сред производителите, 
от които НЕК изкупува ток. КЕВР обаче отказва да включи централата в сметките си, поради което ТЕЦ-а внася жалба в 
Административния съд - София-град. На 29 октомври 2015 г. магистратите решават, че регулаторът е действал правилно, и 
отхвърлят претенциите на "Бобов дол". Следва обаче обжалване пред Върховния административен съд. Там делото 
приключва на 16 ноември 2016 г. с коренно противоположно решение. Висшите магистрати приемат доводите на ТЕЦ-а и 
задължават регулатора да преразгледа решението си. Като резултат от това и след извършването на допълнителни анализи 
на 11 октомври миналата година КЕВР е ревизирала решението си от 2014 г. и е предоставила със задна дата на ТЕЦ "Бобов 
дол" разполагаемост в размер на 886 777 мегаватчаса. 
 
АИКБ 
 
√ ПОЗИЦИЯ НА АИКБ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОТЕСТА НА МИНЬОРИТЕ СРЕЩУ ОТКАЗА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИЗКУПНАТА ЦЕНА 
НА ВЪГЛИЩАТА 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с огромно съжаление научи за намерението на миньорите от 
въглищните рудници, захранващи топлоелектрическите централи в енергийния комплекс „Марица Изток“, да протестират 
поради отказа да бъде увеличена изкупната цена на въглищата. 
Мотивите на искането за повишаване на изкупната цена на въглищата за нас са несъстоятелни и напълно неприемливи. Те 
са свързани с недостиг на средства, който може да бъде компенсиран с мерки за оптимизация на управлението и на 
производствения процес в рудниците. Недостигът на средства е поради тяхното разхищаване, а не поради ниската цена на 
въглищата. 
За никого не е тайна, а най-малко за самите миньори и за техните синдикати, че рудниците са „обраснали“ с недопустимо 
многолюдна администрация, както и че те имат редица напълно несвойствени за тях разходи, налагащи се по всякакви 
съображения, но не и поради производствена необходимост. 
Работещите в рудниците в частни разговори и в индивидуален план негодуват срещу тези необосновани разходи, точната 
дума за които е „разсипничество“, но иначе се включват във всякакви масови мероприятия и протестни маршове, в които 
се протестира, че не се увеличават изкупните цени на въглищата. Иначе казано – те протестират, че не се насърчава 
допълнително нарастването на мащаба на разсипничеството. 
Ние апелираме към миньорите, работещи в рудниците, и към здравомислещите синдикалисти да обърнат негодуванието 
си срещу несвойствените разходи и разсипничеството, а защо не и срещу кражбите в рудниците, срещу които всеки 
негодува. Увеличаването на изкупната цена на въглищата ще доведе единствено до повишаване на цената на 
електроенергията и за промишлени, и за битови нужди, което пък незабавно ще доведе до спадането на 
конкурентоспособността на цели отрасли, където от години българските предприятия се съревновават в глобален план. В 
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тези отрасли всяко нарастване на себестойността води до загуба на конкурентоспособност и на пазарен дял. Нека не 
проваляме български производители и техните работници поради нежеланието си да подредим собствения си двор. 
АИКБ отново декларира, че категорично възразява срещу повишаването на изкупната цена на въглищата и срещу всякакви 
други действия, които биха довели до непазарно повишаване на себестойността на продукцията и до загуба на 
конкурентоспособност на български предприятия. Настояваме за реални мерки за оптимизиране на управлението на 
рудниците, захранващи енергийния комплекс „Марица Изток“. 
Целия документ вижте ТУК. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ: Спрете кражбите и не вдигайте цената на въглищата 
Несъстоятелни и напълно неприемливи са мотивите на искането за повишаване на изкупната цена на въглищата. Това се 
казва в открито писмо от Асоциация на индустриалния капитал в България във връзка с протеста на миньорите в 
енергийния комплекс "Марица Изток" срещу отказа за повишаване на изкупната цена на въглищата. 
Според работодателите, недостигът на пари е поради тяхното разхищаване, а не поради ниската цена на въглищата, пишат 
от АИКБ. 
За никого не е тайна, а най-малко за самите миньори и за техните синдикати, че рудниците са "обраснали" с недопустимо 
многолюдна администрация, както и че те имат редица напълно несвойствени за тях разходи, налагащи се по всякакви 
съображения, но не и поради производствена необходимост, пишат от работодателската асоциация. 
От работодателската асоциация се обръщат към миньорите, работещи в рудниците, и към здравомислещите синдикалисти 
да обърнат негодуванието си срещу несвойствените разходи и разсипничеството, а защо не и срещу кражбите в рудниците, 
срещу които всеки негодува. 
"Увеличаването на изкупната цена на въглищата ще доведе единствено до повишаване на цената на електроенергията и 
за промишлени, и за битови нужди", предупреждават от АИКБ. 
Това незабавно ще доведе до спадането на конкурентоспособността на цели отрасли, където от години българските 
предприятия се съревновават в глобален план. В тези отрасли всяко нарастване на себестойността води до загуба на 
конкурентоспособност и на пазарен дял. Нека не проваляме български производители и техните работници поради 
нежеланието си да подредим собствения си двор, призовават от работодателската асоциация. 
От АИКБ категорично възразяват срещу повишаването на изкупната цена на въглищата. Те не приемат и всякакви други 
действия, които биха довели до непазарно повишаване на себестойността на продукцията и до загуба на 
конкурентоспособност на български предприятия. Работодателите искат реално оптимизиране на управлението на 
рудниците, захранващи енергийния комплекс "Марица Изток". 
 
Fakti.bg 
 
√ АИКБ е срещу стачката на миньорите 
Работодатели зоват да се спрат разхищенията в мините 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с огромно съжаление научи за намерението на миньорите от 
въглищните рудници, захранващи топлоелектрическите централи в енергийния комплекс „Марица Изток“, да протестират 
поради отказа да бъде увеличена изкупната цена на въглищата. 
Това се посочва в официална позиция на работодателската асоциация. 
Мотивите на искането за повишаване на изкупната цена на въглищата за нас са несъстоятелни и напълно неприемливи. Те 
са свързани с недостиг на средства, който може да бъде компенсиран с мерки за оптимизация на управлението и на 
производствения процес в рудниците. Недостигът на средства е поради тяхното разхищаване, а не поради ниската цена на 
въглищата. 
За никого не е тайна, а най-малко за самите миньори и за техните синдикати, че рудниците са „обраснали“ с недопустимо 
многолюдна администрация, както и че те имат редица напълно несвойствени за тях разходи, налагащи се по всякакви 
съображения, но не и поради производствена необходимост. 
Работещите в рудниците в частни разговори и в индивидуален план негодуват срещу тези необосновани разходи, точната 
дума, за които е „разсипничество“, но иначе се включват във всякакви масови мероприятия и протестни маршове, в които 
се протестира, че не се увеличават изкупните цени на въглищата. Иначе казано - те протестират, че не се насърчава 
допълнително нарастването на мащаба на разсипничеството. 
Ние апелираме към миньорите, работещи в рудниците, и към здравомислещите синдикалисти да обърнат негодуванието 
си срещу несвойствените разходи и разсипничеството, а защо не и срещу кражбите в рудниците, срещу които всеки 
негодува. Увеличаването на изкупната цена на въглищата ще доведе единствено до повишаване на цената на 
електроенергията и за промишлени, и за битови нужди, което пък незабавно ще доведе до спадането на 
конкурентоспособността на цели отрасли, където от години българските предприятия се съревновават в глобален план. В 
тези отрасли всяко нарастване на себестойността води до загуба на конкурентоспособност и на пазарен дял. Нека не 
проваляме български производители и техните работници поради нежеланието си да подредим собствения си двор. 
АИКБ отново декларира, че категорично възразява срещу повишаването на изкупната цена на въглищата и срещу всякакви 
други действия, които биха довели до непазарно повишаване на себестойността на продукцията и до загуба на 
конкурентоспособност на български предприятия. Настояваме за реални мерки за оптимизиране на управлението на 
рудниците, захранващи енергийния комплекс „Марица Изток“. 
 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/04/2018_04_24_AIKB_za_Minyorskiya_Protest.pdf
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Econ.bg 
 
√ АИКБ: Недостигът на средства в мините е заради разхищения, а не поради ниската цена на въглищата 
Според Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) мотивите на искането за повишаване на изкупната 
цена на въглищата са "несъстоятелни и напълно неприемливи" 
АИКБ категорично възразява срещу повишаването на изкупната цена на въглищата и срещу всякакви други действия, които 
биха довели до непазарно повишаване на себестойността на продукцията и до загуба на конкурентоспособност на 
български предприятия. Настояваме за реални мерки за оптимизиране на управлението на мините, захранващи 
енергийния комплекс „Марица Изток“. Това е посочено в официална позиция на работодателската организация във връзка 
с протеста на миньорите срещу отказа за повишаване на изкупната цена на въглищата.  
Според Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) мотивите на искането за повишаване на изкупната цена 
на въглищата са "несъстоятелни и напълно неприемливи". Те са свързани с недостиг на средства, който може да бъде 
компенсиран с мерки за оптимизация на управлението и на производствения процес в рудниците. Недостигът на средства 
е поради тяхното разхищаване, а не поради ниската цена на въглищата, сочат от организацията. 
За никого не е тайна, а най-малко за самите миньори и за техните синдикати, че рудниците са „обраснали“ с недопустимо 
многолюдна администрация, както и че те имат редица напълно несвойствени за тях разходи, налагащи се по всякакви 
съображения, но не и поради производствена необходимост, гласи позицията.  
Работещите в рудниците в частни разговори и в индивидуален план негодуват срещу тези необосновани разходи, точната 
дума за които е „разсипничество“, но иначе се включват във всякакви масови мероприятия и протестни маршове, в които 
се протестира, че не се увеличават изкупните цени на въглищата. Иначе казано - те протестират, че не се насърчава 
допълнително нарастването на мащаба на разсипничеството, подчертават от АИКБ. 
Работодателската организация призовава миньорите, работещи в рудниците, както и здравомислещите синдикалисти "да 
обърнат негодуванието си срещу несвойствените разходи и разсипничеството, а защо не и срещу кражбите в рудниците, 
срещу които всеки негодува".  
Увеличаването на изкупната цена на въглищата ще доведе единствено до повишаване на цената на електроенергията и за 
промишлени, и за битови нужди, което пък незабавно ще доведе до спадането на конкурентоспособността на цели 
отрасли, където от години българските предприятия се съревновават в глобален план. В тези отрасли всяко нарастване на 
себестойността води до загуба на конкурентоспособност и на пазарен дял. Нека не проваляме български производители и 
техните работници поради нежеланието си да подредим собствения си двор, призовават от АИКБ. 
Като представител на бизнеса организацията декларира, че категорично възразява срещу повишаването на изкупната цена 
на въглищата и срещу всякакви други действия, които биха довели до непазарно повишаване на себестойността на 
продукцията и до загуба на конкурентоспособност на български предприятия. Настояваме за реални мерки за 
оптимизиране на управлението на рудниците, захранващи енергийния комплекс „Марица Изток“, сочат в позицията си от 
АИКБ. 
 
Канал 3 
 
√ Теодор Дечев: Увеличим ли цената на въглищата, увеличаваме и цената на тока (ВИДЕО) 
Защо индустриалци и синдикати не се разбраха за вноса на чужди работници 
Никой не е против да се увеличават заплатите на миньорите. Тяхното искане обаче не е да се увеличат заплатите им, а да 
се увеличи цената на въглищата. Ние сме против това, защото на следващия ден и трите ТЕЦ-а в маришкия басейн ще 
поискат увеличение на цената на тока. Това обяви в предаването "Денят на живо" по Канал 3 Теодор Дечев от Асоциацията 
на индустриалния капитал по повод днешния протест на миньорите от маришкия басейн, които поискаха увеличение на 
цената на въглищата, за да бъде спасен въгледобива в България. 
Един от мотивите за това е, че заради екологичните норми на Европейската комисия, ТЕЦ-овете трябва да компенсират с 
по-висока цена на въглищата. 
"Еконормите изобщо не заплашват ТЕЦ-овете в Маришкия басейн, защото и трите имат перфектни сероочистващи системи. 
Тези норми засягат съвсем други електроцентрали. 
Проблемът е много прост. Държавният ТЕЦ "Марица Изток 2" има като обществена поръчка и задача и да издържа 
футболния отбор Берое. Чудя се дали на ТЕЦ-а това му е работата. И ако профсъюзите малко се разровят ще се открият 
един куп несвойствени разходи и тогава ще можем да говорим. 
Другите два ТЕЦ-а, пък знаем, че работят на преференциални цени. 
Та тези три ТЕЦ-а само чакатда се увеличи цената на въглищата и да отиде в КЕВР и да поиска увеличение на цената на 
тока. И този път ще имат основание”, обяви Дечев. 
"И от такова увеличение ще пострадат текстилна промишленост, обувна и такива, които се конкурират в международен 
план със страни като Бангладеш”, каза още представителят на индустриалците и отново уточни, че ТЕЦ-овете имат много 
несвойствени разходи, а в същото време се "дундуркат" други електроцентрали. 
И отново повтори: 
"Увеличим ли цената на въглищата, увеличаваме и цената на тока. А така увеличаваме и себестойността на промишлените 
производства. 
Никой не мисли, че ние индустриалците мислим за работниците. Но ако се оскъпи производството, то ще бъдат намалени 
заплатите им". 
Той увери, че работодателите наистина са притеснени и в момента дори започват серия от консултации за спасяването на 
някои отрасли. 
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Индустриалци и синдикати не се разбраха по темата за внос на работници от чужбина по време на срещата на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество. По темата в студиото говори и Ваня Григорова от КТ „Подкрепа”. 
„Ако те бяха направили някои отстъпки на нашите отстъпки, ние щяхме също да направим към някои техни искания. И ако 
те го бяха направили, нямаше да се получи това отпушване, за което те сега протестират”, обяви Дечев по адрес на 
синдикатите. „Оказа се, че в Народното събрание и вицепремиера приеха с ентусиазъм нашите желания”, разясни 
представителят на АИКБ. 
Той обясни, че имало някои конкретни специалности, на които да могат да се внасят работници по по-облекчен режим, за 
които синдикатите не са били съгласни. Според синдикатите обаче се пренебрегват българските работници и по този начин 
могат да се наемат чужденци, при положение, че преди това не е проверено дали има такива български специалисти. 
Целият разговор вижте тук. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Еconomic.bg 
 
√ Синдикатът „Подкрепа“ остана сам срещу новите правила за Синя карта 
Социалното министерство предлага да отпадне 15-дневния „пазарен тест“ пред българските компании  
Синдикатът КТ „Подкрепа“ отново се противопостави на идеята за облекчаване на условията за наемане на работници от 
страни извън Европейския съюз, предаде репортер на Economic.bg. На вчерашния Национален съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС) организацията продължи своята линия на противопоставяне на работодателите и тяхното желание 
по-лесно да наемат висококвалифицирани служители от държави извън ЕС. 
От Министерството на труда и социалната политика (МТСП) предлагат промени в Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност. Сред тези предложения е да отпадне нуждата компаниите да правят така наречения "пазарен тест" в 
продължение на 15 дни и да проучват пазара на труда дали там има необходимите им специалисти преди да кандидатстват 
да наемат работници чрез Синята карта. Именно въпросната Синя карта позволява наемането на работна ръка от страни, 
които не са членки на ЕС. 
Икономическият съветник на КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова подчерта, че в законопроекта с промените в Закона за 
трудовата миграция и трудовата мобилност има както процедурни, така и етични проблеми. По думите ѝ е извършена само 
частична оценка на влиянието на предложените промени. Според Григорова въпросната оценка не отговаря на въпросите 
как законовите промени ще се отразят на българския трудов пазар, създават ли се условия за социален дъмпинг и дали 
вносът на работници от страни извън ЕС ще се отрази на заплатите в България. 
От етична гледна точка тя отбеляза, че идването на още чужденци в страната ни рискува да доведе социално напрежение 
и да станем свидетели на негативна реакция от страна на ултрасите в страната. Според нея е възможно чужденците, наети 
от български компании, дори да бъдат вкарани в гета. 
Другият синдикат – КНСБ – обаче не откри такива опасности и нередности и подкрепи предложенията на МТСП наемането 
на работна ръка от страни извън ЕС да става по-лесно. 
Работодателските организации КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП единодушно подкрепиха промените. Димитър Бранков, който е 
зам.-председател на БСК, коментира, че заедно с промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е 
нужно синхронизиране на правилата за признаване на трудов стаж между различните държави.  
От КРИБ пък заявиха, че очакват до края на май да има промени и в Закона за чужденците в България, които да осигурят 
по-бързи процедури за получаване на виза от граждани с доказан български произход. 
 
Publics.bg 
 
√ Инж. Иван Иванов е преизбран за председател на Българската асоциация по водите  
Инж. Иван Иванов беше единодушно преизбран за председател на Българска асоциация по водите (БАВ). Членовете на 
организацията отново гласуваха „за“ него на Общото отчетно-изборно събрание на Асоциацията, което се проведе на 24 
април 2018 г. в София, съобщиха от БАВ. 
За заместник-председатели бяха посочени инж. Благой Козарев – собственик на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, инж. 
Георги Владов – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Видин, и проф. д-р инж. Петър Калинков от 
Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Членовете на Управителния съвет на БАВ също бяха 
единодушно преизбрани. 
Контролният съвет се увеличава с двама представители. Събранието беше водено от доц. д-р Борислав Великов, 
председател на 39-тото Народно събрание.  
Инж. Иван Иванов е председател и на УС на Фондация „Европейско сътрудничество за бенчмаркинг“ (EBC Foundation) за 
2018 г. Член е на Управителния съвет на Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EurEau). 
Представител е на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в Комитета за наблюдение на Оперативна 
програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Зает е в областта на водния сектор и ВиК отрасъла от 1999 г., като 11 години работи 
в „Софийска вода” АД, където заема постовете главен секретар и прокурист. 

http://kanal3.bg/news/75100-Teodor-Dechev%253A-Uvelichim-li-cenata-na-vaglishtata%252C-uvelichavame-i-cenata-na-toka-%2528VIDEO%2529
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Председателят на БАВ завършва Френската гимназия в София и Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ). 
Председателят на БАВ завършва Френската гимназия в София и Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ). 
Магистър е по бизнес администрация от Франкофонския институт по администрация и управление (IFAG) в столицата и от 
Американския университет в България (AUBG). Специализира във Висшия национален институт за химични технологии 
(ENSIGC) в Тулуза, Франция. 
 
В. Банкерь 
 
√ България е ключов фактор за решаване на бежанския проблем, смята премиерът на Словения 
Управлението на мигрантската криза и отношенията между държавите на Балканите бяха акцентите в срещата между 
премиера Бойко Борисов и премиера на Словения Мирослав Церар. Двамата разговаряха преди Срещата на върха на 
Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, чийто ротационен председател е Словения. 
Мирослав Церар определи като ключова ролята на България в общоевропейските усилия за решаване на бежанския 
проблем. Той посочи, че страната ни е за пример при овладяването на мигрантския натиск и опазването на външната 
граница на Европейския съюз. В този контекст Борисов запозна словенския си колега с резултатите от проведената на 26 
март лидерска среща между ЕС и Турция и изтъкна, че диалогът е решаващ при справянето с този въпрос. „Турция е наш 
съсед и винаги се стремим да имаме прагматични отношения. Споразумението с Анкара трябва да се спазва, за да се реши 
проблемът с миграцията“, допълни Борисов. 
Борисов определи диалога и добросъседството като критично важни условия за укрепването на стабилността, постигането 
на икономически растеж и успешно развитие на страните в региона. „Без инвестиции, без свързаност, Балканите ще 
останат изолирани. Убеден съм, че това, от което всички имаме нужда, е изграждането на инфраструктура, дигитална 
свързаност, икономика. Там, където се инвестира, и то от много и разнообразни източници, няма войни“, подчерта 
Борисов. Двамата премиери изразиха общо мнение, че реализирането на съвместните проекти може да бъде стимул за 
подобряване на отношенията между страните на Балканите и на връзките с държавите от ЕС. Словенският премиер даде 
пълна подкрепа на активността на България за постигане на свързаност в региона и лично благодари на Бойко Борисов за 
ангажираността му за европейската перспектива на западнобалканските страни. „И аз като теб вярвам, че пътят на тези 
държави е евроинтеграцията. За нас, за мен, ти си фактор за стабилност на Балканите“, заяви Мирослав Церар. 
По време на срещата между двамата беше обсъдено и задълбочаването на икономическите контакти между България и 
Словения. Като положителна стъпка беше определено откриването на първата директна въздушна линия между Любляна 
и София. По общото мнение, тази транспортна връзка ще допринесе за активизиране на бизнес контактите и за 
увеличаване на туристическия поток. Подчертана беше и необходимостта да се търси решение за увеличаване на 
инвестиционния интерес между двете страни. Като възможности бяха посочени възобновяването на дейността на българо-
словенската търговско-промишлена камара, както и организирането на съвместни събития с участието на бизнесмени и 
браншови организации. 
 
Investor.bg 
 
√ Кандидатите за нови членове на КЕВР представиха своите виждания в парламента 
Очаква се новите комисари да заемат местата си в началото на май, за да не блокира работата на регулатора 
Петимата кандидати представиха накратко своите концепции за развитието на КЕВР. Те ще бъдат изслушани и в пленарната 
зала на по-късен етап. Очакваният са това да стане още през тази седмица и така до началото на май да бъдат избрани 
новите членове на Комисията, за да може да бъде изпълнена без забавяне процедурата по разглеждането на новите 
ценови заявления на енергийните дружества. 
В своето изказване Александър Йорданов обърна внимание на независимостта на КЕВР. По отношение на финансите той 
отчете, че ако регулиторът се финансира от глобите и санкциите, които налага, това ще доведе до нарушение на основни 
принципи, че административните органи не трябва да имат интерес от налагането на наказания. 
За да бъде независима и устойчива на външен натиск, който съществува от различни групи, Комисията трябва да 
функционира като колегиален орган, каза още Йорданов. За него независимостта зависи и от вътрешния и външния 
авторитет на регулатора. В последните години авторитетът на институцията се подобрява непрекъснато и една от 
причините е все по-устойчивите решения, които не падат в съда. 
Що се отнася до предлаганите нови правомощия на КЕВР да одобрява енергийни сделки, Йорданов е на мнение, че не 
трябва да се прескача компетентността на други регулаторни органи. 
Георги Златев пък отбеляза нуждата от подобряване на капацитета на комисията, за да се изпълнят ангажиментите, 
свързани с пакета "Чиста енергия за всички европейци". 
Евден Николов отбеляза предизвикателствата пред регулатора, свързани с пълната либерализация на електроенергийния 
пазар и кази, че се надява, че със своята компетентност ще допринесе за добрата работа на Комисията. 
Единствениякт кандидат за комисар състава "ВиК" Пенка Трендафилова отбеляза, че този сектор е много недооценен. 
Според нея е добър фактът, че почти всички ВиК дружества в страната са държавни или общински и не целят единствено 
печалба от дейността си. Като предизвикателство тя вижда предстоящи решения за цените на водата, които могат да 
"предизвикат настроения" в обществото.  
Трендафилова беше категорична, че реформата във водния сектор е започнала хаотично и това е довело да множество 
проблеми и регулаторът още не може да разгледа всички бизнес планове на дружествата. Тя критикува и работата на 
Комисията в сектора, както и като цяло, че не се работи за повишаването на доверието и възприемането на ролята й като 
балансьор, а не само като орган, който повишава цените. 
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Ремзи Осман е единственият кандидат за юрист в КЕВР. В своето изказване той отчете добрата координация между 
регулатора и енергийната комисия в парламента. Той беше категоричен, че всяко решение на Комисията трябва да бъде 
подчинено на правото и това е неговата роля в институцията."Трябва да отбележа, че в последните три години КЕВР няма 
отменен нормативен акт", обяви Осман и допълни, че това е благодарение на добрата работа на всички в институцията. 
Той посочи, че ще има нужда от преглед на цялата нормативна база във връзка с ангажиментите на страната с европейските 
правила. 
Ремзи Осман защити работата на колегите си в сектор ВиК. Той припомни, че регулаторът работи върху бизнес планове, 
представени от общините и асоциациите по водите. 
Депутатите от енергийната комисия нямаха нито един въпрос към номинираните за нови комисари. 
 
Econ.bg 
 
√ Проектът за нова здравна карта е пуснат за съгласуване, предвиждат се 6000 легла по-малко 
Според изчисленията на здравното министерство са необходими общо 32 913 легла за активно лечение за 
удовлетворяване потребностите на населението от болнична медицинска помощ 
С 6000 болнични легла за активно лечение по-малко ще има в България, ако бъде приет и обнародван без промени 
проектът за национална здравна карта. Документът вече беше одобрен от националната комисия и подписан от здравния 
министър Кирил Ананиев, а от днес е качен и на сайта за съгласуване strategy.bg. 
Заинтересованите страни ще могат да дадат предложения и мнения до 23 май, а след това трябва да мине през одобрение 
на Министерския съвет и да бъде обнародвана в Държавен вестник. След това картата ще стане задължителен елемент от 
методиката, по която НЗОК сключва договори с болниците. Картата ще даде възможност здравната каса да избира с кои 
лечебни заведения да сключи договори в случаите, когато на територията на дадена област има свръхпредлагане на 
конкретни медицински услуги. 
Според изчисленията на здравното министерство са необходими общо 32 913 легла за активно лечение за 
удовлетворяване потребностите на населението от болнична медицинска помощ. Това е и числото, заложено в здравната 
карта. В момента общият брой на леглата за активно лечение в цялата страна е 38 803. 
Направеният от министерството анализ показва, че през 2017 г. за осъществяване на медицинските дейности в 28-те 
области всъщност са били необходими общо 24 723 легла. Затова и здравната карта предвижда свиването на досега 
съществуващите бройки легла. В същото време от министерството отбелязват, че след намалението леглата пак ще бъдат 
с 8190 повече от тези, използвани и необходими през миналата година. 
След влизане в сила на здравната карта здравната каса няма да сключи договор за всички налични 38 хил. легла и те би 
трябвало да бъдат съкратени или пък на тях да се приемат само частни пациенти. 
Според документа няма да могат да бъдат разкривани и включвани нови лечебни заведения в националната здравна 
карта, когато съществуващият брой болнични легла и медицински дейности на територията на дадена област превишава 
конкретните потребности. Така новите болници няма да могат да сключват и договори със здравната каса, докато не се 
актуализира здравната карта. Едва след актуализацията на картата и включването на новите болници в нея касата ще може 
да ги избере и да сключи договори с тях. Критериите за избор ще бъдат записани в наредба на здравния министър. 
Същият ред за оценка на потребностите на населението от медицинска помощ е предвиден и за разкриването на нови 
медицински дейности от лечебните заведения за болнична помощ. 
Според министерството с приемането на здравната карта ще бъдат осигурени достатъчно легла и болнични лечебни 
заведения по региони и няма да е необходимо разкриване на нови. Ще бъде осигурен равнопоставен достъп на всички 
нива на здравните услуги независимо от административно териториалната принадлежност на населението. Ще се повиши 
прозрачността при сключване на договори на Националната здравноосигурителна каса. 
Според предишните варианти на здравната карта има цели области, в които личните лекари не достигат. Новата карта 
предвижда един общопрактикуващ лекар да има пациентска листа от 1500 души. Както и в предишния вариант, новата 
здравна карта предвижда лекарите специалисти да преглеждат един пациент за 30 минути, т.е. да не могат да имат повече 
от два прегледа на час. В картата е записано, че им е предвидено 6 часа работа с пациенти, или не повече от 12 пациенти 
на ден, и два часа за попълване на документация за здравната каса. 
Документът предвижда на 1000 души да се пада един зъболекар, а на 100 хил. души да се падат 180 сестри. 
 
√ Пенсионните компании отчитат ръст на печалбата си от над 5% през 2017 г. 
Активите на пенсионните дружества се увеличават с почти 18% през миналата година 
Към 31 декември 2017 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, 
доброволни и доброволни по професионални схеми – достига 4 587 723 лица, което представлява нарастване със 115 047 
лица или с 2,57 на сто спрямо осигурените към края на 2016 г.  Това сочат окончателните данни на управление 
"Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор (КФН) за 2017 г. на база на одитираните годишни финансови 
отчети и справките, представени от пенсионноосигурителните дружества. 
Почти 80% от осигурените (3 667 851 души) са в универсалните фондове.  В професионалните фондове се осигуряват 6,48% 
(297 323 души) от всички, спестяващи за втора пенсия. В доброволните фондове са 13,40% (614 761 души) от всички 
осигурени. В доброволните фондове по професионални схеми има 7 788 души (0,17%). Броят на новоосигурените лица във 
фондовете за допълнително пенсионно осогигуряване през м.г. е 146 756 души. 
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31 декември миналата година 
се равняват на 12 663 154 хил. лв. и регистрират ръст от 1 905 877 хил.лв. или 17,72 на сто в сравнение с нетните активи към 
31 декември 2016 г. 
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Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2017 г. с общи приходи в размер на 186 177 хил. лв., което 
представлява увеличение с 1,31 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2016 г. 
Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2017 г. в размер на 61 504 хил.лв., което 
представлява увеличение на този показател с 5,04 на сто в сравнение с 2016 г. 
 
В. Сега 
 
√  55% от българите не планират да ходят на лятна почивка 
40% от пълнолетните българи планират да ходят на почивка това лято, а повече от половината (55%) не планират, сочи 
социологическо проучване на "Тренд". 5% са тези, които не знаят или все още не са взели решение за почивка летния 
сезон. В демографските разбивки, се регистрират по-високи нива на планиране на почивка това лято сред младите групи 
– 18-29 г. и 30-39 г., както и сред живеещите в Столицата. Хората на възраст над 60 години и живеещите в селата, са сред 
тези, които в най-малка степен планират да почиват това лято, което може да се обясни с по-трудната мобилност, 
финансови причини и здравословно състояние. 
Основната причина сред посочилите, че не планират да ходят на почивка това лято, е липсата на финансови възможности 
(70%), като тук се регистрира и динамика спрямо образователния статус – тези с висше образование и живеещи в Столицата 
в по-малка степен изтъкват финансовия аргумент. Една пета от българите, които не планират почивка това лято, 
декларират, че не са ходили на почивка през летния сезон от между 5 и 10 години. Висок е процентът и на тези, които 
декларират, че не са ходили на почивка през лятото повече от 20 години, като спрямо възрастовите разбивки, си личи, че 
това са в най-голяма степен хората над 70 години. 
Всеки четвърти от деклариращите, че планират почивка това лято, посочва чужбина като избрана дестинация. За 51% от 
планиращите, водеща опция е българското Черноморие, а 13% пък посочват почивка в планината. Единствено сред 
живеещите в Столицата, опцията „чужбина“ е с лек превес (35%) спрямо опцията да се почива на Черно море (34%). 
За планиращите да ходят в чужбина на почивка това лято, най-предпочитаното място е Гърция (58%), а след това е Турция 
(18%). Близостта на двете ни съседки е едно възможните обяснения за тези нагласи, както и икономически по-изгодните 
оферти, които предлагат двете държави. Всеки трети от планиращите да почива в чужбина обаче посочва, че основната 
причина да избере да почива извън България, са по-качествените туристически услуги. Всеки пети пък намира по-добри 
ценови оферти от тези в България.  
Сред деклариращите, че планират почивка на българското Черноморие, категоричен фаворит за 68% от тях е южната част, 
спрямо едва 19%, които предпочитат северното Черноморие. Тези данни се обясняват и с факта, че има по-голямо 
струпване на развита курортна база в южната част на Черноморието ни. Сред възрастовите групи се откроява динамика 
при тези на възраст между 60-69 години, като 36% от тях предпочитат северното Черноморие. Хипотезата за тези 
натрупвания е, че северните курорти предлагат повече спокойствие, което често е водещ мотив за избор сред по-
възрастните българи. 
63% от българите, от посочилите, че плануват почивка, декларират, че планират да почиват със семейството им. Малко 
повече от една четвърт, споделят, че ще отидат на почивка това лято с приятели. 
Повече от половината българи, които възнамеряват да почиват това лято, споделят, че започват да търсят оферти за 
настаняване по-малко от 2 месеца преди самата почивка. Едва 13% от българите започват да търсят оферти за настаняване 
повече от три месеца преди самата почивка, а 17% стартират тази дейност между 2 и 3 месеца предварително. 
За всеки четвърти (25%) курортът/ самото място е водещ критерий при плануване на почивката им. Вторият водещ мотив 
за избор е цената на нощувките – 19%, а наличието на ол инклузив пакети е водещо за избора при 13% от планиращите. 
Цената на нощувките е в най-малка степен водеща като мотив за живеещите в София, което е обяснимо с оглед на по-
високите доходи в Столицата. Други 13% от планиращите, споделят, че се водят от това да е „тихо и спокойно“. Спрямо 
възрастовите категории се отчита, че „тишината и спокойствието“ е водещ критерий най-вече при хората над 60 години. 
38% от българите, планиращи да почиват това лято, са на мнение, че през последните години България става по-добро 
място за летен туризъм, а 19% са на мнение, че става по-лошо място. Близо една трета (27%) от българите, планиращи 
почивка това лято пък са на мнение, че няма промяна в условията за летен туризъм в България. 
Близо половината от българите (46%), планиращи почивка това лято, са на мнение, че българските туристи, в сравнение с 
чуждестранните, не са еднакво обслужвани и не получават същото качество. 37% не споделят това мнение. 
 
√ Машини и електроника са №1 в износа на България 
България изнася все повече стоки с висока добавена стойност. Трета поредна година продукция на електротехниката, 
електрониката и машиностроенето изместват горивата от дългогодишната им лидерска позиция в експортната ни листа.  
През миналата година с най-голям обем - 2.653 млрд. евро, е износът на продукти на електротехниката и електрониката. 
На второ място се нарежда експортът на мед и медни изделия с 2.438 млрд., а на трето български машини и апарати за 
2.153 млрд. евро. Нефтопродуктите заемат четвърта позиция с износ на стойност 2.014 млрд. евро.  
От 2007 г. насам стокообменът на страната ни трайно надхвърля по стойност брутния вътрешен продукт с изключение на 
кризисните 2009 и 2010 г., показва още анализът. Съотношението на износа към БВП е нараснало от 42% през 2007 г. до 
53% през 2017 г. Колебанията на цените на нефта и горивата не влияят съществено върху общия обем на българския 
експорт. Това е така, защото през последните 10 години експортът на нефтопродукти (горива и масла) е намалял с 5% в 
стойностно изражение и с 6% в количествено. В същото време общият износ на български стоки е нараснал почти двойно 
- от около 13 млрд. евро. през 2007 г. до над 26 млрд. евро през 2017 г. 
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Novini.bg 
 
√ Караянчева разговаря с председателя на Камарата на депутатите на Чешката република 
Необходимо е да работим за активизиране на политическия диалог и задълбочаване на междупарламентарните контакти 
с Чешката република.  
Това отбеляза председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, която разговаря с председателя на Камарата на 
депутатите на Чехия Радек Вондрачек, съобщиха от пресцентъра на парламента. Срещата се проведе рамките на 
Конференцията на председателите на парламенти на страните-членки на Европейския съюз в Талин. 
 Цвета Караянчева и Радек Вондрачек се ангажираха да съдействат за по-интензивно сътрудничество между 
парламентарните комисии и групите за приятелство България – Чехия.  
Председателят на българския парламент информира своя колега за успешното протичане на Българското председателство 
на Съвета на Европейския съюз.  
Тя запозна Радек Вондрачек с предстоящите срещи от календара на Българското председателство, както и с интензивната 
работа по темата за Западните Балкани. Наша приоритетна тема е европейската перспектива пред страните от Западните 
Балкани, но също така въпросите, свързани с миграцията, бежанския поток, кибер сигурността, дигитализацията и други, 
допълни Цвета Караянчева.  
За нас – като парламентаристи, най-важно е темите на Народното събрание да са близо до гражданите, затова водим 
политика на прозрачност, допълни Цвета Караянчева. Тя даде висока оценка за усилията и ролята на Чехия в рамките на 
Вишеградската група, включително в качеството на страната на ротационен председател. 
 
√ Започнаха проверки в цялата страна на автобуси и товарни камиони 
Операция в цялата страна за проверки на автобуси и товарни камиони започнаха от МВР и Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация“.  
Акцията стартира след тежките инциденти с микробуси и автобуси, станали преди дни в страната с убити и ранени. На 
различни точки по пътищата в България се извършват проверки. Проверява се дали пътуващите в автобусите са с предпазни 
колани, както и за изрядността на документите на превозните средства.  
До момента няма установени тежки нарушения - съобщи Росен Рапчев от КАТ, предаде БНР. "Съвместно с "Автомобилна 
администрация" извършваме засилен контрол над автобусите и автомобилите, които осъществяват обществен превоз. 
Операцията е в цялата страна. 
 Проверяваме документите на водача, както и дали са си сложили пасажерите, не само водачът, обезопасителни колани". 
Резултатите от акцията ще бъдат съобщени след нейното приключване. 
 
√ НСИ: През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 872 лв. 
През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 872 лв., което е с 14.6% повече в сравнение с 2016 
година. Спрямо предходната година през 2017 г. увеличение е отчетено в цената на нивите - с 13.0%. Цената на постоянно 
затревените площи намалява с 3.4%, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). През 2017 г. най-висока e 
цената на земеделската земя в Североизточния район - 1 401 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар 
земеделска земя спрямо предходната година е отчетено в Югозападния район - с 83.4%.  
През 2017 г. намаление се наблюдава в цената на един декар земеделска земя в Северния централен район - с 13.0%. През 
2017 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 46 лв., което е с 4.5% повече 
спрямо 2016 година.  
Спрямо предходната година увеличението на рентата за нивите е с 6.8%, а на постоянно затревените площи - с 6.7%. През 
2017 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 67 лева. 
Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони. 
 
Actualno.com 
 
√ МОН ще насърчава гимназиите да избират профили с математика и природни науки  
Ще насърчим в по-голяма степен гимназиите да избират профили, свързани с математиката и природните науки във втори 
гимназиален етап. Това каза образователният министър Красимир Вълчев при откриването на новия корпус по природни 
науки "Еврика" в 52 СУ "Елисавета Багряна".  
"През последните седмици се случиха няколко събития - говорим аз дигитални създатели, за пазара на труда. Ако нещо 
можем с разумна доза увереност да кажем е, че трябва да инвестираме в СТЕМ, в обучението по математика, природни 
науки, техника. Често казваме, че най-големият сектор е туризмът, че той създава най-голяма добавена стойност. Всъщност 
това създават индустриите, свързани с техниката и технологиите, машиностроене. И там е най-големият потенциал ние да 
генерираме растеж", заяви той. 
"От гледна точка на индивидуалната житейска реализация на всяко едно дете, можем да кажем, че това ще бъдат 
позициите, които са свързани със задълбочено изучаване на математика, природни науки, информатика, като те ще 
осигурят най-пълноценна бъдеща реализация. Това са позициите, в които най-много ще растат доходите в международен 
мащаб, така и в България. Не можем да сме сигурни, но може в голяма доза увереност да го очакваме", коментира 
образователният министър, цитиран от Фокус.  
"Тази година говорим за преструктуриране на приема от профилирани към професионални гимназии. Догодина може би 
повече ще говорим за преструктуриране на прием от профили и направления, свързани със СТЕМ. Ще насърчим в по-
голяма степен гимназиите да избират профили, свързани с математиката и природните науки във втори гимназиален етап. 
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По линията на дейностите на интереси, ще регламентираме и подхода за насърчаване на определени области. Ние ще 
стимулираме дейности по интереси с наука, техника и технологии", добави той като обаче подчерта, че и най-важни са 
учителите, а и материалната база.  
Министър Вълчев припомни, че миналата година са инвестирали целево в повечето математически гимназии у нас за 
подобряване на материалната база. 
 
В. Марица 
 
√ Министър Ангелкова: Създаваме условия младите да се реализират в туризма на България 
Създаваме условия младите хора, избрали туризма за своя професия, да се реализират в страната. Вие сте много важни, 
за да продължи да се развива туризма у нас. Уверявам ви, че Министерството и аз разчитаме на Вас да допринесете за 
качеството в сектора. Така министърът на туризма Николина Ангелкова се обърна към учениците, преподавателите и 
ръководителите от Професионална държавна търговска гимназия  ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ в Свищов. 
Едно от предизвикателствата пред туристическия бизнес в последните години е обезпечаването на нуждите именно от 
квалифицирани кадри, заяви министърът. И поясни, че за да се търси трайно решение, беше създаден 
Междуведомственият съвет за кадрите в туризма, а министерството проучва и възможностите за създаване на Център  за 
квалификация и преквалификация към ведомството. 
В момента в страната ни се изграждат редица висококатегорийни хотели, а предстоят и нови вложения. Най- 
гoлямaтaxoтeлcĸaвepигa в cвeтa - МаrrіоttІntеrnаtіоnаl подписа финансово споразумение за строителство на oбeĸт в Coфия 
и плaниpaдapaбoти и пo още 3 пpoeĸта в страната. Големи туристически гиганти, като TUI и Томас Кук също са на нашия 
пазар и изграждат места за настаняване. Това показва, че към България има силен инвеститорски интерес и потенциал за 
развитие, посочи министър Ангелкова. 
Важно е такъв град като Свищов с история и забележителности да бъде притегателен център за всички туристи, посочи още 
министърът. И допълни, че за да се постигне тази цел трябват съвместни усилия между правителството, министерството и 
местната власт. Министърът посочи още, че ведомството е разработило няколко дестинации, за да насърчава вътрешния 
туризъм. Община Свищов е включена в дестинация „Мизия“, част от проекта за винено- кулинарни дестинации, който се 
разработва съвместно с Министерство на земеделието, храните и горите. Създадохме онлайн регистър на туристическите 
атракции, както и платформата iLoveBulgaria, които подпомагат промотирането на местните забележителности, заяви 
министър Ангелкова. 
Тя откри нов кабинет по туризъм в гимназията. Училището се утвърди в годините и започва иновативно обучение, каза 
кметът на Свищов Генчо Генчев. И коментира, че развитието на туризма е развитие на потенциала на България. Заедно с 
министър Ангелкова на посещението в крайдунавския град присъства и проф. Д-р Любомира Попова, областен управител 
на Велико Търново. 
 
БНТ 
 
√ Фирми по озеленяването сами обучават служители поради липса на подготвени кадри 
Няма подготвени кадри и специалисти в сферата на озеленяването - за това алармират фирми от Пловдив, на които се 
налага сами да обучават работниците си. Въпреки че интересът към професията намалява, потребителският интерес се 
увеличава и все повече хора търсят експертно мнение за своя двор и градина. 
Петрана Захариева вече 62 години създава и поддържа зелени площи. От няколко години развива и успешен семеен 
бизнес в тази сфера. Трудностите при намирането на работна ръка създават и проблеми при изпълняването на 
многобройните поръчки. 
Петрана Захариева - собственик на фирма по озеленяване: "Това е единственият начин – да увеличим заплатите. 
Провеждаме курсове за преквалификация, доста хора обучавахме, но рядко остават на работа." 
Средната работна заплата във фирмата е около 900 лева, но липсват желаещи да я получават особено сред младите хора. 
Добрин Захариев - управител на фирма по озеленяване: "Особено помощите, които държавата дава, може би има хора, 
които имат нужда от тях, но масово, като дойде и си направи сметката, и си вика аз ще взема примерно тука 900 лева, но 
като отиде на борсата - взема 300 лева и без да си мръдне пръста." 
Затова и бизнесът разчита на пенсионери като Рена Александрова. 
Рена Александрова - работник във фирма по озеленяване: "Никой от младите хора не иска да работи такава работа, може 
би им се вижда тежка и мръсна." 
Липсата на работници от фирмата компенсират с повече машини, които заменят човешкият труд. 
Добрин Захариев - управител на фирма по озеленяване: „Намерил съм вече ръчнороботизирана мотика и очаквам вноса 
всеки момент." 
Ако проблемът с кадрите обаче се задълбочи и от сферата на озеленяването, подобно на други браншове, са готови да 
внесат служители от чужбина. 
 
В. Монитор  
 
√ Идея: Нова агенция да отговаря за пътната безопасност 
Нова структура да отговаря за пътната безопасност предложиха експерти по време на дискусия „Решения за подобряване 
на пътната безопасност“ в Пловдив, съобщиха от регионалното министерство.  
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Темата за пътната безопасност е сред приоритетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по 
които работим в синхрон и сътрудничество с останалите ведомства и браншовите организации, е заявил инж. Николай 
Станков, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
Като добър пример инж. Станков е посочи, че в Агенция „Пътна инфраструктура“ е създадена изцяло нова дирекция по 
безопасност на пътищата. Тя ще отговаря за планиране на пътната безопасност, мониторинг и осъществяване на 
мероприятия в тази сфера. Той коментира още, че освен нормативните промени, целящи подобряване на пътната 
безопасност, които в момента се извършват от изпълнителната и законодателна власт, обществото като цяло също трябва 
да подобри културата си в тази област. „Ключово е повишаването на културата на обществото по темата за пътната 
безопасност, а това включва обучение на децата от най-ранна възраст.  Наред с нормативните и административни мерки, 
които се предприемат, обществото като участник в движението трябва да осъзнае, че до голяма степен пътната 
безопасност зависи от всички участници“, коментира Николай Станков.  
По време на дискусията е коментирана освен идеята за създаване на агенция, която да поеме отговорността за пътната 
безопасност, промяна на нормативната уредба и действащото законодателство в областта на пътната сигнализация, 
скоростта на движение, обезопасяване на пешеходните пътеки, паркирането и организация на движението. Участниците 
в срещата коментираха и най-честите причини за възникването на пътнотранспортните произшествия и щетите, които 
причиняват те на икономиката, пътната инфраструктура и здравеопазването. 
Дискусията на тема „Решения за подобряване на пътната безопасност“ се организира от Института за пътна безопасност с 
подкрепата на областния управител на Пловдив Здравко Димитров. Участие в нея взеха още заместник-министърът на 
образованието Таня Михайлова, Руслан Вуцов – Председател на УС на Института по пътна безопасност, представители на 
ОД МВР - Пловдив, Община Пловдив и др. 
 
EconomyNews 
 
√ Млади мениджъри се състезават в Пловдив 
За първи път България е домакин на международното състезание за млади мениджъри Global Enterprise Challenge (GEC). 
То е инициатива на Световната организация на учебните предприятия EUROPEN-PENInternationalq а неговото пето издание 
ще се проведе на 25 април 2018 г. в Международен панаир Пловдив. 
GEC е конкурс за решаване на практически бизнес казуси. Участниците работят в интернационални екипи, които трябва да 
дадат решение на проблема и да презентират своята работа пред жури от експерти. Заедно с  надпреварата ще се състои 
и 50. юбилейна среща на членовете на  EUROPEN-PENInternational. 
Проявите са реализират съвместно с 21-ото издание на Международния панаир на учебните предприятия „Млад 
предприемач“, който вече е много популярен в целия Балкански  регион. На  „ТФ фест“ тази година ще се представят 125 
тренировъчни фирми на гимназисти и студенти от България, Люксембург, Румъния, Сърбия и Черна гора. Над 800 
участници ще се състезават в 15 конкурса и ще демонстрират своите компетентности, придобити в учебните предприятия. 
Единственото в България състезание по професии с международно участие показва резултатите от интегрираното 
обучение по икономика, мениджмънт, бизнес администрация и чужд език. То е одобрено от Европейската комисия, 
включено е в Европейската седмица на малките и средни предприятия и е представено като добра практика за подготовка 
на младите хора по предприемачество, креативност и иновативност. 
Организатор на изложението „Млад предприемач“ е Центърът на учебно-тренировъчните фирми към Министерството на 
образованието и науката, а форумът е част от проекта „Мост между училището и бизнеса“. 
„ТФ фест 2018“ ще се състои на 26 и 27 април в палата 6 на Международен панаир Пловдив. 
 
В. Земя 
 
√ Мандри, които правят и имитиращи продукти, трябва да имат втори обект 
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните поставя ново изискване към 
производителите на имитиращи млечни продукти. Основната промяна на норматива е в чл. 19, който вече ще е със следния 
текст: «Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни 
продукти, не могат да произвеждат, разфасоват и преопаковат имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, в 
един и същи обект, регистриран по Закона за храните.» Наблюдатели смятат, че от страна на млекопреработвателния 
бранш ще има силно недоволство към предложения текст. Правилно е да има разделение на производствата на истинските 
и имитиращите млечни продукти, но за преработвателите това ще означава нови инвестиции, което няма да им хареса, 
коментира животновъд. 
В Преходните и заключителни разпоредби е посочено, че в едномесечен срок от влизане в сила на наредбата 
производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни 
продукти, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 19.В мотивите към проектонаредбата зам.-
министър Цветан Димитров напомня, че още при приемането на наредбата през 2016 г., е било заявено пред 
заинтересованите страни, че ще има изменения в тази посока. 
На проведеното на 19 април 2018г. заседание на Консултативния съвет по животновъдство към МЗХГ отново широко са 
обсъдени проблемите, касаещи млечния сектор в страната, в т.ч. аспектите свързани с млечните и имитиращите продукти. 
В резултат от състоялите се дискусии, отново е потвърдена необходимостта от въвеждането на допълнителни нормативни 
изисквания и мерки към производството, разфасоването и преопаковането на имитиращи продукти, се казва в мотивите. 
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Bulgaria On Air 
 
√  ВУЗФ с конференция за европродукт за лично пенсионно осигуряване 
Инициативата се организира съвместно с Българското председателство на Съвета на ЕС 
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира международна конференция на тема "Общоевропейски 
продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) - регламент, ефекти и проблеми", съвместно с Българското 
председателство на Съвета на ЕС 2018 и в партньорство с Investor.bg. Конференцията ще се проведе на 30 май 2018 г. в 
НДК и в нея ще участват над 140 делегати от България и Европа. 
"По време на форума ще бъдат разискани аспектите и пазарните ефекти от въвеждането на единен общоевропейски 
продукт за лично пенсионно осигуряване, който има потенциал да промени пазара на спестяване за пенсия в Европейския 
съюз и да насочи вниманието на потребителите още повече върху дългосрочното спестяване. Такъв продукт към момента 
не съществува", посочи пред Bulgaria ON AIR ректорът на ВУЗФ доц. Григорий Вазов. 
Той обясни, че през 2017 година Европейската комисия е предложила проект на Регламент, с който се формулира 
основната рамка на регламентирането му. Преди приемането му обаче има редица въпросителни, които ще бъдат 
обсъдени на предстоящия форум.  
"Ние сме единственият български университет, който пое инициативата, намери смелост и капацитет да организира 
международна конференция на такова високо европейско равнище", подчерта още доц. Григорий Вазов. 
Инициативата на ВУЗФ за организиране на конференцията като част от програмата на Българското председателство на 
Съвета на ЕС, е важен етап в развитието на дискусията и анализа по повод въвеждането на такъв продукт в ЕС. 
Тя ще се проведе и в много важен момент - непосредствено преди Комисията по икономически и парични въпроси към 
Европейския парламент да излезе с предварително становище по проекта за Регламент, предложен от ЕК, което се очаква 
да се случи през месец юни 2018 г. 
От бизнес университета провеждат и анкета, с която да проучат нагласите и желанията на потребителите в България по 
отношение на общоевропейската лична пенсия - какво би било полезно за тях и какво не. Тя е качена на уебсайта на 
конференцията http://pepp.vuzf.bg и може да се попълва до 11 май. 
 
√  Какви рискове крие присъединяването на България към еврозоната 
Последните тенденции и регулации в банковия сектор и дигитализацията във финансовата индустрия – във фокуса 
на Клуб Investor.bg - „Банки и финанси“ на 9 май в Capital Fort 
С какви аргументи България иска да отвори вратата на еврозоната, какви рискове крие това и какви са тенденциите и 
регулациите в банковия сектор – това са само някои от въпросите, които ще получат своите отговори на предстоящия Клуб 
Investor.bg - „Банки и финанси“, на 9 май 2018 г. от 14 часа в Capital Fort. 
Дискусиите в новото издание на Клуб Investor.bg – „Банки и финанси“, който се организира от икономическия уебсайт 
Investor.bg, ще насочат вниманието към най-новите промени, които засягат финансовата и застрахователна система на 
България. 
На фокус ще бъдат още дигитализацията във финансовата индрустрия и бъдещето на отвореното банкиране. Какви 
технически и регулаторни проблеми ще се превърнат в предизвикателство пред финансовия свят заради навлизането на 
нови играчи и ще станем ли свидели на революция в сферата на отвореното банкиране – тези и още теми ще бъдат 
обсъдени по време на дискусията на Клуб Investor.bg. 
Повече информация и регистрация на сайта.  
 
√  ЕК предлага набедените в корупция да доказват невинността си 
Правилото ще важи в случаите, когато лицата, направили разкритията, биват уволнени или санкционирани за 
съобщаването на съмненията си 
Eвропейската комисия предложи фирмите и институциите, срещу които са подадени сигнали за корупция и други 
нередности, да трябва да доказват, че са невинни, вместо своите обвинители. 
Правилото ще важи в случаите, когато лицата, направили разкритията, биват уволнени или санкционирани за 
съобщаването на съмненията си. 
Обръщането на схемата за доказване на обвинения в корупция се прави, за да се защитят по-добре хората, които огласяват 
нередности. 
"Много от неправомерните деяния, предизвикали скандали напоследък, може би никога нямаше да се разчуят, ако 
вътрешни лица не бяха проявили смелостта да подадат информация за тях. Тези лица обаче поеха огромен риск. 
Следователно, ако осигурим по-добра защита на сигнализиращите за нередности лица, ще можем в по-голяма степен да 
откриваме и предотвратяваме вредите, нанасяни на обществения интерес, като например измамите, корупцията, 
избягването на корпоративните данъци и вредите за здравето на хората и за околната среда", заяви първият зам.-шеф на 
Европейската комисия Франс Тимерманс. 
Според него такива хора постъпват правилно и не бива да бъдат наказвани. 
Еврокомисията предлага компаниите с повече от 50 души персонал и с над 10 млн евро оборот да бъдат задължени да 
създадат вътрешна процедура за подаване на сигнали, като хората, изнасящи информацията, да могат да се обърнат и към 
медиите, ако ръководството не вземе под внимание сигнала им. При държавните администрации летвата е поставена на 
10 000 жители. 
Те трябва да отговорят на всеки подаден сигнал в срок от 3 месеца, като ако вътрешната система за докладване не даде 
резултат, оплакващият се ще може да отнесе сигнала си до компетентните органи и до медиите. 

http://club.investor.bg/
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Под закрилата на новото законодателство, което Еврокомисията се надява да бъде прието до края на 2019 г., ще бъдат 
хората, които сигнализират не само за корупция, но също за нередности при обществените поръчки, финансовите услуги, 
изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасността на продуктите; сигурността на транспорта; опазването 
на околната среда; ядрената безопасност, безопасността на храните и фуражите и здравето на животните и хуманното 
отношение към тях; общественото здраве; защитата на потребителите; неприкосновеността на личния живот, защитата на 
данните и сигурността на мрежите и информационните системи. 
То се прилага и по отношение на нарушения на правилата за конкуренция на ЕС, нарушения и злоупотреби при правилата 
за облагане с корпоративен данък и вреди, нанасяни на финансовите интереси на ЕС. 
По данни на Еврокомисията в момента само в 10 от 28-те еврочленки има система за закрила на лицата, подаващи сигнали 
за нередности. 36 на сто от хората, които съобщават за корупция или други проблеми, биват уволнявани или са жертва на 
други форми на отмъщение. 
 
Profit.bg 
 
√ Ръстът на лихвите по щатския дълг плаши инвеститорите 
Азиатските акции поевтиняха днес, след като ръстът на лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации нарасна до 
3%, а предупрежденията от някои водещи щатски компании за увеличение на разходите породиха опасения, че 
корпоративните печалби може скоро да достигнат своя връх. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.7%, до най-ниското си ниво от близо 3 седмици, след като 
технологичните тайвански акции поевтиняха до двуседмични дъна, на фона на признаците за забавящото се търсене на 
полупроводници. 
Японският Nikkei също изгуби 0.7%. Фючърсите на S&P 500 губят 0.2%. Индексите на Уолстрийт записаха понижения вчера, 
като S&P 500 изгуби 1.34%, което бе най-големият спад от две седмици и половина 
Промишленият гигант Caterpillar обяви по-добри от очакваните резултати, но акциите на компанията поевтиняха с 6.2%, 
след като от ръководството обявиха, че първото тримесечие ще е най-доброто за годината и предупредиха за 
нарастващите цени на стоманата. 
Покачващите се лихви по щатските държавни облигации плашат инвеститорите. Лихвата по 10-годишните книжа 
продължава да върви нагоре вследствие на комбинацията от опасения около инфлацията, нарасващото предлагане на 
дълг и евентуалното вдигане на лихвите от страна на Федералния резерв. 
Лихвата по 10-годишните щатски облигации се повиши до 3.003% и за последно бе на ниво от 2.992%. 
Пробив на върха от 3.041% от януари 2014 г. може да засили още повече песимизма на инвеститорите. 
Еврото се търгуваше на ниво от 1.2226 спрямо долара, недалече от достигнатото във вторник дъно от 1.2182, което бе най-
ниското ниво от 1 март. 
Доларът се разменяше срещу 108.87 йени, след като във вторник скочи до 2.5-месечен връх от 109.20 йени. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, нарасна с 0.1%. 
Цените на петрола отстъпиха от близо 3.5-годишните си върхове, след като срещата между Доналд Тръмп и френския 
президент Еманюел Макрон намали опасенията, че Вашингтон може да възстанови санкциите срещу Иран. 
Петролът от сорта брент се търгуваше почти без промяна на цена от 73.77 долара за барел. 
Във вторник брентът поскъпна до 75.47 долара, което бе най-високата му цена от ноември 2014 г. Цената на щатския лек 
суров петрол днес остава без промяна на ниво от 67.66 долара. 


