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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Еconomynews.bg 
 
√ Държавата издържа студенти, които емигрират  
Издръжка на един студент за пет години обучение, които се плащат от държавния бюджет варира от 20 000 до 60 000 лв., 
в зависимост от записаната от него специалност. Срещу тези инвестиции в образованието на младите хора липсва какъвто 
и да е ангажимент на студента да работи в/за България.  
Направихме една проста сметка, която показа, че средствата, които държавата и данъкоплатците са похарчили за 
обучението на млади хора, завършили средно и/или висше образование, но които работят в чужбина, е близо 25 млрд. лв. 
Тази сума е равна на консолидирания държавен дълг на България. Чрез предлаганият от АИКБ нов модел целим бизнесът 
в страната ни да получи висококвалифицираните кадри, от които има нужда, коментира Васил Велев   председателят на 
АИКБ. 
Асоциацията настоява за кредити, погасявани от бюджета за всички студенти, завършили висше образование държавна 
поръчка, които работят в/за България определен период след дипломирането си. Работодателската организация предлага 
мерки за насочване на кандидат студентите към дефицитни специалности чрез стипендии и извънкласни форми по наука 
и техника, изцяло нов модел на финансиране на висшите училища, значително намаляване на план приема и 
преструктурирането му в съответствие с потребностите на пазара на труда, повишаване качеството на обучение, нов прочит 
на т.н. академична автономия и сътрудничество и координация между бизнеса и държавата с оглед постигане на целите – 
подготовка на кадри, необходими за социалноикономическото ни развитие. 
Според предложението на АИКБ новият модел на финансиране трябва да има изменена и подобрена система за 
кредитиране на студентите, които лично да получават средствата и да ги внасят в избраното от тях висше училище. 
Средствата ще се отпускат за целия период на обучение под формата на кредит, а студентът се задължава след 
завършването си да работи за определен период в България.  
Освен сумата необходима за обучение студентите от дефицитни специалности ще получават допълнителни средства под 
формата на стипендии. По този начин Асоциация на индустриалния капитал в България искат да дадат нов тласък на 
реформите в системата с оглед осигуряването на необходимите специалисти за българската икономика. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
News.bg 
 
√ Лидерите на ЕС идват у нас 
Днес у нас пристигат лидерите на партньорските държави от ЕС, които тази вечер ще проведат неформална среща на 
високо равнище. 
Тя предшества форума "Европейски съюз - Западни Балкани", който ще се състои в четвъртък. 
Като извънредна точка в дискусиите е включена темата за бъдещето на иранската ядрена програма след решението на 
САЩ за излизане от сделката. 
Испанският премиер Мариано Рахой, който от вчера е на официално посещение у нас, ще участва в работната вечеря на 
лидерите от ЕС, но няма да присъства на срещата за Западните Балкани, тъй като не приема участието на Косово в нея. 
Междувременно председателите на Европейския съвет, Европейската комисия и Европейския парламент - Доналд Туск, 
Жан-Клод Юнкер и Антонио Таяни, ще участват в срещата на Европейската народна партия, която ще се проведе в 
резиденция Бояна. Форумът ще бъде председателстван от президента на ЕНП Жозеф Дол. 
 
√ БВП нараства с 3,5% спрямо първото тримесечие на 2017 година 
През първото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт - БВП нараства с 3.5% спрямо съответното тримесечие на 
предходната година и с 0.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. според сезонно изгладените данни на НСИ. 
Според експресните оценки, за първото тримесечие на 2018 г. БВП в номинално изражение достига 21 241 млн. лева. 
Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2018 г. е 18 484 млн. лeвa. 
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По елементи на крайното използване 
най-голям дял в БВП заема крайното 
потребление - 85.8%, което в стойностно 
изражение възлиза на 18 227 млн. лева. 
През първото тримесечие бруто 
капиталообразуването е 4 198 млн. лв. и 
заема 19.8% относителен дял в БВП. 
Външнотърговското салдо е 
отрицателно. 
През първото тримесечие на 2018 г. 
спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. 
БВП по сезонно изгладени данни се 
увеличава с 0.8%. За същия период 
брутната добавена стойност нараства с 
0.7%. 
Според експресните оценки на БВП по 

елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2018 г. принос за регистрирания икономически растеж по 
сезонно изгладени данни спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. има увеличението на бруто образуването на основен 
капитал - с 4.8%, и на износа на стоки и услуги - с 1.3%. 
През първото тримесечие на 2018 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.5% спрямо същото тримесечие на 
предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.2%. 
Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 2.4%. Бруто образуването на основен капитал 
отчита ръст от 7.2% през първото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът 
и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 4.6 и 6.8%. 
 
√ Московски показа хронологията на защитата на превозвачите ни 
Малко след като от БСП заявиха, че ГЕРБ не защитили интереса на превозвачите, на страницата на Министерството на 
транспорта публикуваха хронология на процеса по пакета "Мобилност", съобщиха от МТИТС. 
Още през декември 2015 г. по време на заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и 
енергетика - формат "Транспорт", което се проведе в Брюксел, министър Ивайло Московски защити правата на българските 
превозвачи.  
Пред транспортните министри на ЕС Московски се обяви против рестриктивни практики, въведени от някои от държавите 
в ЕС. 
Тези практики бяха свързани с ограничения за използването на нормалната седмична почивка в кабината на превозното 
средство и изисквания за заплащането на водачите, съобразено с държавата през която преминават. При изготвянето на 
Пакета за мобилност 1 тези дискриминационни практики бяха заложени като изискване за всички държави. 
На 31 май 2017 г. Европейската комисия представи на всички държави - членки Пакет за мобилност 1. България изрази 
ясна позиция, одобрена от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта. Позицията на България беше 
представена по време на заседанието на Съвета на министрите по транспорт в Люксембург на 8 юни 2017 г. 
Там е заявено, че предвидените разпоредби за командироване на работници на международния транспорт е мярка, която 
създава неравнопоставеност за транспортните оператори относно достъпа до Единния европейски пазар. 
Предвидените изменения за каботажните дейности нямат добавена стойност и са в разрез със заложените цели в Бялата 
книга за транспорта. Налице е липса на цялостна визия и хоризонтален подход относно предвидените разпоредби за място 
на ползване на седмичната почивка. Това ще доведе до финансови загуби за сектора, поради липсата на достатъчен брой 
обезопасени паркинги по трансевропейската транспортна мрежа, пишат от МТИТС. 
"Тази позиция е изразена още преди България да поеме председателството на Съвета на Европейския съюз и е следвана 
и защитавана на всички следващи Съвети, като категорично ще продължи да бъде отстоявана и защитавана и занапред", 
пишат от транспортното ведомство. 
На Съвета на министрите в Брюксел на 5 декември 2017 г. отново се подчертава, че пакетът за мобилност трябва да се 
основава на справедливи решения, които отчитат необходимостта от упражняването на основната свобода за 
предоставяне на услуги. 
На същия Съвет са проведени и двустранни срещи с министрите на Германия, Швеция, Франция, Великобритания и 
Естония, на които отново категорично е заявена българската позиция за защита на интересите на българските транспортни 
оператори. Проведена е среща и с комисаря по транспорт Виолета Булц. 
В рамковата позиция за директивата за командироване на работници на международния транспорт, като "червена линия" 
(каквато не може да бъде премината) е посочено, че България не желае налагането на рестриктивен режим относно 
ползването на седмична почивка от водачите. 
По аналогичен начин са заложени "червени линии" и за другите текстове, които засягат директивата за командироването 
и могат да поставят българските транспортни предприятия в изключително неблагоприятно положение. 
На 27 юни 2017 г. Министерството на транспорта организира среща в ЕП с българските евродепутати от всички политически 
сили, където бе потвърдена българската позиция. 
На 11 октомври 2017 г. са представени приоритетите на нашето европредседателство в парламентарната комисия по 
транспорт. 
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Българската страна никога не е изразявала или защитавала теза за включване в приложното поле на законодателството от 
първия автомобилен пакет на текстове, които да създадат и най-малката възможност за това, българският транспортен 
сектор да бъде поставен в неравностойно положение. Напротив, винаги е отделяно и обръщано специално внимание и са 
предприемани действия за преодоляване на фрагментирането, протекционизма и прекомерната бюрокрация на пазара 
на ЕС, се казва в позицията на МТИТС. 
Ето и позицията на България, представена от МТИТС за командироване на шофьорите: 
"България е на мнение, че по време на обсъждането на законодателните предложения следва държавите членки ясно да 
идентифицират какъв модел за транспортния сектор желаят в бъдеще. Българската страна е на мнение, че предвидените 
разпоредби относно прилагането на директивата за командироване на работници на международния транспорт, след 
кумулиране на 3 дни, в рамките на един месец, на територията на държава членка е мярка, която представлява 
предпоставка за неравнопоставеност на транспортните оператори относно достъпа до Единния европейски пазар. 
Считаме, че предвидените изменения относно каботажните дейности нямат добавена стойност и са в разрез със 
заложените цели в Бялата книга за транспорта. 
Изразяваме съжаление от липсата на цялостна визия и хоризонтален подход относно предвидените разпоредби за място 
на ползване на седмичната почивка като това ще доведе до увеличаване на риска от финансови загуби за сектора, поради 
липсата на достатъчен брой обезопасени паркинги по трансевропейската транспортна мрежа.". 
 
Investor.bg 
 
√ Безработицата през април се сви до най-ниското си ниво от декември 2008 г. 
Равнището на показателя падна до 6,4% по данни на Агенцията по заетостта 
През април тенденцията на свиване на безработицата в България продължава, достигайки ниво от 6,4%. Това е най-ниското 
равнище на регистрирана безработица, считано от декември 2008 г. насам, съобщават от Агенцията по заетостта. 
Понижението е с 0,4 процентни пункта спрямо март и с 1,2 процентни пункта на годишна база. 
Регистрираните безработни в края на април са 210 973, като броят им се свива с 4,8% спрямо предходния месец и с 15,4% 
спрямо година по-рано. Новорегистрираните безработни през април са 19 927 лица. От тях 1 155 са били неактивни, т.е. не 
са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. От началото на годината медиаторите и посредниците в бюрата по 
труда са активирали 23 498 лица. През април 475 лица са се регистрирали като търсещи работа лица.  
Данните на Агенцията по заетостта сочат, че на работа през месеца са постъпили 22 049 лица, като над 95% от тях са 
устроени в реалната икономика. 
В субсидирана заетост са включени общо 877 лица, в т.ч. 511 по схеми на ОП Развитие на човешките ресурси, 304 по 
програми и 62 по мерки. 
На първичния пазар са заявени 24 619 работни места, като 85,5% от тях са от частния сектор. Работните места, свързани със 
сезонната заетост през месеца, са 8 226, отбелязвайки ръст на месечна и годишна база, съответно с 24,1% и с 16,8%. 
Най-голям е делът на свободните работни места на първичния пазар в хотелиерството и ресторантьорството (28,2%), 
преработващата промишленост (19,2%), търговията (13,9%), селското, горското и рибното стопанство (6,8%), 
строителството (5,9%) и др. 
Най-търсените през април професии с посредничеството на Агенцията по заетостта са били: персонал, зает в сферата на 
персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); продавачи; работници в добивната и 
преработващата промишленост; работници в селското, горското и рибното стопанство; оператори на стационарни машини 
и съоръжения; водачи на МПС и подвижни съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; помощници 
при приготвяне на храни; чистачи; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и 
сродни и др. 
 
√ Нанков: 73% от ресурса на ОП "Региони в растеж" е договорен 
163 млн. лв. ще бъдат насочени към подобряване на Спешната помощ, заяви министърът на регионалното развитие 
и благоустройството 
Имаме значим напредък по изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ от гледна точка на нашите 
бенефициенти и европейските ни партньори. Желанието ни е до края на годината да бъдат постигнати всички етапни цели, 
свързани с изпълнението на конкретни проекти. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Николай Нанков на пресконференция в Слънчев бряг, където се проведе заседание на Комитета за наблюдение на 
оперативната програма. 
Имаме 73% договорен ресурс по програмата и 100% отворен ресурс – всички средства, налични за бенефициентите, са 
отворени за кандидатстване, каза Нанков. Разплатеният ресурс е 30%, а до края на годината ще бъдат реализирани 163 
проекта от общо 495 сключени договора. Нанков допълни, че през настоящия програмен период ще се толерират добрите 
бенефициенти и ще се санкционират слабите, като ресурсите от тях ще бъдат пренасочвани към бенефициентите, които 
изпълняват качествeно и в срок своите проекти. 
„На 12 май кандидатства най-големият ни бенефициент – министерството на здравеопазването. Това са единствените 
европейски пари в настоящия програмен период, които са насочени пряко и директно към здравната ни система и 
свързаната с нея инфраструктура“, каза още Нанков. Ресурсът от 163 млн. лв. е насочен към подобряване на Спешната 
помощ, която обхваща 37 филиала, 24 болнични заведения и 37 центъра за спешна медицинска помощ. Със средствата ще 
бъдат закупени над 400 линейки с пълното им оборудване, уточни министърът. 
Заместник-министър Деница Николова, която също присъства на пресконференцията, каза от своя страна, че ще бъдат 
прехвърлени европейски средства по ОП „Региони в растеж“ от Приоритетна ос 2 за енергийна ефективност към 
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образователната система. Решението за пренасочването на ресурсите в размер на 209 млн. лв. трябва да бъде одобрено 
на заседанието на Комитета за наблюдение на оперативната програма. 
Министър Нанков каза, че по-рано днес е инспектирал ремонта на участъка от автомагистрала „Тракия“ между Пловдив и 
Стара Загора. Той допълни, че целта е ремонтът в участъка между 134-и и 156-и километър в двете посоки да бъде 
завършен до края на юни, преди да започне активният туристически сезон. 
Инж. Дончо Атанасов, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), коментира пред Investor.bg, че пътните 
ремонти вървят с изпреварващи темпове. „Днес инспектирахме най-важния обект преди летния сезон – пътя Поморие-
Ахелой-Равда, и се надявам в близките дни да зарадваме цяла България и почиващите на Слънчев бряг с нов път, който 
хората чакат десетки години“, каза Атанасов. 
„Това беше едно строително чудо. Ще приключим обхода на Ахелой около шест месеца по-рано“, допълни той, 
уточнявайки, че бързото строителство не е било за сметка на качеството. 
Във връзка с подготвяната от АПИ програма за пътна безопасност Атанасов посочи, че тя е за новия програмен период и 
изрази надежда,  когато стане ясно какви ще са политиките в тази област, да бъде представена една много добра програма. 
„Пътната безопасност струва много пари. Това, разбира се, не е отговорност само на АПИ, целият комплекс от войната по 
пътищата трябва да се промени. На много места успяваме да подобрим пътната безопасност чрез най-нови и съвременни 
методи, включително ограничителни системи, маркировки, знаци. Това обаче не намалява отговорността на водачите на 
превозни средства“, допълни Атанасов. 
По отношение на трасето на АМ „Струма“ той заяви, че очаква комитетът от специалисти да се произнесе. „Изменение на 
трасето ще струва на България много скъпо. Но каквото и да е решението на комитета, ние ще го изпълним. По-лошото е, 
ако спре изцяло строителството на магистралата“, посочи Атанасов. 
По време на събитието в Слънчев бряг министър Нанков даде старт на образователно-патриотичната кампания за деца 
„Моят дом е моята крепост“. Той съобщи, че програмата е финансирана със средства от ОП „Региони в растеж“ и цели да 
накара децата да се гордеят с родните си места. „Чрез нея те ще открият предимствата на градовете, в които растат. Убеден 
съм, че ще оставим приятен спомен у децата за цял живот. Ще наблегнем на думата „благоустройство“ с образователни 
игри и задачи“, каза Нанков. 
Водещи на кампанията ще бъдат Васил Василев-Зуека и Димитър Рачков, а министерството на образованието и науката ще 
бъде основен партньор по проекта. Негови представители ще селектират отлични ученици по история и география, като 
всяка от 28-те административни области в страната ще има отбор с по двама участници. Ще бъдат проведени два 
полуфинала преди лятната ваканция в Кюстендил и Шумен, а след лятната ваканция – в Стара Загора и Габрово. Големият 
финал ще е в края на годината в София. 
 
√ Финансовият лизинг се увеличи с 27,2% за една година 
В края на март необслужваните вземания са 255,6 млн. лв. и намаляват с 14,3% на годишна база, отчете БНБ 
Бизнесът на лизинговите компании в България се развива добре, като водещ в него продължава да е финансовият лизинг. 
Сключените през първото тримесечие на 2018 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 441,9 млн. лв. и за една 
година обемът им нараства с 27,2% (94,5 млн. лв.). Спрямо последното тримесечие на 2017 г. обаче спада с 1,9% (8,6 млн. 
лева), показват данните на Българската народна банка. 
Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на март достигат 3,633 млрд. лв. (3,5% от 
БВП ), докато преди година бяха 3,332 млрд. лв. (3,4% от БВП ), отчитат в централната банка. 
Увеличението на годишна база е с 9% (301.2 млн. лв.), а спрямо края на декември 2017 г. – с 0,8% (29,2 млн. лева). 
 

ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ 
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Само вземанията по финансов лизинг от лизинговите дружества възлизат на 3,437 млрд. лв. в края на първото тримесечие 
на тази година. За една година те се увеличават със 7,2% (230,7 млн. лв.), а спрямо края на четвъртото тримесечие на 
миналата година – с 0,4% (12,3 млн. лева). 
Делът им обаче в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 96,2% в края на март 2017 г. до 
94,6% в края на март тази година. 
Вземания по финансов лизинг по вид на актива 
В края на март вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили възлизат на 1,259 млрд. лв., като на 
годишна база те нарастват с 20,3% (212,1 млн. лв.) и с 3,6% (43.2 млн. лева) на тримесечна. Относителният им дял се 
увеличава от 32,7% в края на март 2017 г. до 36,6% в края на същия месец на 
2018 година. 
В края на първото тримесечие на тази година  вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и 
лекотоварни автомобили са 1,146 млрд. лв., като се увеличават с 5,1% (55,5 млн. лв.) спрямо година по-рано и с 1,3% (14,2 
млн. лв.) в сравнение с края на миналата година. 
Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг за една година се понижава от 34% до 33,3% 
към 31 март. 
В края на първото тримесечие на 2018 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и 
индустриално оборудване достигат 682,8 млн. лв., като за една година нарастват с 3,7% (24,4 млн. лв.) и с 3,8% (25,1 млн. 
лв.) в сравнение с края на декември 2017 година. 
Относителният им дял се понижава от 20,5% на годишна база до 19,9%. 
 
ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ПО ВИД НА АКТИВА  

Вземания по финансов лизинг от резиденти 
по институционални сектори 
В края на март 2018 г. вземанията по финансов 
лизинг от сектор Нефинансови предприятия 
възлизат на 2,991 млрд. лв., като се увеличават 
с 2,9% (84,7 млн. лв.) спрямо края на първото 
тримесечие на 2017 г. и намаляват с 0,4% (12,6 
млн. лв.) на тримесечна  база. 
Относителният дял на вземанията от фирмите 
в общия размер на вземанията по финансов 
лизинг от резиденти в края на март 2017 г. е 
90,6% при 87% в края на март 2018 година. 
В края на първото тримесечие на 2018 г. 
вземанията от сектор Домакинства и фирмите, 
които ги обслужват, възлизат на 431,7 млн. лв. 
и отбелязват годишен ръст от 49,4% (142,7 
млн. лв.). В сравнение с края на декември 2017 
г. те се увеличават с 6,1% (25 млн. лв.). 
Относителният дял на вземанията от сектора в 

общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти за една година нараства от 9% до 12,6%. 
 

ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ 
 
Структура на вземанията по финансов лизинг 
В края на март 2018 г. вземанията с матуритет 
над 1 до 5 години са 2,607 млрд. лв., като 
нарастват с 10,3% (244 млн. лв.) на годишна база 
и с 2,4% (61,9 млн. лв.) на тримесечна. 
Относителният им дял в общия размер на 
вземанията по финансов лизинг за една година 
расте от 73,7% до 75,8%. В края на първото 
тримесечие на тази година размерът на 
вземанията с матуритет над 5 години е 508,5 
млн. лв. На годишна база те нарастват с 1% (5,2 
млн. лв.) и намаляват с 8,3% (45,8 млн. лв.) 
спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 
година. 
Към края на март 2018 г. необслужваните 
вземания са 255,6 млн. лв. и намаляват с 14,3% 
(42,7 млн. лв.) за една година и с 8,3% (23.1 млн. 
лева) в сравнение с края на четвъртото 
тримесечие на 2017 година. 
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СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ 
 

 
 
Вземанията по оперативен лизинг в края на март 2018 г. са 195,7 млн. лв., като се увеличават с 56,2% (70,4 млн. лв.) на 
годишна база и с 9,5% (16,9 млн. лева) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 година. 
Източници на финансиране 
В края на март пасивите на лизинговите дружества възлизат на 4,359 млрд. лв., докато преди година бяха 4,052 млрд. лв., 
при годишен ръст от 7,6% (307,5 млн. лв.). На тримесечна база те обаче намаляват с 1,9% (85,6 млн. лв.). 
В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял намалява от 74,4% в края на март 
2017 г. до 74,1% в края на същия месец на 2018 година. В края на първото тримесечие на тази година размерът им е 3,232 
млрд. лв., като на годишна база нарастват със 7,2% (216 млн. лв.) и спадат с 3,3% (109,7 млн. лв.) спрямо края на декември 
2017 година. 
Кредитите с матуритет над 1 година представляват 82,5% от общия размер на получените кредити в края на март 2018 г. 
при 71% в края на същия месец на 2017 година. Техният размер е 2,665 млрд. лв., като на годишна база расте с 24,4% (522,1 
млн. лв.) и с 5,5% (139,1 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 година. 
В структурата на получените кредити преобладават кредитите от нерезиденти - 2,201 млрд. лв., които намаляват с 6,8% 
(160,7 млн. лв.) спрямо края на март 2017 г. и с 3,3% (76,2 млн. лева) в сравнение с края на миналата година. Относителният 
дял на тези заеми в общия размер на получените кредити намалява от 78,3% в края на март 2017 г. до 68,1% в края на март 
2018 година. 
Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на март 2018 г. e 31,1 млн. лв., като 
нараства с 13,2% (3,6 млн. лв.) в сравнение с края на март 2017 г. и намалява с 3,6% (1,2 млн. лв.) спрямо края на миналата 
година. 
 
"Икономист" 
 
√ Екатерина Захариева откри конференция за икономическата и социална кохезия на Западните Балкани 
Налага се практиката в редица инициативи на европейски срещи и формати в различни сфери да присъстват и 
представители на държавите от Западните Балкани 
„Европейската перспектива на Западните Балкани не е само приоритет на Българското председателство, а наш 
дългосрочен външнополитически ангажимент. Вярвам, че ще имаме успех, ако направим този процес необратим.“  
Това заяви вицепремиерът Екатерина Захариева на откриването на международна конференция на тема икономическа и 
социална кохезия в региона на Западните Балкани, организирана от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) 
и Програмата за техническа помощ и обмен на информация на Европейската комисия. 
В дискусията взеха участие представители на европейски и български институции, на граждански организации от държави 
от Западните Балкани, дипломати, експерти и др.. 
В изказването си на форума Екатерина Захариева подчерта, че в рамките на Българското председателство все по-трайно 
се налага практиката в редица инициативи на европейски срещи и формати в различни сфери да присъстват и 
представители на държавите от Западните Балкани, а целта на България е този процес да се превърне в рутинен. 
„Важно е европейските страни и институции да осъзнаят, че трябва да даваме на съседите си най-близкото приятелство и 
подкрепа. И то не само заради сигурността и стабилността на Европа, а защото изборът на техните общества, на гражданите 
и бизнеса, е да бъдат част от Европейския съюз“, заяви Захариева. 
Вицепремиерът подчерта значението на икономическото и социално сближаване на страните в нашия съседен регион като 
фактор за постигането на трайна сигурност и стабилност не само в Западните Балкани, но и за цяла Европа. Тя приветства 
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работата на Европейския икономически и социален комитет в областта на социалната икономика, която се очертава като 
водеща концепция за развитието на европейските икономики и общества в бъдеще. 
„Европейските граждани искат три неща – сигурност, солидарност и социална Европа. Те искат връщане на Европа към 
нейните изконни ценности от основаването на ЕС“, изтъкна министър Захариева. По думите й, за да се справи Европа с 
предизвикателствата, пред които е изправена в тази посока, са необходими целенасочени усилия от страна и на 
правителствата, и на социалните партньори за изграждане на пълноценна среда за развитие. 
Захариева допълни, че в предложението за следващия бюджет на ЕС, обсъдено на Съвета „Общи въпроси“ в Брюксел, 
въпреки разнопосочните мнения по него има и положителни идеи. Сред тях тя открои увеличаването на средствата за 
сферата на сигурността, частния сектор, иновациите и образованието. 
„Бюджетът не е счетоводно упражнение, той ще определи бъдещето на Европа и е важно да чуем гласа на гражданското 
общество и как то си представя това бъдеще. Аз искам да видя силна кохезия в следващия бюджет на ЕС, защото така ще 
съм сигурна, че политиката на отворени врати ще е желана от всички страни членки“, подчерта Екатерина Захариева. 
В изказването си вицепремиерът отправи послание към гражданското общество в страните от Западните Балкани да 
подкрепя правителствата в региона по пътя на реформите и европейската перспектива. „Ако не започне подобряване на 
икономическите и социалните условия, ако не продължат реформите в съдебната система, изтичането на младите хора от 
региона няма да спре, въпреки перспективата на членството в ЕС“, каза Захариева. 
Тя призова политическия елит в страните от Западните Балкани да продължи твърдо процеса на реформи, който е в 
интерес на техните граждани. Хората от региона искат да видят и да усетят конкретни резултати и именно такива 
инициативи от полза за гражданите ще бъдат включени в Софийската декларация от Срещата на върха на 17 май, 
коментира първият ни дипломат пред медии след края на конференцията. „Всички лидери ще бъдат тук, което е голямо 
уважение към българския премиер и не се случва често. Убедена съм, че те ще вземат решения, които гражданите от 
страните от Западните Балкани да почувстват и да видят“, заяви Захариева. 
 
В. "Сега" 
 
√ България заема 20-о място в ЕС по инвестиции 
България е на 20-о място в ЕС по дял на инвестициите спрямо брутния вътрешен продукт, показват данните на 
Евростат за 2017 г. През миналата година вложенията на частния и публичния сектор в страната ни са достигнали 
19.2% от БВП. Това е малко по-добро представяне от 2016 г., когато преките инвестиции са били 18.6% от БВП, но 
далеч по-зле от представянето в периода 2012-2014 г., когато инвестициите са над 21% за всяка една година. 
Рекордът бе през 2008 г., преди финансовата криза - 33%. 
Общите инвестиции - публични и частни, в ЕС през 2017 г. са достигнали 3.1 трилиона евро. Заслуга за почти половината от 
тях има строителството. Делът на машиностроенето, в това число и оръжейната индустрия, е 31%. На трето място е 
интелектуалната собственост с 19% и това е секторът с най-бърз ръст на капиталовите вложения. 
Държавите в ЕС, привлекли най-много капитали като процент от брутния си вътрешен продукт са Чехия (25.2%) и Швеция 
(24.9%). Естония, Австрия, Ирландия и Белгия са с над 23%, а Румъния, Финландия и Франция са над 22%. На другия полюс 
са Гърция (12.6%), Португалия (16.2%), Великобритания (16.9%), Люксембург (17%), Италия (17.5%) и Полша (17.7%). 
В същото време през 2016 и 2017 г. по над 3 млрд. евро български капитали годишно са заминали зад граница, отчете 
вчера проф. Гарабед Минасян от Института за икономически изследвания към БАН. Тази сума е равна на около една трета 
от инвестициите, които се реализират в страната ни. "Бизнесът предпочита да инвестира навън, въпреки че там 
доходността е около 1 процент годишно, а у нас поне 5%", заяви Минасян. Причината за това е, че инвеститорите се 
интересуват от цялостното състояние на държавата, от сигурността, предвидимостта на процесите, качеството на  
институциите. Едва когато тези фактори ги удовлетворяват, те започват да правят капиталовложения, казва икономистът. 
 
√ Общините ще прибират 50% от парите във Фонд „Пътна безопасност“ 
Общините да разполагат с 50% от средствата, постъпили във Фонд "Пътна безопасност", който се попълва от глоби за пътни 
нарушения. Такава възможност обсъждат депутатите от управляващото мнозинство, вътрешното министерство и 
междуведомствената комисия, която контролира фонда. Това се разбра от изявление на зам.-председателя на ГЕРБ Цветан 
Цветанов вчера. 
Досега фондът е събрал около 60 млн. лв. От думите на Цветанов не стана ясно дали тези средства ще бъдат поделени 
между държавата и общините, или мярката ще започне да действа след приемането на новия Закон за движение по 
пътищата, който управляващите подготвят в момента. Очаква се именно в него да бъде разписана възможността местните 
власти да ползват парите, които биха получили от фонда, за да поставят в градските райони нови камери за контрол на 
скоростта. "Философията на Фонд "Пътна безопасност" е нарушителите да инвестират в подобряване на сигурността", 
изтъкна Цветанов. 
Плановете на управляващите да изхарчат парите във фонда за камери разкри самият Цветанов на кръгла маса в края на 
април. Той илюстрира идеята си така - на една отсечка от София до Пловдив да бъдат разположени три камери, които да 
правят съпоставка и да усредняват скоростта, с която преминава водачът от първата до третата камера. "Тогава ще се види 
дали човекът действително е намалил скоростта си, или е приложил съответния тарикатлък, присъщ за българския водач 
- да мине пред камерата с ниска скорост и след това да засили", обясни Цветанов. 
Тогава идеята се посрещна със скептицизъм. От Българско обединение на шофьорите коментираха, че миналата година 
МВР е изразходвало над 2 млн. лв. за камери и тяхната поддръжка, а в същото време по магистрала "Тракия" има участъци, 
на които дори няма маркировка. 
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√ Задава се ново поскъпване на тока, парното и газа  
- Искането на "Булгаргаз" за 16% увеличение е основателно, смята председателят на КЕВР Иван Иванов 
- Председателят на КЕВР Иван Иванов не виждаше основание за голямо поскъпване, но заради 

"международното положение" прогнозата му се промени 
Ново поскъпване на тока, газа, парното и топлата вода се задава от юли заради повишението на цените на горивата. Това 
съобщи председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. "От юли се очакват по-високи 
цени на природния газ, парното, топлата вода и на тока, произвеждан от топлофикациите по комбиниран начин, ако се 
запази тенденцията на скок на цените на петрола на международните пазари", каза той. Иванов все пак се застрахова, че 
е много рано за точни прогнози и изрази надежда, че през следващия месец международните събития, които са 
предизвикали това повишаване, постепенно ще отшумят. 
Както в. "Сега" писа, в следващите седмици се очаква драстично поскъпване на горивата. По традиция в началото на летния 
сезон бензинът и дизелът повишават цените си. След обявеното от американския президент Доналд Тръмп оттегляне на 
САЩ от сделката за ядрената програма на Иран котировките на суровия петрол се вдигнаха до рекордни нива за 
последните няколко години. В последните дни на някои места бензинът на дребно достигна и дори мина 2.20 лв. за литър. 
Това обаче отразява скока на котировките от преди около месец. Обикновено цените на горивата на дребно у нас следват 
световните цени на петрола със закъснение от няколко седмици. 
Окончателното решение за новите цени на тока, парното и газа трябва да бъде взето от регулатора в последните дни на 
юни. Преди това работна група от комисията трябва да изготви доклад във връзка с исканията на дружествата и доколко 
те са основателни. В петък например "Булгаргаз" поиска поскъпване на газа с около 16% за третото тримесечие. Според 
шефа на КЕВР това искане е основателно, "тъй като цените на петрола на световните пазари се повишиха". Отделно от това 
ЕВН и "Енерго-Про" вече поискаха повишение на цените на тока с около 6-7%, докато ЧЕЗ настоя за около 16 на сто. 
"Признаваме само такива разходи, които са икономически обосновани", застрахова се все пак Иван Иванов и припомни, 
че за последните три години цената на тока за бита е била повишена общо с 2.5%. 
"Комисията няма да позволи драстично повишение на цената на тока", коментира тогава Иван Иванов. Сега обаче явно са 
налице други обстоятелства. Освен това, ако комисията одобри поскъпване на газа над 5%, то автоматично ще "повлече" 
след себе си и останалите цени. По закон трябва да има повишение и на парното, и на топлата вода. Природният газ 
поскъпна с 2.6% от април, въпреки че "Булгаргаз" настоя за увеличение от около 5%. Впоследствие от обществения 
доставчик заплашиха, че ще търсят правата си в съда. "Ако КЕВР не преразгледа решението на работната група, паричният 
поток на газовата компания ще бъде нарушен и ще има проблем при нагнетяване на количества газ в находището в Чирен", 
прогнозира Иван Иванов, ръководител на дирекция "Лицензионна дейност" в "Булгаргаз". 
 
√ Кабинетът ще търси инвеститор за "Белене" до края на годината 

- До декември договорите с американските тецове трябвало да бъдат прекратени. 
- В рамките на форума "Атомекспо" министър Петкова се срещна с президента на френската компания 

"Фраматом" Бернард Фонтана. Представителите на фирмата потвърдили интереса си към съвместна 
работа по ядрени проекти. 

Кабинетът "Борисов" ще открие процедура за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ "Белене" до края на годината. 
Това ще стане, след като Народното събрание вдигне мораториума за строителство на Втора атомна. "Конкурсът ще бъде 
с ясни критерии и условия. Надяваме се да бъде потвърден инвеститорският интерес, който се заявява към момента, да се 
появят нови инвеститори и до края на годината да имаме по-конкретна информация", каза министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова, която участва в ядрен форум в Сочи. 
"Всичко онова, което притежаваме като активи, е изключително сериозно - това са близо 3 млрд. лв. пари на българските 
данъкоплатци. Имаме оборудване, имаме лицензирана площадка, имаме нотифициран проект от ЕК още през 2007 г. 
Всичко това дава възможност проектът да се реализира възможно най-бързо в сравнение с другите проекти в региона. Аз 
мисля, че ние трябва да опитаме да потърсим вариант за реализация на пазарен принцип и без държавна гаранция", каза 
тя. 
В края на миналата седмица премиерът Бойко Борисов обяви, че до дни кабинетът ще предложи на депутатите да отменят 
мораториума върху строителството на АЕЦ "Белене". Това се случи, след като Китайската национална ядрена корпорация 
потвърди инвестиционния си интерес към проекта. Интерес към "Белене" са проявили и французите от "Фраматом", каза 
вчера енергийният министър, без да посочи подробности. 
Петкова отбеляза, че единственият вариант НЕК, БЕХ и българската държава да си възстановят всички средства, които са 
инвестирани до момента, е реализацията на ядрения проект. "Ако се върви към някой от другите варианти за реализиране 
на оборудването - да не е на площадката на АЕЦ "Белене", това означава, че трябва да се отпишат автоматично от активите 
на НЕК близо 1.3 млрд. лв., а това не е най-доброто икономическо решение", изтъкна тя. Петкова обаче коментира, че няма 
как подобна централа да бъде изградена без държавно участие. "НЕК притежава всички активи, всички разрешителни. 
Това, което смятаме, че е добре да се направи в случая, е държавата да участва чрез активите, които притежава. Те ще 
бъдат отделени в нова проектна компания. Тя ще проведе процедурата за избор на инвеститор", обясни процедурата 
министърът.  
ЦЕНА 
Около 8 евроцента е прогнозната цена към момента на киловатчас електроенергия след евентуалното построяване на АЕЦ 
"Белене", пресметна председателят на енергийния регулатор Иван Иванов. Той обясни, че инвестициите в производството 
на ток от ядрените централи са много по-малко от инвестициите, които се правят в производството на ток от зелени 
централи. По думите му капацитетът на ядрените централи в ЕС е намалял със 17 гигавата инсталирани мощности и тази 
тенденция се дължи на същественото намаление на цените на технологиите за производство на енергия от ВЕИ. 



9 

 

РАЗВОД 
До края на годината договорите за изкупуване на електроенергията по преференциални цени с двете американски 
компании, работещи в "Марица-изток", трябва и ще бъдат прекратени, обяви пред БНР председателят на парламентарната 
комисия по енергетика Делян Добрев. Той добави, че идеята е американските тецове да продават тока си само на борсата, 
където цените се определят от пазара, "както всички останали". Добрев обясни, че финансовото министерство води 
преговори с "Марица-изток" 1 и 3 и ако има невъзстановени инвестиционни разходи, е редно да бъдат възстановени. 
Точно за колко пари става въпрос и откъде ще дойдат те, не се знае. 
 
В. "Земя" 
 
√ До края на юли готов анализът за 6-и блок на АЕЦ “Козлодуй“  
Анализът за удължаването на живота на 6-и блок на АЕЦ “Козлодуй“ ще бъде готов до 31 юли 2018 г. Това заяви директорът 
на “Русатом сервис“ (част от концерна “Росатом“) Евгений Салков пред “Канал 3“ в Сочи по време на международното 
изложение “Атомекспо”.  
Представителите на руската компания проведоха среща с министъра на енергетиката Теменужка Петкова, която присъства 
на изложението „Атомекспо”. По време на разговорите тя е заявила, че подкрепя сътрудничеството с руската страна по 
проекта за удължаване живота на 6-и блок в АЕЦ “Козлодуй”.  
“Работата трябва да бъде завършена до 31 юли 2018 г. Можем да кажем, че всички документи ще бъдат предадени в 
съответствие с графика. Ние планираме през юни или юли да проведем координационен комитет, на който работните 
групи и от руска, и българска страна ще отчетат резултатите“, каза Салков.  
Според него е важно, че България е съвместила работата по модернизацията с повишаването на мощността на блоковете. 
“Най-важното е, че тези два блока ще могат да се експлоатират още 30 години. И ако сравним каквато и да е сума, 
похарчена за модернизацията, и срокът на удължаване на живота, излиза много ефективно, в сравнение с това да строим 
нова мощност“, заяви Салков.  
„Бъдещата работа на АЕЦ „Козлодуй“ е от стратегическо значение за гарантиране на енергийната сигурност“, каза 
министър Петкова.  
Представителите на руската компания са изразили увереност, че двустранното сътрудничество между страните ще 
продължи и в други направления за модернизация на ядрения отрасъл у нас. 
 
√ 1,7 милиона декара с пролетници засети досега в Добричко 
Земеделските стопани в Добричкия регион вече са засели над 1,693 млн. декара с царевица и слънчоглед, а кампанията 
още не е приключила, съобщи БТА, като се позова на обобщени данни на областната дирекция „Земеделие“ за сеитбата 
на пролетните култури. 
Засетите площи с царевица надхвърлиха миналогодишните 940 хил. декара и вече наближават милион. Земеделците се 
надяват и добивите от зърнената култура да бъдат над онези средно 600 килограма от декар от миналата година. 
При слънчогледа обаче засега сеитбата е осъществена на по-малко от 700 хил. декара при 823 хил. дка през 2017 г. 
Очевидно според стопаните изкупната цена на маслодайната култура е сравнително ниска. През миналата година 
добивите достигнаха 278 килограма от декар. 
 
КРОСС 
 
√ В сутрешните блокове в сряда 
БНТ, „Денят започва" 

- Призив на Столична община: без лични автомобили заради срещата на върха. Говори зам.-кметът по транспорта 
Евгени Крусев; 

- Броени часове преди срещата ЕС - Западни Балкани в София. Говори постоянният представител на България в ЕС 
Димитър Цанчев;  

- Среща на върха на Европейската народна партия - гост в студиото председателят на групата в европарламента 
Манфред Вебер;  

- Балканите и европейската интеграция - бившият премиер на Македония Владо Бучковски 
БТВ, "Тази сутрин"  

- Природно бедствие в Плевен и Бяла Слатина. На живо - какви щети нанесоха бурите и градушките? 
- Защо 3-годишните деца ще се явяват на тестове? Спор в студиото;  
- Защо Божидар Лукарски се отказа от лидерския пост в СДС? Гостува председателят на синята партия; 
- БЛС срещу новата здравна карта. Ще има ли достатъчно легла за болните у нас? Гостува д-р Венцислав Грозев 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- В "Здравей, България" на 16 май репортерите на NOVA предават на живо за щетите от бурята, която отнесе покриви 

и изкорени дървета в Северна България; 
- Яйца и недоволство срещу здравеопазването. В студиото - говори здравният министър Кирил Ананиев;  
- Лидерите на Европа у нас. Какво ще се случи на срещата на върха? Гостува шефът на българското 

представителството на Еврокомисията - Огнян Златев;  
- Шофьори на камиони на протест пред гостите от Европа. И още: защитило ли е правителството интересите на 

превозвачите ни? В спор - ГЕРБ и БСП;  
- Протест пред Църквата. Защо обвиниха Светия Синод, че действа по сценарий на Москва? 
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√ Предстоящи събития на 16 май 2018 
София.  

- От 20.45 часа в столичния хотел Кристъл Палас (ул. „Шипка" 14) държавният глава ще бъде домакин на 
тържествената вечеря ифтар по случай свещения за мюсюлманите месец Рамазан;  

- От 08.30 часа министър-председателят Бойко Борисов ще се срещне генералният секретар на Европейската 
конфедерация на профсъюзите Лука Визентини;  

- От 09.00 часа в Народното събрание ще започне редовното пленарно заседание;  
- От 09.30 часа в зала „Средец" на София Хотел Балкан ще се проведе международна конференция на тема 

„Демокрация, която дава резултати - реализиране на пълния потенциал на Западните Балкани". В дискусията ще 
се включат Зоран Заев, министър-председател на Република Македония, Екатерина Захариева, заместник 
министър-председател и министър на външните работи на Република България, Елизабет Милард, главен 
помощник държавен секретар на Съединените американски щати, Кристиан Даниелсон, ръководител на 
генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване" на Европейската комисия и др.  

- От 10.00 часа ще се проведе редовното заседание на Министерския съвет;  
- В залата на споделеното работно пространство ZaraLab (бул. „Княз Александър Батенберг №28) ще се проведат 

две последoвателни срещи, представящи механизми за по-доброто прилагане на зелените обществени поръчки 
от страна на институциите и бизнеса. От 10.00 часа ще започне международна среща за обмяна на опит за 
прилагане на зелени обществени поръчки и насърчаване на бизнеса да предлага „зелени решения" с експерти и 
местни заинтересовани страни от осем страни в Европа. От 16.00 часа след международната работна среща ще 
започне дискусия с представители на български институции и експерти, с които ще бъдат обсъдени конкретни 
мерки и полезен опит от другите страни, който може да бъде трансфериран като добри практики у нас;  

- От 10.45 часа в Гранитна зала в сградата на Министерски съвет министърът за Българското председателство на 
Съвета на Европейския съюз Лиляна Павлова и министърът на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията Ивайло Московски ще валидират пощенска марка, посветена на Българското председателство;  

- От 11.00 часа в Зала 3 на НДК Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Българското председателство на 
Съвета на ЕС 2018 организират дискусия на тема „Инвестиционен потенциал на Западните Балкани". В срещата ще 
вземат участие премиерът Бойко Борисов, министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 
Лиляна Павлова, министърът на икономиката на Македония Крешник Бектеши, директорът на БАИ Стамен Янев, 
както и многобройни представители на бизнеса;  

- От 11.00 часа в Аула магна на Софийския университет „Св. Климент Охридски" ще се проведе международна 
научна конференция „Балканите в европейската интеграция - минало, настояще, бъдеще";  

- От 11.00 часа в зала Панорама (ет. 7) на Интер Експо Център ще се състои пресконференция, по време на която ще 
бъдат разкрити най-важните подробности за Automotive Forum & Expo Sofia 2018, който ще се проведе на 18-21 
октомври 2018;  

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на тема „Накъде ни води здравната 
карта?". Събитието е организирано от Сдружението на общинските болници в България, Националното сдружение 
на частните болници, ЦЗПЗ, Българската болнична асоциация, Сдружението на областните болници в България и 
представител на МБАЛ "Хр.Ботев", гр. Враца;  

- От 12.00 часа в залата на 7 етаж в МОН ще се проведе пресконференция по актуални теми. В нея ще участва 
министър Красимир Вълчев;  

- От 14.00 часа в зала „Арена" на хотел „Арена ди Сердика" ще се състои дискусия на тема „Равенството има 
значение. Неравенствата в страните от Западните Балкани - препятствие за присъединяване към Европейския 
съюз?". Участие в нея ще вземат д-р Хелене Кортлендер, директор на Фондация Фридрих Еберт България, Сергей 
Станишев, президент на Партията на Европейските социалисти, Драган Тевдовски, министър на финансите на 
Република Македония;  

- От 16.00 часа в Резиденция „Бояна" ще се проведе среща на върха на ЕНП. Преди нея - в 15.30 часа председателят 
на ЕНП Жозеф Дол и председателят на ГЕРБ и министър-председател на България Бойко Борисов ще направят 
кратко изявление пред медиите;  

- От 17. 00 часа в Галерия „Квадрат 500" Партията на европейските социалисти (ПЕС) ще проведе координационна 
среща на левите премиери и партийни лидери. Преди това, от 16.00 часа, ще се състои пресконференция, 
домакинства на от Сергей Станишев, президент на ПЕС;  

- От 18.30 часа в „ОББ Милениум център" белгийският министър-председател Шарл Мишел ще открие изложбата 
на знаменития белгийски художник Джеймс Енсор;  

- От 19.00 часа в Резиденция „Тера" ще се проведе събитието „ИзявениТЕ" за представяне на студенти на Технически 
Университет-София, изявили се с интересни разработки, участия в състезания, олимпиади и проекти. 

*** 
Благоевград. 
От 10.30 часа в Заседателна зала № 5 на община Благоевград ще се състои междинна пресконференция във връзка с 
изграждането на велоалея по проекта „Благоустрояване на градската среда". От 11.30 часа на бул. „Св. Св. Кирил и 
Методий" № 2 ще се проведе официална церемония по полагане на първа копка за изграждането на обекта. 
*** 
Враца. 
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От 10.00 часа в залата на Регионалното управление на образование ще се проведе работна среща на териториалните звена 
с кметовете на общини и кметства в област Враца. 
*** 
Пловдив. 

- От 10.00 до 15:00 ч. във фоайето на ТУ-Пловдив ще се проведе Кариерен форум. Форумът се организира от 
Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в сътрудничество с Технически Университет - 
Пловдив в рамките на „Дни на науката" на ТУ-Пловдив;  

- От 10.30 часа, на стария паркинг на Община Пловдив (страничните знамена), ще бъдат представени новите 
товарни автомобили, закупени за нуждите на домашния социален патронаж. 

*** 
Русе. 
В корпус 2, зала 203 на Русенския университет „Ангел Кънчев" ще се проведе семинар за запознаване с GDPR и неговите 
изисквания. 
 
Днес+ 
 
√ 150 нови милионери в България за година  
150 милионери са се "появили" у нас до края на март тази година в сравнение с първото тримесечие на 2017 година, 
като те общо държат над 2,450 милиарда лева. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ) за 
депозитите и кредитите към края на първото тримесечие на 2018 година.  
Според изчисленията през този период депозитите в категорията над 1 милион лева са достигнали 816 броя. Те са се 
увеличили с 54 броя или със 7,1% в сравнение със същото тримесечие на предходната година до общо над 1,945 милиарда 
лева. В сравнение с тримесечието в края на 2017 година обаче те записват спад от 2%. 
В същото време кредитите над 1 милион лева са общо 326 броя в края на март до 513 милиона лева. За една година тези 
заеми са с 96 броя или с над 49 на сто повече в сравнение с първото тримесечие на предходната година, когато са общо 
230. 
Все пак трябва да се отбележи, че броят на големите депозити и кредити не могат да покажат колко точно са милионерите 
в страната, той като един и същи човек може да има повече от един влогове и заеми. 
Като цяло депозитите на домакинствата за една година са намалели слабо с 2,2%. Сумата им обаче бележи увеличение от 
5,5%. Така към края на разглеждания период българите държат над 48 милиарда лева във влогове в банките. 
Спад има в категорията на най-малките деподити до 1000 лева. От друга страна осезаем ръст има при тези над 40 хиляди 
до 50 хиляди лева, над 100 хиляди до 200 хиляди лева и над 200 хиляди до 500 хиляди лева. 
За същия период кредитите на домакинствата са на обща стойност от близо 20 милиарда лева или с 6,3% повече в 
сравнение с година по-рано. Спад на заемите има в групите над 1000 и до 10 хиляди лева, докато най-голямо увеличение 
бележат тези над 100 хиляди до 250 хиляди лева. 
 
√ Два процента е годишната инфлация през април  
Годишната инфлация през април е 2 %, отчитат от Националния статистически институт. 
Спрямо месец март индексът на потребителските цени се е увеличил с 0,4 на сто. 
Най-голямото месечно увеличение се отчита при цените на обувките и облеклото - с повече от пет на сто. Ръст има в почти 
всички групи стоки. При горивата той е минимален. 
 
√ Български компании реализират успешни проекти в Узбекистан 
Високотехнологичен завод за преработка на отработени масла, предприятие за производството на парфюмерийна и 
козметична продукция, както и компания за трикотажни изделия са част от успешните български примери в Узбекистан.  
Това стана ясно по време на среща между заместник-министърът на икономиката Александър Манолев с Камолиддин 
Ишанходжиев, заместник-председател на Комитета по международните и приятелските отношения с чуждестранни страни 
към Министерския съвет на Република Узбекистан и Шокир Жураев, съветник на председателя на Търговско-
промишлената палата на страната.  
България и българските стоки са добре познати на узбекския пазар и има сериозен потенциал за ръст на износа, стана ясно 
по време на срещата. Като сектори от взаимен интерес бяха дискутирани търговията, туризма, строителството и 
инвестициите.  
Двамата се договориха да се работи и за организирането на заседание на Междуправителствената българо-узбекска 
комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, на която да се набележат конкретни стъпки за 
задълбочаване на сътрудничеството.  
„България може да предложи много атрактивни условия за чуждестранни инвеститори“, посочи зам.-министър Манолев и 
запозна гостите с насърчителните мерки по Закона за насърчаване на инвестициите, както и с данъчната политика на 
страната. „Нашите фирми разполагат със значителен капацитет и могат да бъдат ценен партньор при реализирането на 
инфраструктурни проекти на територията на Узбекистан“, посочи още Александър Манолев.  
Той предложи и да се проучат възможностите за организиране на двустранен бизнес форум, за да се заздравят връзките 
между представителите от частния сектор. Камолиддин Ишанходжиев акцентира и че може двете страни да си партнират 
и в обмен на кадри в обслужващия сектор.  
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Сред българските компании, които развиват дейност в Узбекистан е компанията „Uz-Prista”. Тя е съвместно предприятие 
на българската компания “Prista Oil Holding” и държавните „Узнефтепродукт” и „Узбекнефтегаз” и е единствен 
производител в страната на широк спектър висококачествени технически масла и охлаждащи течности. 
Друг пример е компанията „Комби-Востока” – смесено българо-узбекско предприятие за производството на 
парфюмерийна и козметична продукция, ориентирано за експорт в страните от Централна Азия. Друга компания с 
българско участие - „Bultex Eurostar”, произвежда трикотажни изделия. Във фабриката работят около 500 човека и се 
произвежда основно детска конфекция под регистрирани български и европейски марки. 
 
√ Евростат потвърди забавянето на икономическия растеж на еврозоната и на ЕС в началото на годината 
Икономическият растеж както в еврозоната, така и в рамките на целия ЕС се забави очаквано през първите три месеца на 
годината, въпреки че редица икономисти и анализатори се надяват зад тази слабост да стоят отчасти временни фактори и 
че експанзията в региона ще остане силна в рамките на цялата 2018-а година. 
Брутният вътрешен продукт на еврозоната нарасна с 0,4% спрямо последното тримесечие на предходната година, когато 
беше отчетен растеж от 0,7 на сто, показва неревизирана оценка на Евростат. Това е най-слабият икономически растеж на 
региона от третото тримесечие на 2016-а година насам. 
На годишна база БВП се повиши през периода януари - март с 2,5% след растеж от 2,8% в края на предходната година и 
след като през цялата 2017-а година се увеличи с 2,5%, отбелязвайки най-добра икономическа експанзия от десет години 
насам (от 2007-а година). 
Евростат потвърди за наличието на подобно забавяне на икономическия растеж и за целия Европейския съюз, като през 
първото тримесечие на настоящата година БВП се повиши с 0,4% спрямо последните три месеца на 2017-а година, когато 
се увеличи с 0,6%, а на годишна база нарасна с 2,4% след повишение с 2,7% през последното тримесечие на миналата 
година. 
Днешните данни на Евростат показват, че има охлаждане на икономическата активност в Германия, Франция, Италия и 
Холандия при продължаващ солиден растеж в Испания. 
Все още обаче не е ясно, дали факторите, стоящи за това забавяне на икономическия растеж, са само временни, или ще 
продължават да натежават на европейската икономика в по-продължителен период. Икономистите вярват, че необичайно 
студеното време и снежните бурии през март в Северна Европа, вълната от грипни епидемии и поредицата стачки в 
началото на годината във водещите страни като Франция и Германия са оказали известно негативно влияние върху 
икономическия растеж. 
Най-солиден растеж на тримесечна база в началото на годината от 1,7% бележи БВП на Латвия, следвана от Полша (с 
растеж от 1,6%), Унгария (с 1,2%), Финландия (с 1,1%) и Словакия (с 0,9%), след които се нареждат България и Кипър с 
растеж на БВП с 0,8 на сто. 
Нарастването на БВП на България през първото тримесечие с 3,5% на годишна база нарежда нашата страна на осма 
позиция в тази класация, като пред нас са Латвия (с растеж на БВП от 5,2%), Полша (с 4,9%), Унгария (с 4,7%), Чешка 
Република (с 4,5%), Румъния (с 4,2%), Кипър (с 3,8%) и Словакия (с 3,6%). 
Вижда се обаче, че в почти всички страни от бившия Източен блок, които сега са членове на ЕС, е отчетена по-добра 
икономическа експанзия в началото на 2018-а година, отколкото в нашата страна, като единствено БВП на Латвия нараства 
със същото темпо от 3,5 на сто. 


