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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
В. Банкерь 
 
√ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, пред в. "БАНКЕРЪ": Регламентът за 
личните данни е излишна бюрокрация 
"Регламентът е една прекомерна административна намеса. Особено за малкия и средния бизнес." 
"Направихме огромна стъпка към по-прозрачен и по-честен енергиен пазар." 
"Трябва да проявяваме повече характер и да защитаваме икономическите интереси на страната си." 
Г-н Велев, на 25 май влиза в сила общият Европейски регламент за защита на личните данни - GDPR. Готов ли е 
българският бизнес за прилагането му  предвид солените глоби, заложени в норматива?  
- Не е готов. Всъщност и държавата не е готова, защото не е прието националното законодателство във връзка с регламента. 
То тепърва се обсъжда. Към него официално сме отправили редица забележки. Там има много неясноти, които създават 
предпоставки за административен тормоз над компаниите.  
При всички случаи този регламент е една прекомерна административна намеса. Особено за малкия и средния бизнес. Това 
е пример за едно европейско пререгулиране и излишна бюрокрация, която влошава бизнес климата без нужда. Така или 
иначе, компаниите под страх от глоби ще трябва да извършат редица административни дейности, които са непродуктивни. 
Те няма да увеличат техните продажби, печалбите им, няма да увеличат и възнагражденията на хората. 
Колкото до глобите, те са два вида - едните са до 10 млн. евро, другите са до 20 млн. евро. Колко компании в България 
могат да платят такива глоби и да оцелеят?         
Както споменахте, българският закон за личните данни срещна сериозни критики от редица организации. Как АИКБ 
оценява текстове, които изискват почти всяка фирма да назначи специален администратор за защитата на 
данните, които обработва?    
- Там има един праг от 10 хиляди лица, чиито данни се обработват. Но не е казано в какъв период се обработват. Всъщност 
всяко по-старо средно предприятие и даже някои малки имат това число. Като се вземе предвид, че 50 години трябва да 
пазят ведомостите за изплащане на заплати. Този праг е необходимо значително да се увеличи според нас. И да се 
ограничи във времето. За нас е неразумно едно предприятие с 20-30 души персонал да наема лице, което да се занимава 
с тези административни дейности, каквито са изискванията, ако четем закона буквално. Даже и микрофирми попадат в 
този праг. Например корабните брокери и агенти, които обработват такова количество данни на пътници за нуждите на 
граничните власти. Там персоналът е от двама-трима души. Тези изисквания трябва да бъдат преразгледани.  
Очаквате ли да се направят такива промени в норматива?  
- Да, ние имаме добър диалог с Комисията за защита на личните данни. Проведоха се срещи. В интерес на истината 
проектозаконът бе изготвен, преди да проведем тези срещи, но очаквам, че ще се направят нужните промени. 
Разбира се, въпросът с личните данни едва ли е най-големият проблем на българския бизнес. Забелязвате ли някакво 
подобрение на бизнес климата у нас, решават ли се някои проблеми...? 
- АИКБ, заедно с останалите работодателски организации, откроихме три приоритета за тази година - намаляване на 
административните прегради, решаване на проблема с човешките ресурси и липсата на хора за работа, както и реформата 
в енергетиката. Хронологично погледнато, най-напред се взеха мерки за проблема с човешките ресурси, като по наше 
настояване се облекчи трудовата имиграция. Проблемът с човешките ресурси може и трябва да бъде решаван по три линии 
едновременно - облекчаване на имиграцията - което ще даде моментални резултати, реформа в образованието - което ще 
даде резултати в средносрочен план, и демографски политики  - което ще даде резултати в дългосрочен план.  
С приетите промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се създаде една по-добра уредба за вноса на 
човешки ресурси. Нашето законодателство обаче все още е по-рестриктивно спрямо законите в държавите от Централна 
и Източна Европа и изобщо от европейските норми. Ние продължаваме да имаме повече ограничения, отколкото 
европейското законодателство изисква, но, така или иначе, се направи сериозна стъпка в посока облекчаване и 
намаляване на тези регулации.  
По отношение на реформата в образованието има разбиране в министерството, провежда се такава реформа. Но 
темповете, с които се провежда, могат да бъдат ускорени. Разбираме, че въпросите не са леки за решаване. Трябва да има 
известна плавност в стъпките, но нямаме време за толкова плавни реформи.  
Що се отнася до либерализацията на пазара на енергетика на едро, с измененията в Закона за енергетиката от 1 юли 
всъщност ще се направи една много голяма стъпка в тази посока. Благодарение на натиска от работодателските 
организации ще се ограничат възможностите за пазарни манипулации и спекулации. Пазарът ще стане по-прозрачен и по-
честен, за да не се стига до такива парадокси, като през последното тримесечие на миналата година. Тогава имахме цени 
за електроенергия, които бяха по-високи от тези в Германия и Дания. Именно в резултат на пазарни манипулации.              
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От ГЕРБ прогнозираха, че до края на годината може да бъдат развалени договорите с т.нар. американски централи - 
друго искане на бизнес организациите. Смятате ли, че е реалистично това? 
- Смятаме, че това може и трябва да стане по-бързо. Имаме предварителни разговори и помежду си, и със синдикатите. 
Следващият протест, който ще организираме, ще бъде пред "американските централи". Защото едната от тях - "Марица 
3", се е изплатила и всеки ден продължаваме да надплащаме т.нар. невъзстановими разходи. За "Марица 1" остава сума 
от порядъка на 100 млн. за покриване на невъзстановимите разходи. Смятаме, че с "тройката" договорът трябва да бъде 
прекратен от 1 юли, а с "единицата" също би трябвало да бъде прекратен непосредствено след като бъдат изплатени тези 
100 милиона. Или пък да бъде прекратен с едноразовото им изплащане. Това може да стане много преди края на годината.  
Днес повече ли се спазват правилата при раздаването на обществените поръчки?  
- Още не може да усетим ясна тенденция и ясна посока. Предприемат се мерки. Рано е да се каже.  
Спадът на чуждестранните инвестиции обаче не може да се отрече... 
- За нас новата причина за спада на инвестициите е липсата на хора за работа. Кой ще инвестира в населено място, където 
няма кой да работи? Машините без хора са купчина желязо. Така че това е новата причина. Останалите причини, ако са 
съществували и съществуват, те не са се разраснали. Хич да не са намалели, не са се разраснали.  
Що се отнася до административните прегради, те постепенно се редуцират. Правителството прие програма и 
последователно я изпълнява. В това отношение има редица традиционни административни пречки, които са отпаднали. 
Например свидетелства за съдимост, удостоверения за отсъствие на задължения към фирмите. Вече не се изисква 
бизнесът да ги представя, а се събират онлайн  по служебен път. Работи се и по това годишните финансови отчети да се 
подавят само на едно място. Тоест  при администрацията условията не са се влошили.  
Имаме данъчна стабилност, работи се по ограничаване на корупцията и по реформа в правораздаването, така че и там 
няма влошаване. Това, което се е влошило, е липсата на хора за работа. И за нас това е основата причина не само за отлива 
на чуждестранни инвестиции, а изобщо за намаляването на инвестиционната активност в страната.  
Доста широк фронт се създаде против предложенията на вицепремиера Валери Симеонов за ограничаване на 
рекламата на лотарийни игри. 
- Работодателските организации нямаме единна обща позиция. Ако ме питате за личното ми мнение, то е по-скоро в 
подкрепа на предложенията на Валери Симеонов, отколкото против. Но тъй като не искаме това да се превръща в 
разделителна линия между различните бизнес организации, ние (от АИКБ - бел. авт.) не излязохме с официална позиция.      
По време на визитата на президента Румен Радев в Русия се заговори за нова газова връзка, която да гарантира 
директни доставки на синьо гориво за България през Черно море. Как гледате на един такъв проект? 
- Трудно могат да се намерят аргументи против него. Очевидно той е изгоден за България. Това би допринесло за 
диверсификация на маршрутите, по които България получава газ, както и за повишаване на сигурността на доставките, за 
повишаване или запазване на приходите от транзитни такси. Кой би се отказал от това? Човек трябва да е много глупав, за 
да се откаже от такова нещо доброволно. Очевидно ние не се отказахме доброволно от проекта ("Южен поток" - бел. авт.). 
Бе ни наложено да се откажем. Необходимо е да проявяваме повече характер и да защитаваме икономически интереси 
на страната си.  
Васил Велев e роден на 1 април 1959 година. Той е сред учредителите и дългогодишен председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Изпълнителен директор е на "Стара планина холд" АД. Основни 
предприятия в групата са: "М+С Хидравлик", "Хидравлични елементи и системи", "Елхим-Искра", "Българска роза", 
"Боряна" и "Фазан". 
 
БНР 
 
√ КЗЛД първо ще предупреждава при нарушаване на GDPR, едва след това ще санкционира 
Д. Иванов: Европейският регламент за защита на личните данни е допълнителна тежест за бизнеса 
Българският потребител на интернет услуги ще има право на по-голям избор с влизането в сила на европейския регламент 
за защита на личните данни (GDPR) от 25 май, каза днес пред БНР Венцислав Караджов - председател на Комисията за 
защита на личните данни (КЗЛД) и зам.-председател на Европейския комитет за защита на личните данни. 
„Той ще може сам да определи какво иска и какво не иска да ползва, и какви негови лични данни да се обработват за 
целите на услугите, които той иска да ползва в т.нар. интернет общество“, обясни Караджов в интервю за предаването 
„Неделя 150“ на програма „Хоризонт“.   
„Например, когато ползвателят влиза, използва и чете безплатен интернет ежедневник, и му се поискат лични данни, той 
не е длъжен да ги предостави или да се съгласи с условията на „Бисквитки“, които му казват: „Този сайт използва 
„Бисквитки“ – съгласете се…“. Новото на регламента казва: Фирмите, които изискват лични данни, тогава, когато тези лични 
данни не са изключително условие за предоставяне на услугата, да не възпрепятстват използването на услугата от 
гражданите на ЕС“, посочи той. 
Изрично условие би било например, ако сайтът предвижда закупуване на стоки и услуги с кредитна карта - тогава трябва 
да се предостави информация, поясни Караджов. В случай, че компаниите предупреждават, че потребителят ще спре да 
ползва част от нейните услуги, ако не даде съгласието си с общите ѝ условия, влиза в противоречие с регламента. 
„Ако е така, те трябва да посочат кои точно услуги ще бъдат спрени, тъй като за мен това е едно общо заплашване. 
Компаниите нямат право да заплашват. В регламента е изрично е казано, че съгласието трябва да бъде свободно дадено. 
Всяко едно физическо лице, при тези условия, бъде принудено да предостави съгласието си, независимо дали от частен 
или от публичен орган, в неговите действия, когато е при спазване Закона за защита на личните данни, то може да бъде 
оспорено“, каза Караджов. 
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Той коментира също, че европейският регламент за защита на личните важи, който важи също и за аптеки и болници, не 
налага промяна в начина на работата им. Например столична болница да изисква от пациент от провинцията да дойде в 
София, за да си запише час при лекар-специалист, така че да може да подпише и декларация, че предоставя личните си 
данни, а втори път да дойде вече за същинския преглед. 
„За мен става въпрос за незнание и презастраховане, поради липса на знание. Заради това се извършват практики, които 
не би следвало да се прилагат. Няма защо за едно записване по телефон за уговорен ден и час от физическо лице да се 
изисква то да дойде и да го направи на място, камо ли пък да се съберат лични данни от него. Става дума за определено 
физическо лице, което си дава двете имена и желае да се запише при определен лекар. Аз не виждам тук обработване на 
лични данни в такива обеми, които да навредят на физическото лице, в случай, че то ги предостави на болницата“, каза 
Караджов. 
По отношение на изискването на аптеките - всеки, който си купува или получава частично или напълно платени лекарства 
по Здравна каса, да попълва отделна декларация, той заяви, че това е практика, която се е появила в резултат 
непознаването на правилата за обработване на лични данни. 
Добрин Иванов - изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал, сподели мнението на бизнеса 
относно европейския регламент за защита на личните данни като го нарече „допълнителна европейска бюрокрация“. 
Според Иванов фактът, че все още не е приети промени в Закона за защита на личните данни в съответствие с новия 
регламент, също създава известни притеснения у бизнеса. 
„Това е едно пререгулиране във връзка със защита на личните данни, което налага допълнителни административни и 
финансови тежести на бизнеса.  В много случаи бизнесът не е наясно какво трябва да направи точно, за да изпълни 
изискванията на регламента. Освен това липсата на национално законодателство, което все още не е прието, също поставя 
много въпросителни пред бизнеса“. 
Това, че все още не са приети промени в Законя за защита на личните данни, е несъществен проблем, защото регламентът 
като инструмент има пряко действие, отговори Караджов. 
„Той (регламентът) е приет още 2016 г. и беше отложен две години, за да може и бизнесът, и публичните институции, които 
ще го прилагат, да се запознаят с него. Освен това в регламента се предвиждат възможности за изменения в местното 
законодателство, само когато в самия регламент се предвиждат възможности за уточнения или ограничения на 
съдържащите се в него правила“, каза той. 
Според Иванов основният проблем в българския бизнес, а и в микробизнеса на европейско и световно ниво, е, че липсва 
капацитет, който да използва и да може да се приложи, за да отговаря на всички изисквания. 
„За тези две години не само бизнесът, но КЗЛД, и правителството, и държавата знаеха, че този регламент ще влезе в сила, 
и би следвало със съвместни усилия да създадем капацитет в бизнеса, така че да можем да отговорим на регламента. Нито 
Министерство на финансите, нито правителството, нито НС предвидиха тази ситуация и не създадоха експертен потенциал 
и капацитет в комисията, така че тя да може да проведе обучения, да подготви специалисти по личните данни, които да 
бъдат интегрирани в бизнеса и да приложат по правилния начин разпоредбите на регламента“, каза Иванов. 
Относно налагането на санкции, в случаи на нарушаване на регламента, българският регулатор - Комисията за защита на 
личните данни, ще действа превантивно като първо изпраща предупреждение на нарушителите, а санкциите ще се налагат 
едва след това, обясни Караджов. „Нашият начин на мислене като регулатор е, че ние трябва да подпомогнем бизнеса да 
спази изискванията, по този начин и физическите лица ще се чувстват по-защитени. В  противен случай за бизнеса ще 
възникнат много финансови и други задължения и те в момента са в ситуация, в която са изнудвани от външни 
консултантски фирми, за да могат да спазят изискванията“, каза той. 
В звуковия файл можете да чуете подробностите по темата от интервюто на Явор Стаматов с Венцислав Караджов и Добрин 
Иванов. 
 
Investor.bg 
 
√ Регламентът за личните данни: първо предупреждение, а след това глоба за фирмите 
За представителите на бизнеса новите правила са допълнителна европейска бюрокрация 
При нарушение на новия европейски регламент за личните данни (GDPR), който влезе в сила от 25 май, българският 
регулатор първо ще действа превантивно, като изпраща предупреждение на нарушителите, а санкциите ще се налагат едва 
след това.  
Това каза пред БНР Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). 
„Трябва да подпомогнем бизнеса да спази изискванията, по този начин и физическите лица ще се чувстват по-защитени. В 
противен случай за бизнеса ще възникнат много финансови и други задължения и те в момента са в ситуация, в която са 
изнудвани от външни консултантски фирми, за да могат да спазят изискванията“, каза той. 
Българският потребител на интернет услуги ще има право на по-голям избор с влизането в сила на европейския регламент, 
той ще може сам да определи какво иска и какво не иска да ползва, допълни Караджов. 
Европейският регламент, който важи също и за аптеки и болници, не налага промяна в начина на работата им. 
Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), сподели мнението на 
бизнеса за европейския регламент, като го нарече „допълнителна европейска бюрокрация“. 
Според Иванов фактът, че все още не е приети промени в Закона за защита на личните данни в съответствие с новия 
регламент, също създава известни притеснения у бизнеса. 
„Това е едно пререгулиране във връзка със защитата на личните данни, което налага допълнителни административни и 
финансови тежести на бизнеса. В много случаи бизнесът не е наясно какво трябва да направи точно, за да изпълни 

http://bnr.bg/post/100975821/lichni-danni
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изискванията на регламента. Освен това липсата на национално законодателство, което все още не е прието, също поставя 
много въпросителни“, каза той. 
Това, че все още не са приети промени в Законя за защита на личните данни, е несъществен проблем, защото регламентът 
има пряко действие, отговори Караджов. 
 
Club Z 
 
√ Регулаторът първо ще предупреждава, след това ще санкционира по GDPR 
Потребителите щели да имат по-голям избор след влизането в сила на европейския регламент за защита на лични 
данни 
Българският потребител на интернет услуги ще има право на по-голям избор с влизането в сила на европейския регламент 
за защита на личните данни (GDPR) от 25 май, обясни пред БНР Венцислав Караджов - председател на Комисията за защита 
на личните данни (КЗЛД) и зам.-председател на Европейския комитет за защита на личните данни. 
Относно налагането на санкции, в случаи на нарушаване на регламента, българският регулатор ще действа превантивно 
като първо изпраща предупреждение на нарушителите, а санкциите ще се налагат едва след това, обясни Караджов. 
„Нашият начин на мислене като регулатор е, че ние трябва да подпомогнем бизнеса да спази изискванията, по този начин 
и физическите лица ще се чувстват по-защитени. В  противен случай за бизнеса ще възникнат много финансови и други 
задължения и те в момента са в ситуация, в която са изнудвани от външни консултантски фирми, за да могат да спазят 
изискванията“, каза той. 
Караджов даде и примери за по-голям избор на българския потребител с въвеждането на регламента. 
„Той ще може сам да определи какво иска и какво не иска да ползва, и какви негови лични данни да се обработват за 
целите на услугите, които той иска да ползва в т.нар. интернет общество“, каза Караджов.   
„Например, когато ползвателят влиза, използва и чете безплатен интернет ежедневник, и му се поискат лични данни, той 
не е длъжен да ги предостави или да се съгласи с условията на „Бисквитки“, които му казват: „Този сайт използва 
„Бисквитки“ – съгласете се…“. Новото на регламента казва: Фирмите, които изискват лични данни, тогава, когато тези лични 
данни не са изключително условие за предоставяне на услугата, да не възпрепятстват използването на услугата от 
гражданите на ЕС“, посочи той. 
Изрично условие би било например, ако сайтът предвижда закупуване на стоки и услуги с кредитна карта - тогава трябва 
да се предостави информация, поясни Караджов. В случай, че компаниите предупреждават, че потребителят ще спре да 
ползва част от нейните услуги, ако не даде съгласието си с общите ѝ условия, влиза в противоречие с регламента. 
„Ако е така, те трябва да посочат кои точно услуги ще бъдат спрени, тъй като за мен това е едно общо заплашване. 
Компаниите нямат право да заплашват. В регламента е изрично е казано, че съгласието трябва да бъде свободно дадено. 
Всяко едно физическо лице, при тези условия, бъде принудено да предостави съгласието си, независимо дали от частен 
или от публичен орган, в неговите действия, когато е при спазване Закона за защита на личните данни, то може да бъде 
оспорено“, каза Караджов. 
Европейският регламент за защита на личните важи, който важи също и за аптеки и болници, не налага промяна в начина 
на работата им.  
„За мен става въпрос за незнание и презастраховане, поради липса на знание. Заради това се извършват практики, които 
не би следвало да се прилагат. Няма защо за едно записване по телефон за уговорен ден и час от физическо лице да се 
изисква, то да дойде и да го направи на място, камо ли пък да се съберат лични данни от него. Става дума за определено 
физическо лице, което си дава двете имена и желае да се запише при определен лекар. Аз не виждам тук обработване на 
лични данни в такива обеми, които да навредят на физическото лице, в случай, че то ги предостави на болницата“, 
коментира Караджов. 
Непознаването на правилата за обработването на лични данни стои в основата на изискването на аптеките - всеки, който 
си купува или получава частично или напълно платени лекарства по Здравна каса, да попълва отделна декларация, смята 
председателят на КЗЛД. 
„Това е едно пререгулиране във връзка със защита на личните данни, което налага допълнителни административни и 
финансови тежести на бизнеса.  В много случаи бизнесът не е наясно какво трябва да направи точно, за да изпълни 
изискванията на регламента. Освен това липсата на национално законодателство, което все още не е прието, също 
поставя много въпросителни пред бизнеса“, смята Добрин Иванов - изпълнителен директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал, за европейския регламент за защита на личните данни. 
Това, че все още не са приети промени в Закона за защита на личните данни, е несъществен проблем, защото регламентът 
като инструмент има пряко действие, отговори Караджов. 
„Той (регламентът) е приет още 2016 г. и беше отложен две години, за да може и бизнесът, и публичните институции, които 
ще го прилагат, да се запознаят с него. Освен това в регламента се предвиждат възможности за изменения в местното 
законодателство, само когато в самия регламент се предвиждат възможности за уточнения или ограничения на 
съдържащите се в него правила“, допълни той. 
„За тези две години не само бизнесът, но КЗЛД, и правителството, и държавата знаеха, че този регламент ще влезе в сила, 
и би следвало със съвместни усилия да създадем капацитет в бизнеса, така че да можем да отговорим на регламента. Нито 
Министерство на финансите, нито правителството, нито НС предвидиха тази ситуация и не създадоха експертен потенциал 
и капацитет в комисията, така че тя да може да проведе обучения, да подготви специалисти по личните данни, които да 
бъдат интегрирани в бизнеса и да приложат по правилния начин разпоредбите на регламента“, каза Иванов. 
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В. Монитор 
 
√ Фирми се жалват от рекет на консултанти за GDPR 
Искали им по 10 бона, за да ги научат как да защитават личните данни 
Бизнесът се оплаква от рекет от т.нар. „консултанти“ за изработване на процедури след въвеждането на новия европейски 
регламент за личните данни (GDPR). Външни съветници искат хонорари между 1000 и 10 хил. лева, за да научат компаниите 
как да използват и съхраняват информацията на клиенти, партньори и персонал. 
Това заяви Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ). 
Малкият и среден бизнес попада най-вече под ударите на новия регламент за защита на личните данни. У нас работят 400 
хил. компании, от които 375 хил. или 93 на сто от всички предприятия са микро фирми с персонал до 10 души и с приходи 
и активи до 2 млн. евро, коментира още Иванов в ефира на БНР. Според него малкият бизнесът няма човешки капацитет, 
които да отговори на всички изисквания и това по-скоро е „допълнителна европейска бюрокрация“. 
При нарушение на регламента, който влезе в сила от 25 май, българският регулатор първо ще действа превантивно, като 
изпраща предупреждение на нарушителите, а санкциите ще се налагат едва след това, обяви още веднъж председателят 
на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) Венцислав Караджов. „Трябва да подпомогнем бизнеса да спази 
изискванията, по този начин и физическите лица ще се чувстват по-защитени. В противен случай за бизнеса ще възникнат 
много финансови и други задължения и те в момента са в ситуация, в която са изнудвани от външни консултантски фирми, 
за да могат да спазят изискванията“, потвърди порочната практика и Караджов. 
Шефът на регулатора коментира, че поради незнание много компании се презастраховат с ненужни мерки. 
По думите много от практиките на болници и аптеки по отношение на личните данни не би следвало да се прилагат. 
Например, каза Караджов, столична болница да изисква от пациент от провинцията да дойде в София, за да си запише час 
при лекар-специалист, така че да може да подпише и декларация, че предоставя личните си данни, а втори път да дойде 
вече за същинския преглед. "За мен става въпрос за незнание и презастраховане, поради липса на знание. Заради това се 
извършват практики, които не би следвало да се прилагат. Няма защо за едно записване по телефон за уговорен ден и час 
от физическо лице да се изисква то да дойде и да го направи на място, камоли пък да се съберат лични данни от него. 
Става дума за определено физическо лице, което си дава двете имена и желае да се запише при определен лекар. Аз не 
виждам тук обработване на лични данни в такива обеми, които да навредят на физическото лице, в случай, че то ги 
предостави на болницата", каза Караджов, който е и зам.-председател на Европейския комитет за защита на личните 
данни. 
 
В. Стандарт 
 
√ Първо предупреждават, после глобяват за GDPR 
При нарушение на новия европейски регламент за личните данни (GDPR), който влезе в сила от 25 май, българският 
регулатор първо ще изпраща предупреждение на нарушителите. Санкциите ще се налагат след това, заяви пред БНР 
Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). 
„Трябва да помогнем на бизнеса да спази изискванията, по този начин и физическите лица ще се чувстват по-защитени. В 
противен случай за фирмите ще възникнат много финансови и други задължения. Те в момента са изнудвани от външни 
консултантски фирми, за да могат да спазят изискванията", каза Караджов. По думите му, българският потребител на 
интернет услуги ще има право на по-голям избор с влизането в сила на европейския регламент. Той ще може сам да 
определи какво иска и какво не иска да ползва и какви негови лични данни да се обработват за целите на услугите, които 
той иска да ползва. Например, когато ползвателят влиза и чете безплатен интернет ежедневник и му се поискат лични 
данни, той не е длъжен да ги предостави или да се съгласи с условията на „Бисквитки", които му казват: „Този сайт използва 
„Бисквитки" – съгласете се...". Новото на регламента казва: Фирмите, които изискват лични данни, тогава, когато тези лични 
данни не са изключително условие за предоставяне на услугата, да не възпрепятстват използването на услугата от 
гражданите на ЕС, посочи Караджов. Според него изрично условие би било например, ако сайтът предвижда закупуване 
на стоки и услуги с кредитна карта - тогава трябва да се предостави информация. В случай, че компаниите предупреждават, 
че потребителят ще спре да ползва част от нейните услуги, ако не даде съгласието си с общите ѝ условия, влиза в 
противоречие с регламента. 
„Ако е така, те трябва да посочат кои точно услуги ще бъдат спрени, тъй като за мен това е едно заплашване. Компаниите 
нямат право да заплашват. В регламента е изрично е казано, че съгласието трябва да бъде свободно дадено. 
GDPR, който важи също и за аптеки и болници, не налага промяна в начина на работата им. Например столична болница 
да изисква от пациент от провинцията да дойде в София, за да си запише час при лекар-специалист, така че да може да 
подпише и декларация, че предоставя личните си данни, а втори път да дойде вече за същинския преглед. 
„За мен става въпрос за незнание и презастраховане поради липса на знание. Заради това се извършват практики, които 
не би следвало да се прилагат. Няма защо за едно записване по телефон за уговорен ден и час от физическо лице да се 
изисква то да дойде и да го направи на място, камо ли пък да се съберат лични данни от него. Става дума за определено 
физическо лице, което си дава двете имена и желае да се запише при определен лекар. Аз не виждам тук обработване на 
лични данни в такива обеми, които да навредят на физическото лице, в случай, че то ги предостави на болницата", каза 
Караджов. 
По отношение на изискването на аптеките - всеки, който си купува или получава частично или напълно платени лекарства 
по Здравна каса, да попълва отделна декларация, той заяви, че това е практика, която се е появила в резултат 
непознаването на правилата за обработване на лични данни. 
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Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), сподели мнението на бизнеса 
за европейския регламент, като го нарече „допълнителна европейска бюрокрация". Според Иванов фактът, че все още не 
са приети промени в Закона за защита на личните данни в съответствие с новия регламент, също създава известни 
притеснения у бизнеса. „Това е едно пререгулиране във връзка със защитата на личните данни, което налага допълнителни 
административни и финансови тежести на бизнеса. В много случаи бизнесът не е наясно какво трябва да направи точно, 
за да изпълни изискванията на регламента. Освен това липсата на национално законодателство, което все още не е прието, 
също поставя много въпросителни", каза Иванов. 
Според него основният проблем в българския, европейския, а и световния бизнес е, че липсва капацитет, който да използва 
и да може да се приложи, за да отговаря на всички изисквания. 
„Още преди 2 г. /б. ред. регламентът бе приет още 2016 г. и беше отложен с 2 г., за да може и бизнесът, и публичните 
институции да се запознаят с него/ не само бизнесът, но и правителството, и държавата знаеха, че този регламент ще влезе 
в сила, и би следвало със съвместни усилия да създадем капацитет в бизнеса, така че да можем да отговорим на 
регламента. Нито Министерство на финансите, нито правителството, нито НС предвидиха тази ситуация. И не създадоха 
експертен потенциал и капацитет в комисията, така че тя да може да проведе обучения, да подготви специалисти по 
личните данни, които да бъдат интегрирани в бизнеса и да приложат по правилния начин разпоредбите на регламента", 
каза Иванов. 
Според Караджов, това, че все още не са приети промени в Законя за защита на личните данни, е несъществен проблем, 
защото регламентът има пряко действие. 
 
В. Сега 
 
√ Комисията за защита на личните данни няма да бърза да глобява  
Глобите по регламента за защита на личните данни, които достигат до 20 млн.евро, целят да създадат превантивна среда, 
а не да създадат затруднения на бизнеса или да го фалират. Максималната глоба е разписана, но не е казано, че при всяко 
нарушение трябва да бъде налагана точно този размер. Санкциите ще се прилагат, след като се установи, че не може с 
други механизми да се отстрани определено нарушение или когато то е станало вече съществено. 
Това коментира пред БНР председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов, който коментира 
влизането в сила на новия регламент. Караджов, който се включи от Брюксел, където е в командировка, е бил избран и за 
заместник-председател на Европейския комитет за защита на личните данни, който ще следи за спазването на новите 
правила. 
Новият орган ще се занимае и с жалбата срещу социалните мрежи Фейсбук, Инстаграм и Туитър за това, че принуждават 
своите потребители да се съгласят с новите правила, а това, според него, е незаконно. Прогнозата му е, че най-вероятно 
компаниите ще бъдат предупредени и няма да се стигне веднага до налагането на големи глоби. 
Караджов не отговори конкретно на въпроса дали до края на общественото обсъждане на измененията в закона за лични 
данни, които бяха внесени от управляващите с цел синхронизиране с регламента, комисията ще предложи по-ниски глоби. 
Той заяви, че във връзка със санкциите има голямо неразбиране. 
По думите на Караджов с новите правила на потребителите се дава право да имат по-голям избор. Той предупреди, че 
когато се иска съгласие за ползване на лични данни, компаниите не могат да заплашват, че ще спрат достъп до определи 
услуги или сайтове. 
В разговора се включи и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България, който определи регламента 
като "бюрокрация и пререгулиране и създаване на допълнителни тежести за бизнеса". Той се оплака от липсата на 
подкрепа от страна на държавата във връзка с регламента, който е приет през 2016 година, но влизането му в сила е било 
отложено с две години. Караджов се ангажира, че предложенията на бизнеса за промени в националното законодателство 
ще бъдат разгледани и обсъдени. 
 
√ Комисията за личните данни: Фирми и ведомства се престарават с ненужни мерки 
Контролният орган обеща първо да помага, после да глобява 
Новият еврорегламент за защита на личните данни свари неподготвени редица български институции и създава 
затруднения на гражданите. Пациенти се оплакаха, че прегледите им се бавят заради искания да попълват декларации, че 
са съгласни болницата да ползва личните им данни. В Националната кардиологична болница например поискали от човек 
от Кюстендил със сърдечни проблеми първо да се яви лично и да попълни декларация, за да му насрочат дата за преглед. 
Това обаче означава значително забавяне на прегледа, както и двойно пътуване до София и обратно, т.е. оскъпяване. 
"Страшно много се затруднихме, защото се иска изцяло да пренастроим организацията на работа, защото ние предаваме 
информацията към НЗОК, към министерство, а данните за здравословното състояние на хората е чувствителна 
информация, която още по-жестоко трябва да се съхранява и да се пази от злонамерени действия", обясни пред "Дарик" 
д-р Неделчо Тотев, директор на болницата в Чирпан и председател на Сдружението на общинските болници в България. 
В банките също настъпи объркване. На места служители обясняваха на клиентите си, че при всяка операция занапред ще 
трябва да попълват декларация, че са съгласни личните им данни да се обработват. Директорът на "Кредит Център" 
Тихомир Тошев уточни, че съгласно новия регламент банките ще трябва да искат съгласие за ползване на лични данни 
само при избор на нов финансов продукт: "Защото различните продукти ще изискват различни данни, които да 
предоставяте. Тогава ще ви се искат, оттам нататък - не", поясни Тошев.  
Председателят на Комисията за защита на личните данни Венцеслав Караджов призна, че някои фирми и ведомства се 
презастраховат с ненужни мерки за личните данни, подобни на случая с кардиологичната болница. Болниците могат да 
изискват подписването на декларация само ако искат да ползват личните ви данни за други дейности, които не са свързани 
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със здравеопазване. А банките, веднъж получили личните ви данни, не бива да ви искат ново съгласие за ползването им 
при всяка нова операция, посочи Караджов. Според него възникналите затруднения са заради неразбиране, неправилно 
тълкуване на евроразпоредбите и страх от солени глоби. Шефът на КЗЛД изтъкна, че комисията няма да бърза да налага 
наказания, а ще насочва и ще помага. "Санкциите по еврорегламента целят да създадат превантивна среда, а не да 
затрудняват бизнеса или да го фалират. Максималната глоба е 20 млн. евро, но тя е за най-тежки нарушения. Санкциите 
ще се прилагат, след като се установи, че не може с други механизми да се отстрани определено нарушение, или когато то 
е станало вече съществено", подчерта Караджов по БНР.  
Промените в българския закон за личните данни, с който трябва да въведем еврорегламента, все още са на ниво 
обсъждане. Проектът на МВР бе разбит на пух и прах от редица авторитетни организации, както и от гилдиите на 
адвокатите, застрахователите и на частните съдебни изпълнители. Според становищата им проектозаконът прокарва 
откровена цензура за медиите, нарушаване на адвокатската и лекарската тайна, унищожаване на бизнес, блокиране на 
съдебното изпълнение и затруднения при ползването на публичните регистри. 
БЮРОКРАЦИЯ: 
Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал, окачестви новия регламент като 
"допълнителна европейска бюрокрация". По думите му фактът, че все още не са приети промени в българския закон, 
създава притеснения у бизнеса. "Това е едно пререгулиране във връзка със защита на личните данни, което налага 
допълнителни административни и финансови тежести на бизнеса. В много случаи фирмите не са наясно какво трябва да 
направят точно, за да изпълнят изискванията на регламента", коментира той. 
 
Дневник  
 
√ Българският регулатор няма да бърза да налага глоби по регламента за лични данни 
Глобите по регламента за защита на личните данни, които достигат до 20 млн.евро, целят да създадат превантивна среда, 
а не да създадат затруднения на бизнеса или да го фалират. Максималната глоба е предвидена, но не е казано, че при 
всяко нарушение трябва да бъде налаган точно този размер. Санкциите ще се прилагат, след като се установи, че не може 
с други механизми да се отстрани определено нарушение или когато то е станало вече съществено. 
Това заяви пред БНР председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов, който коментира 
влизането в сила на новия регламент. Караджов, който се включи от Брюксел, където е в командировка, е бил избран и за 
заместник-председател на Европейския комитет за защита на личните данни, който ще следи за спазването на новите 
правила. 
Новият орган ще се занимае и с жалбата срещу социалните мрежи "Фейсбук", "Инстаграм" и "Туитър" за това, че 
принуждават своите потребители да се съгласят с новите правила, а това, според него, е незаконно. Прогнозата му е, че 
най-вероятно компаниите ще бъдат предупредени и няма да се стигне веднага до налагането на големи глоби.  
Караджов не отговори конкретно на въпроса дали до края на общественото обсъждане на измененията в закона за лични 
данни, които бяха внесени от управляващите с цел синхронизиране с регламента, комисията ще предложи по-ниски глоби. 
Той заяви, че във връзка със санкцииите има голямо неразбиране. 
По думите на Караджов с новите правила на потребителите се дава право да имат по-голям избор. Той предупреди, че 
когато се иска съгласие за ползване на лични данни, компаниите не могат да заплашват, че ще спрат достъп до определи 
услуги или сайтове. 
"Той ще може сам да определи какво иска и какво не иска да ползва, и какви негови лични данни да се обработват за 
целите на услугите, които той иска да ползва в т.нар. интернет общество", каза още Караджов. 
По думите му, когато някой е между потребителите на безплатен интернет ежедневник и му се поискат лични данни, той 
не е длъжен да ги предостави или да се съгласи с условията на т.нар. бисквитки, които му казват: "Този сайт използва 
"бисквитки" – съгласете се". Новото на регламента казва: Фирмите, които изискват лични данни, тогава, когато тези лични 
данни не са изключително условие за предоставяне на услугата, да не възпрепятстват използването на услугата от 
гражданите на Европейския съюз", заяви още председателят на комисията. 
Караджов уточни, че изрично условие би било например, ако сайтът предвижда закупуване на стоки и услуги с кредитна 
карта - тогава трябва да се предостави информация. 
В разговора се включи и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България, който определи регламента 
като "бюрокрация и пререгулиране и създаване на допълнителни тежести за бизнеса". Той се оплака от липсата на 
подкрепа от страна на държавата във връзка с регламента, който е приет през 2016 година, но влизането му в сила е било 
отложено с две години. Караджов се ангажира, че предложенията на бизнеса за промени в националното законодателство 
ще бъдат разгледани и обсъдени. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ Икономистите на БАН ще представят Годишния си доклад за състоянието на икономиката 
Икономистите на БАН ще представят Годишния си доклад за състоянието на икономиката. Акцентът е поставен върху 
навършването на десет години от началото на глобалната финансово-икономическа криза.  
Докладът съдържа анализи на икономическото развитие у нас през изминалата година, като проследява 
микроикономическите и макроикономическите показатели, както и външния, фискалния и банковия сектор, а също и 
пазара на труда.  
Тази година специалната тема, която е обект на анализ, е 10-годишнината от началото на глобалната финансово-
икономическа криза. Освен поуките от нея за България, обоснована е и необходимостта от реформи в различни сфери на 
икономиката. Дават се и препоръки за икономическото развитие и политиките в периода до 2020 година. 
 
√ Руслан Стефанов: Въпреки забавянето Европа успява постъпателно да либерализира газовия пазар 
Неразбираемо е защо правителството иска отново да отвори Кутията на Пандора с рестарта на АЕЦ "Белене" 
Все повече на "Газпром" ще му се налага да се съобразява с либерализацията на газовия пазар в Европа. Това заяви 
икономистът от Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов в интервю за предаването "Събота 150": 
"Ако се върнем през 2009 година, тогава Русия представи своя алтернативен вариант на либерализацията на пазара, точно 
преди Европейската комисия да представи своите идеи за либерализация. Ако погледнем и делото с „Газпром“, което 
мина току-що, се вижда, че макар и много бавно ,ЕК налага своя модел, а на „Газпром“ му се налага да се съобрази с тези 
решения. Разбира се, остава надеждата на руската страна, че ще успее по някакъв начин, разговаряйки с отделни страни, 
те да не се възползват от тези възможности, които дава европейският пазар, но това рано или късно ще се реализира. 
Европа, въпреки множеството трудности и забавяния все пак успява бавно и постъпателно да реализира своята идея за 
либерализация на пазара. В случая има една нервност от страна на Русия, тъй като на тях все повече ще им се налага да се 
съобразяват, съответно да влизат в конкуренция с алтернативни доставки.  
Ролята на алтернативните доставки е не когато газът е евтин, както беше през последните 2-3 години, а когато цената на 
барел петрол достигне отново 140-150, а защо не и 200 долара, подчерта Стефанов: 
„Тогава ще бъде много позитивно за конкурентноспособността на Европа да има алтернативна възможност за доставки. 
Всички големи пазари, включително Китай, търсят такива алтернативни доставки. Така че, този вариант, който президентът 
Путин предлага, е отчаян апел, продължаващ пропаганден апел, че видите ли, руските тръбопроводи в Европа нямат 
алтернатива. Очевидно имат и последната страна, която го доказва, е Хърватия, която също ще търси такава алтернатива 
и за доставка съответно на газ в Западните Балкани.“ 
Очевидно "Северен поток" е стратегически проект на Русия, който определени германски бизнеси са възприели като 
изгоден за тях, но е неизгоден за Украйна, посочи още икономистът. 
Относно рестарта на проекта "Белене", който отново е на дневен ред, Руслан Стефанов отбеляза, че не разбира защо 
правителството иска отново да отвори "тази Кутия на Пандора": 
"Едно е ясно - българското правителство няма ясна представа за това как трябва да се развива българската енергетика и за 
мен е изключителна изненада, че тази тема се повдига отново." 
Стефанов акцентира върху колосалните по думите му загуби, които българската държава търпи от опитите за изграждане 
на подобни обекти: 
"Причината в момента пенсиите на българските пенсионери да са такива е, че огромна част от тази индустрия, която беше 
построена сякаш или уж без пари, всъщност струва много пари на българските данъкоплатци. Ако припомним и предишния 
рестарт на "Белене" от 2002-2004 година - тогава докладите на държавната финансова инспекция говореха за въпиюща 
корупция и разхищение на средства в размер на стотици милиони. С тях тези проблеми, за които в момента говорим - в 
здравеопазване, в образование - могат да бъдат решени сравнително лесно." 
 
√ Евродепутатите ще обсъдят в Страсбург пакета за мобилността, станал повод за протести у нас 
Евродепутатите ще обсъдят на започващата днес пленарна сесия в Страсбург решението на Европейската комисия по 
третия пакет за мобилността.   
Заседанието на Европейският парламент започва в 18:00 часа българско време. Пакетът за мобилността е първата тема, 
която евродепутатите ще дебатират.  
Ефективен протест срещу него проведоха на 17-и май българските превозвачи в цялата страна, зад които застана 
премиерът Бойко Борисов. Според тях, той ще доведе до масови фалити на фирми, а целта е да бъдат елиминирани от 
пазара българските, полските, унгарските и румънските камиони.  
Превозвачите смятат, че фатални в това отношение може да се окажат част от изискванията като, например, шофьорите да 
се прибират до родното си място на всеки 3 седмици, след третия ден в страна от ЕС на шофьор да се плаща по нормите 
за командировки на държавата, в която е влязъл, да не се спи в кабините на камионите. 
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Капитал 
 
√ Токът ще поскъпне средно с 1.89% според изчисленията на КЕВР 
Най-голямо ще е повишението на цената за клиентите на "Енерго-про", а най-малко - за тези на ЧЕЗ 
Средното увеличение на цените на електрическата енергия за бита в страната от 1 юли ще бъде с 1.89%, въпреки че ЕРП-
та поискаха много повече. Това става ясно от доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаването 
на новите цени в сектор "Електроенергетика". Той ще бъде публично обсъден на 31 май, като след това през юни 
регулаторът ще вземе окончателното си решение за новите тарифи. 
Повишаването на крайната цена, според изчисленията на експертите, ще бъде различно за потребителите в отделните 
райони на страната. За клиентите на ЧЕЗ например увеличението ще е само с 1.7%, за тези на ЕВН – 1.81%, а за абонатите 
на "Енерго Про" с 2.6%. 
Предложените за обсъждане проценти са в пъти по-малки в сравнение с поисканите от самите електроразпределителни 
дружества, което пък потвърждава думите на председателя на КЕВР Иван Иванов от преди месец, че няма значение какво 
иска бизнеса, а е важно какво ще реши комисията. 
Вместо ръст от 51% ЧЕЗ получи понижение 
"ЧЕЗ Електро България" например направи предложение за увеличаване на нощната тарифа с 51% (от 0.05696 лв. за 
киловатчас до 0.08603 лв. за киловатчас) и на дневната тарифа - с 5%. Като мотив за това бяха посочени цените, на които 
дружеството купува нощната енергия от НЕК. "Към момента "ЧЕЗ Електро" продава за битовите клиенти енергия по нощна 
тарифа под себестойност - цената, по която купува енергията от НЕК е 107.71 лв. за мегаватчас, а тази, по която продава на 
битовите клиенти, е 56.96 лв. за мегаватчас. Поради това предлагаме изравняване на нощните тарифи за стопанските и 
битовите клиенти", заявиха през април от ЧЕЗ. 
Според КЕВР обаче нощната тарифа на "ЧЕЗ Електро България" не само не трябва да се увеличава толкова, а дори трябва 
да се намали с 2% - до 0.05582 лв. за киловатчас. Дневната тарифа пък следва да нарасне минимално - с 0.1%. 
Подобно е положението и при поисканото от "ЧЕЗ Разпределение България" повишаване на цените за достъп до мрежата 
с 35% и за пренос - с 34%. Изчисленията на експертите на секторния регулатор са показали, че поскъпването не трябва да 
е повече от съответно 2.8 и 5.5%. Така, с включването и на тези компоненти, цената на тока в Западна България ще се 
увеличи средно от 1 юли с 1.7 процента. 
Още от същото и за останалите 
Аналогично КЕВР действа и с останалите ЕРП-та. От "ЕВН "ългария Електроснабдяване" бяха поискали увеличение на 
дневната тарифа с 6.19%, а на нощната с 21.6%, но вероятно ще получат под един процент ръст за дневната и също както 
при ЧЕЗ - минимално понижение на нощната. При дружеството на ЕВН, което управлява мрежата - Електроразпределение 
Юг", пък има най-голямо разминаване между заявени цени и такива изчислени от КЕВР. За пренос на енергия през 
електроразпределителната мрежа на средно напрежение например компанията бе поискала от над 52% - от 0.00823 
лв./КВч до 0.00391 лв. за киловатчас. Предложението на регулаторът обаче е в точно обратна посока - ръст от 7.3 процента. 
При цената за достъп до електроразпределителната мрежа за битови клиенти дружеството бе заявило скок от 125% до 
0.01132 лв./КВч, но КЕВР позволява само вдигане с 2.58% до 0.00516 лв. за киловатчас. С така обявените промени крайната 
цена на тока за клиентите на ЕВН, с включени тарифи за пренос и достъп, ще се повиши с 1.81 процента. 
Заявлението на "Енерго–про Продажби" беше най-умерено - само 1.69% за дневната тарифа и 2.95% за нощната. Според 
регулаторът обаче и това е много, като изчисленията сочат възможен ръст от 0.4% за електроенергията през деня и 
понижение от 2.86% за тази през нощта. Мрежовото им дружество "Електроразпределение Север" обаче ще получи доста 
по-близки до поисканите увеличения от около 17% за различните услуги - малко над 13% за пренос по мрежата за средно 
напрежение, 9% за тази на ниско и 6.75% за достъп. Именно заради това и общото поскъпване на тока, с включени всички 
компоненти, в Североизточна България, където оперира "Енерго-про" ще е най-голямо - 2.6 на сто. 
 
БНТ 
 
√ Премиерите на България и Украйна откриха паметна плоча на Димитър Пешев в Киев  
В Киев премиерите на България и Украйна Бойко Борисов и Володимир Гройсман откриха площад "Димитър Пешев" и 
паметна плоча за делото на българския политик. На церемонията присъстваха и кметовете на София и Киев - Йорданка 
Фандъкова и Виталий Кличко. 
Решението този площад да носи името на Димитър Пешев е взето от киевската Рада през март във връзка със 75-ата 
годишнина от спасяването на българските евреи и по инициатива на посолството ни в Украйна.  
Като заместник-председател на Народното събрание през 1943 година Димитър Пешев е човекът, допринесъл в най-
голяма степен за спасяването на българските евреи. България е единствената държава, спасила всички свои над 50 000 
евреи, припомни при откриването Бойко Борисов  
Бойко Борисов - министър-председател на България: Ние по този начин искаме още веднъж да покажем колко хуманен 
и силен е българският народ и как в едни много мракобесни времена е успял да защити своите евреи. 
Премиерът поздрави украинския премиер и кмета на Киев Кличко за празника на града и благодари за осъществяването 
на инициативата за площада и паметна плоча. Разказа също, че бабата на Володимир Гройсман оцелява по чудо при 
изтребването на украинските евреи.  
Украинският премиер подчерта, че направеното от Димитър Пешев трябва да се помни. Пред всеки един човек по думите 
му в сложна ситуация възниква въпрос как да постъпи. 
Володимир Гройсман - министър-председател на Украйна: И сега сме напълно наясно с избора, направен от Димитър 
Пешеве по онова време, избор, говорещ за огромно съчувствие и хуманизъм. 
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Виталий Кличко - кмет на Киев: Отнасяме се с голямо уважение към традициите на всички общности тук, в това число и 
към българската общност. Много символично е това решение на Киевския градски съвет този площад в сърцето на града 
да се нарече на Димитър Пешев, който може да бъде пример за всички нас. 
Йорданка Фандъкова - кмет на София: И Киев, и София споделяме едни и същи ценности за толерантност между хората и 
аз мисля, че българският народ и нашият град можем да се гордее със своята история в този план. 
Премиерът Борисов и украинският му колега си обещаха да се видят скоро отново в Болград за откриването на пътя Одеса 
- Рени, област, в която живеят много бесарабски българи. 
Столичният кмет Йорданка Фандъкова пък покани своя киевски колега Кличко да посети София през есента. 
 
√ Вицепремиерът Екатерина Захариева участва в Съвета "Външни работи" в Брюксел  
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще участва в Съвета "Външни работи" в Брюксел. 
Очаква се министрите да обменят мнения за резултатите от Срещата на върха ЕС - Западни Балкани, която се състоя на 17 
май в София. 
Съветът ще обсъди и ситуацията в Иран и споразумението за ядрената програма на страната в контекста на последните 
развития след решението на САЩ да се оттеглят от него. Министрите ще разговарят и за актуалната обстановка в Северна 
Корея и в Йемен, както и ситуацията във Венецуела след президентските избори в страната. 
 
√ Емил Радев: Новият регламент за личните данни противоречи на законодателството  
Новият регламент за защита на личните данни е в противоречие с нашето законодателство, защтото не са готови 
промените, които да го съгласуват с новите изисквания - това каза в "Денят започва" евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев. 
Емил Радев - евродепутат от ГЕРБ/ЕНП: Европа покрива най-високите стандарти за защита на личните данни. Въпреки, 
че регламентът беше приет през 2016 г., нямаше достатъчно разяснителни кампании, и на ниво ЕС. Тепърва стартира 
дебатът какво предвижда регламента. Тепърва стартират и законовите промени, които трябваше да са факт, които да 
разяснят новите изисквания. Стигна се до там, че нашия закон си противоречи с регламента. Трябва да се направи много 
широка кампания. Тепърва започват законовите промени. Добре е, че има облекчения за малките фирми. Само фирми с 
над 250 души трябва да назначават човек, който да отговаря за личните данни.  
- С какво беше полезно изслушването на Зукърбърг? 
Емил Радев - евродепутат от ГЕРБ/ЕНП: Много въпроси след случая с "Кеймбридж Аналитика" нямаха отговор. Много от 
въпросите, които се зададоха не получиха отговор - например коя европейската компания, която може да го конкурира. 
Не са виновни Фейсбук, но като монополист може да налага правилата на играта. Много се радвам, че влезе в сила 
Регламента за защита на лични данни. Вече можем да бъдем забравени. Фейсбук сега започва да разработва алгоритъм, 
който да осигури това. Ние ще имаме право да се откажем от дадени съгласия. 
 
√ Изключително висок добив на череши прогнозират производители от Пловдивско  
Рекорден добив на череши тази година прогнозират производители от региона на Пловдив. Проблеми с изкупуването на 
плодовете няма. В същото време обаче има конкуренция между производителите на рози и череши в осигуряването на 
наемни работници, защото кампаниите по обирането им съвпадат. 
Красимир Кумчев е един от големите производители на плодове и зеленчуци в Пловдивско, като черешовите насаждения 
в стопанството му са на площ от 100 декара. Казва, че за първи път от 10 години насам, производителите на череши са 
пощадени от природните стихии.  
Красимир Кумчев - производител на плодове и зеленчуци: Средните добиви ще се движат между тон-тон и половина, 
което е фантастичен добив за черешовото производство- 00.25 В България има 80 хиляди декара череши, една четвърт 
всъщност от всички овощни култури в страната са заети от черешата.  
Стопаните засега са доволни и от цените, на които се изкупува продукцията им.  
Красимир Кумчев - производител на плодове и зеленчуци: Цените стартирахме от четири лева на килограм, в момента 
продаваме на три лева на килограм, което е нормално, добра цена, и което означава, че цена на дребно, някъде между 
3,50 и 4 лева за килограм.  
Добро възнаграждение получават и берачите, тъй като в момента има сериозна конкуренция между производителите на 
череши и рози в наемането на временна работна ръка. За да избегне проблема Красимир Кумчев разчита основно на хора 
на постоянни трудови договори.  
Красимир Кумчев - производител на плодове и зеленчуци: На килограм в момента заплащаме 40 стотинки на килограм, 
по отношение на това, което те си заработват, всичко зависи от сръчността на работника.  
Янко - работник: Сега в момента аз, 100-110 изкарвам на ден. - Лева? - Лева, да. 200, 250-300 килограма събирам аз. 
Чалъмът е само да знаеш, да са ти бързи ръцете, да береш и да вадиш пари.  
Проблеми с реализирането на реколтата няма, категоричен е Кумчев, тъй като търговци от Румъния масово обикалят 
стопанствата в Пловдивско в готовност да изкупят черешите още след обирането им. 
 
Investor.bg 
 
√ Потребителските заеми за една година се увеличават с 14,4% 
През април кредитирането в България запазва тенденцията от последните месеци и продължава да расте с бързи 
темпове, показва паричната статистика на БНБ 
През април кредитирането в България запазва своята тенденция от последните месеци и продължава да расте с бързи 
темпове. 
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За разлика от март, през миналия месец най-голям ръст, в сравнение с година по-рано, отбелязват потребителските заеми. 
Те се увеличават с 14,4% спрямо април 2017 г. (7,2% годишно повишение през март 2018 година) и достигат 8,510 млрд. 
лева, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). 
В края на миналия месец отпуснатите от банките жилищни кредити са за 9,724 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 
9,3%, докато месец преди това отбелязаха 9,1% годишно увеличение. 
От централната банка отчитат, че заемите за домакинствата са достигнали 20,650 млрд. лв. (19,7% от БВП) в края на април 
и в сравнение с година по-рано те се увеличават с 9,1%. През март годишното повишение беше 6,3%. 
В началото на годината управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че растежът на кредитирането предполага 
повишено внимание върху кредитния риск. По думите му "периодите на кредитна експанзия са и периоди на натрупване 
на потенциал за бъдеща реализация на кредитен риск и поява на нови активи с проблемно качество". 
В централната банка изчисляват, че през април на годишна база другите кредити намаляват с 14,1% (5,9% годишно 
понижение през март 2018 г.), като достигат 1,069 млрд. лева. 
Заемите, предоставени на финансови предприятия, в края на миналия месец са 2,260 млрд. лв. За една година те се 
увеличават с 54,8% (64,5% годишно повишение през март 2018 година). 
 

 
 
През април вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 6,3% и достигат 55,946 млрд. лева, докато през март 
се повишиха с 5,3% на годишна база. 
В края на април 2018 г. кредитите за неправителствения сектор са 54,861 млрд. лв. (52,3% от БВП) при 53,846 млрд. лева 
към март 2018 г. (51,3% от БВП). През април 2018 г. те се увеличават на годишна база с 6,6% (5,6% годишно повишение през 
март 2018 година). 
Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от други 
парично-финансови институции, чиито обем за последните дванадесет месеца е 76 млн. лева. 
На годишна база продадените заеми от други ПФИ са 135,7 млн. лева (в т. ч. 1,9 млн. лв. през април 2018 година), а обратно 
изкупените кредити – 59,7 млн. лв. (през април 2018 г. няма обратно изкупени кредити). 
Кредитите за фирмите нарастват с 2,9% на годишна база през април 2018 г. (2.3% годишно повишение през март 2018 г.) и 
в края на месеца достигат 31,951 млрд. лв. (30.5% от БВП). 
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В края на април депозитите на неправителствения сектор, в който влизат фирмите, финансови предприятия (финансови 
посредници, застрахователни дружества и пенсионни фондове, домакинства и нетърговски организации, които ги 
обслужват, са 72,204 млрд. лв., като годишното им увеличение е 5,6%. През март спестяванията отбелязаха същото 
годишно повишение. 
Депозитите на бизнеса в края на април са 21,300 млрд. лева и за година се увеличават с 13%. През март в БНБ отчетоха 
същото годишно повишение. 
Спестяванията на финансовите предприятия намаляват с 34,7% на годишна база през април, при 31,1% годишно 
понижение през март. Към 30 април депозитите достигат 2,561 млрд. лв. 
Спестяванията на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, в края на миналия месец възлизат на 48,343 млрд. лева, 
като се увеличават с 5,9% спрямо година по-рано, при 5,5% годишно нарастване през март. 
 

 
 

От централната банка информират, че нетните чуждестранни активи в края на април са 51,353 млрд. лева и отбелязват 
2,4% ръст в сравнение с година по-рано. През март те бяха 51,915 млрд. лева и отчетоха годишно повишение от 2,8%. 
През миналия месец чуждестранните активи се увеличават с 1,7% (2,3% годишен ръст през март 2018 г.), като достигат 
60,403 млрд. лева. 
Чуждестранните пасиви са 9,050 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 1,9% (0,5% годишно понижение през март 2018 
година). 
 
√ Утвърдени са 28 регионални програми за заетост през тази година 
С близо 8 млн. лева от бюджета ще се финансира заетост на уязвими групи на пазара на труда 
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков утвърди 28 регионални програми за заетост през 2018 г. 
Изпълнението им започва в началото на следващия месец, съобщават от социалното министерство. 
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Според новия подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост местните власти 
имат ключова роля. Разпределението на финансовите средства се извършва по области на база на критериите 
средногодишно равнище на безработица и средногодишен брой на регистрираните безработни лица през предходната 
година в съответната област и се включват в Националния план за действие по заетостта. 
В зависимост от потребностите всяка община решава какви дейности да се изпълняват, определя броя на наетите лица, 
организацията на работата - на пълен работен ден или почасова заетост, през кои месеци от годината да се работи и т.н. 
Програмите са съобразени с регионалните приоритети. 
През 2018 г. със средства от държавния бюджет в размер на 7,9 млн. лева ще се финансира заетостта, за срок не по-малък 
от 6 месеца, на 2 218 безработни лица, изпитващи най-големи трудности при реализацията си на пазара на труда. От тях 1 
753 (79 %) ще започнат работа на пълен работен ден, а 465 (21%) ще се включат в почасова заетост. 
По програмите ще се наемат приоритетно лица от уязвими групи на пазара на труда, сред които младежи до 29 години, с 
подгрупа до 25-годишни младежи, които нито се обучават, нито са заети, както и лица над 50-годишна възраст и 
продължително безработни лица. Трудовото възнаграждение (в размер на 510 лева при заетост на пълен работен ден и 
3.07 лева на час при почасова заетост) и осигуровките на наетите лица ще се финансират със средства от бюджета на МТСП 
за активна политика на пазара на труда през 2018 г.  
Работодателите (областните и общинските администрации) и партньорите ще се включат в изпълнението на програмите 
със средства в размер на около 234 000 лева. Те ще бъдат насочени към финансиране на материалните разходи и 
обезпечаването на разкритите работни места в широк спектър от дейности с местно значение. 
Изпълнението на Регионалните програми за заетост ще продължи до края на 2018 г. 
 
Club Z 
 
√ Европарламентът пак зове да ни вземат в Шенген  
Евродепутатите ще гледат и мерки срещу превъртането на километражите на старите коли 
Европейският парламент ще обсъди на сесията си в Страсбург утре доклад за състоянието на Шенгенското пространство, в 
който за пореден път се призовава за приемането на България и Румъния в зоната без гранични проверки. 
Отбелязва се, че това е свързано със сигурността на Шенген. Докладът разглежда въпроса с възстановените граници между 
държави в Шенген от 2014 г. насам. В документа се посочва, че тези действия са били предприети "по-скоро с усещането" 
за заплахи за обществения ред и вътрешната сигурност покрай движението на хора и с тероризма, с броя на търсещите 
убежище и на незаконните мигранти, "а не със сериозни данни за действителното наличие на сериозна заплаха или с 
действителния брой на пристигащите".  
Според доклада възстановяването на граничните проверки подронва доверието в европейските институции и носи 
катастрофални последици за икономиките на държавите в ЕС. Цитирани са оценки за разходите - до 20 милиарда евро 
еднократно и 2 милиарда евро годишно за поддръжката на възобновените проверки. Отбелязва се, че европейските 
държави са изградили над 1200 километра стени на стойност поне половин милиард евро. Шенгенското пространство е на 
кръстопът, отчита ЕП и осъжда продължаващото повторно въвеждане на гранични проверки, както и изграждането на 
физически прегради между държавите в пространството. 
Също утре ЕП ще обсъди доклад за предложените промени в правилата за командироването на работници. Пред март бе 
постигнато първоначално споразумение сроковете за командироване да бъдат намалени наполовина, а след изтичането 
им изпратените в чужбина служители да получават заплащане, равно с това на местните работещи в дадената област, като 
внасят и същите данъци и осигуровки в приемащата държава. Според доклада минималните ставки на заплащане засега 
показват значителни различия за командированите и местните работници в приемащите държави - от 10 до 50 процента, 
като така се нарушават еднаквите условия на съревнование между дружествата. Отбелязва се, че 14 парламента в ЕС вече 
възразиха срещу подобни промени. ЕП отчита, че "свободата на предоставяне на услуги е един от основните принципи на 
правото на ЕС, (но) тя не е неограничена". 
Тази вечер ЕП ще се запознае с доклад от наблюденията на Европейската комисия в областта на правосъдието. Отчита се, 
че националните съдилища са съдилища на ЕС и производствата в тях трябва да осигуряват безпристрастност, 
справедливост и ефикасност. В доклада се отбелязва, че подобряването на съдебната ефикасност може да доведе до по-
бърз растеж на икономиката, а усещането на дружествата за независимостта на съдебната власт може да доведе до 
повишен растеж на производителността. Когато съдебните системи осигуряват ефективно упражняване на правата, има 
по-голяма вероятност кредиторите да отпускат заеми, намаляват се разходите по сделките, пише в документа, съобщава 
БТА. 
В сряда ЕП ще предложи на Европейската комисия да бъде въведена общоевропейска система за защита срещу 
злоупотребите с подправянето на показателите за пробега на автомобилите. Икономическата печалба от подправянето на 
километражите може да бъде значителна предвид ниските цени на необходимото оборудване и изкуственото увеличение 
на стойността на употребяваните автомобили, се посочва в доклада. Цитирани са данни, според които делът на 
подправените километражи е между пет и 12 на сто при препродаваните употребявани автомобили в една държава от ЕС 
и между 30 и 50 на сто при продажби през граница. Общите икономически вреди са за 5,6 - 9,6 милиарда евро, се допълва 
в документа. 
Отчита се, че пазарът на употребявани автомобили в ЕС е два до три пъти по-голям от пазара на нови превозни средства, 
като същевременно е на последно място по потребителско доверие. ЕП дава за пример Холандия и Белгия, въвели 
национални бази данни за пробега на автомобилите. Двете държави събират данни от показанията на километражите при 
всяко представяне на автомобила в гараж за поддръжка, ремонт или технически преглед. Това доведе и в двете държави 
до почти пълно и бързо премахване на измамите, отбелязва ЕП. 
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Подправянето на данните за пробега е забранено в 26 държави от ЕС, но само в 10 страни съществуват възможности за 
проверка, а едва шест признават промяната в тези данни за престъпление. ЕП очаква ЕК да вземе мерки, включително с 
налагането на нови защити за новопроизведените автомобили, до лятото на идната година. 
 
В. Банкерь 
 
√ Процесът на присъединяване към еврозоната ще насърчи растежа и реформите в България 
Процесът на присъединяване към еврозоната, започвайки с участието на националната валута в Европейския валутен 
механизъм (ERM II), ще бъде катализатор за по-нататъшни подобрения, корекции и реформи в България,заявява 
управителят на БНБ Димитър Радев, цитиран от сайта SeeNews.  
"Всичко това ще бъде от полза за икономиката", отбелязва гуверньорът в предговора към доклада за Форума на 
официалните парични и финансови институции. 
Макроикономическото представяне на България е солидно, паричната стабилност на страната е факт от повече от 2 
десетилетия, а системата на Валутния борд, която свързва българския лев към еврото, е безкомпромисна, отчита Димитър 
Радев. 
"България поддържа балансиран бюджет и се смята, че има най-ниското съотношение дълг към БВП в ЕС. Банковият сектор 
е стабилен, като капиталовата адекватност и ликвидността надвишават средните за ЕС", добавя ръководителят на БНБ. 
Според Радев е логично да се очаква, че страна с такива показатели не бива да бъде блокирана, а по-скоро приветствана 
да започне пътуването си към присъединяване към еврозоната чрез участието на националната си валута в ERM II. 
Коментарите на Радев съвпаднаха с оповестяването на становището на Европейската централна банка (ЕЦБ), че България 
трябва да се справи с макроикономическите дисбаланси и трябва да приеме закони за запазване независимостта на 
централната банка, за да изпълни критериите за присъединяване към еврозоната, отбелязва SeeNews. 
Действителното време на приемане на еврото ще зависи в по-малка степен от номиналните критерии за конвергенция от 
Маастрихт, на които България отговаря от много години, и повече от реалната конвергенция на икономиката, твърди 
Димитър Радев. 
"Има структурни и институционални политики, които трябва да бъдат последователно прилагани, за да се ускори реалната 
конвергенция", казва гуверньорът на БНБ. 
Европейската комисия заяви в своя доклад за сближаването, публикуван заедно с доклада на ЕЦБ, че България не отговаря 
на условията за приемане на еврото, тъй като законодателството за централната банка в частност не е напълно съвместимо 
с изискванията на Договора за функционирането на ЕС. 
България изпитва макроикономически дисбаланси, свързани с уязвимите места във финансовия сектор, съчетани с високи 
задлъжнялост и необслужвани заеми в корпоративния сектор, коментира той. 
 
Economy.bg 
 
√ До 2025 у нас ще бъдат изградени 10 станции за зареждане на водородни автомобили  
Най-вероятно първата станция ще бъде в Бургас  
До 2025 в България ще бъдат изградени 10 станции за зареждане на водородни автомобили. Това заяви заместник-
министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов по време на представянето на 
водородни автомобилни технологии пред НДК. По думите му към момента няма нито една зарядна станция в страната, а 
водородните технологии навлизат все по-усилено в ежедневието. 
„Поради тази причина правителството е одобрило национална програма за развитие на пазара на алтернативни горива”, 
каза Ангел Попов. Той обяви, че вече се проучват местата, където да бъдат изградени зарядните станции, като най вероятно 
първата ще бъде в Бургас. 
Заместник-министърът съобщи, че вече се работи по модифицирането на първия български кораб, за превоз на пътници, 
който ще се задвижва с водороден двигател. 
Ангел Попов добави, че целта на днешната демонстрация, на два автомобила с водородни двигатели, е да се покаже 
ефективността на тази изцяло екологична технология, който безспорно е бъдещето на транспорта в световен мащаб. 
Днешното представяне е част от събитията, свързани със Срещата на високо равнище по въпросите на водородните 
технологии, която ще се проведе на 28 май 2018 в НДК. Организатор на инициативата е Съвместното предприятие „Горивни 
клетки и водород”, което е европейско публично-частно партньорство, работещо за ускореното навлизане на пазара на 
технологиите базирани на горивни клетки и водород. 
Горивните клетки са системи, които могат да се инсталират в автомобили, мотоциклети, кораби, автобуси, жилищни 
сгради, промишлени предприятия и други. Клетките могат да се захранват с водород, който от своя страна се произвежда 
от 100% възобновяеми източници, като например вятърна или слънчева енергия. Излишната енергия, произведена от тези 
източници, може да се съхранява под формата на водород за ползване при недостиг на слънчева енергия или вятър. 
 
В. Монитор 
 
√ Търсят 2700 работници в Бургаско 
2700 незаети работни места има в сферата на туризма по Южното Черноморие, съобщи Пенка Кирилова, директор на 
Агенцията по заетостта в Бургас. Най-много свободни позиции през май са обявени в отраслите хотелиерство и 
ресторантьорство. 
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Най-търсените длъжности пък са камериерка, сервитьор, готвач, барман, продавач-консултант, хигиенист, администратор 
хотел, общ работник, помощник готвач и много други, свързани основно със сферата, посочи Кирилова. За да се справят с 
липсата на кадри от тази година към Бюрото по труда в областния град започват и курсове за обучение на туроператори и 
сервитьори. 
За да могат да наемат и ученици на работа, от бранша предлагат професионалните училища да им издават по-рано 
документите за завършване – в края на май вместо в края на юни. 
 
КРОСС 
 
√ Петър Курумбашев: Надявам се, че ще има все повече добре финансирани научноизследователски центрове в 
България 
Надявам се, че у нас ще се увеличава броят на научноизследователските центрове, които имат достъп до добро 
финансиране. За съжаление, към момента статистиката показва, че когато се увеличават европейските средства за научни 
изследвания, те отиват предимно в държави от Западна Европа. Според данни на Европейското патентно ведомство 80% 
от патентованите продукти в сферата на иновациите са регистрирани едва в 5 западноевропейски държави.“ 
Това каза Петър Курумбашев, член на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, пред НДК, където 
днес бяха демонстрирани четири водородни автомобила – два от тях, произведени в Азия, и два – дело на студенти от 
Техническия университет в София и Русенския университет. На събитието беше показана и водородна зарядна станция, а 
образователен център "Технократи" запознаха деца и възрастни с бъдещето, което носят възобновяемите енергийни 
източници, чрез практически експерименти.  
Демонстрациите бяха част от програмата на Дните на водородните технологии в София по повод 10-годишнината на 
Съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ (публично-частно партньорство между Европейската комисия, 
европейската промишленост и европейската научноизследователска общност). 
Събитието в България е организирано от Петър Курумбашев, член на Европейския парламент, Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, Министерство на образованието и науката, Българската академия на 
науките, образователен център „Технократи“ и Столична община и е част от календара на Българското председателство на 
Съвета на ЕС. 
На 28 май (понеделник) в НДК ще се проведе и Hydrogen Summit – среща на високо ниво по въпросите на водорода. 
По думите на Курумбашев смисълът на подобни събития е в това все повече български учени да имат достъп до структури 
като Съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ на Европейската комисия и да бъдем много по-активни в 
кандидатстването за финансиране на научни изследвания и проекти.  
„В Европа вече се движат 50 водородни автобуса. Горивните клетки могат да бъдат захранвани с водород, който се 
произвежда от 100% възобновяеми източници, като например вятърна или слънчева енергия. Тези технологии имат 
огромни възможности за по-чист транспорт, допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове, позволяват да 
се повиши делът на възобновяемите енергийни източници и поради ефективността си значително намаляват общото 
потребление на енергия. Водородът вече се използва и за задвижване на влакове“, разказа Петър Курумбашев, който е 
докладчик в сянка по доклада за „Ускоряване на иновациите в чиста енергия“ и  по Директивата за насърчаването на чисти 
и енергийноефективни пътни превозни средства. 
 
√ Компаниите от групата ЧЕЗ в България публикуваха политиките си за поверителност  
Създаден е нов имейл privacy@cez.bg , на който могат да се подават заявления, касаещи обработката на личните 
данни в ЧЕЗ. 
Компаниите от Групата ЧЕЗ в България актуализираха своите политики в съответствие с европейския регламент за защита 
на личните данни, който се прилага от 25 май 2018 г. Политиките за поверителност са публикувани в секциите „За нас“ на 
сайтовете www.cez.bg и www.cez-rp.bg. В тях се определят субектите на данни, категориите лични данни, целите на 
обработка, сроковете за съхранение на данни и реда за упражняване на права по отношение на личните данни - достъп до 
информация,  коригиране на лични данни, изтриване и т.н 
„За нас защитата на личните данни е съществен въпрос, поради което предприехме необходимите мерки, за да 
адаптираме политиките си в съответствие с еврорегламента. Всеки, който има въпроси, касаещи обработването на личните 
му данни, може да се обърне към мен. 
Поемам ангажимент всеки въпрос да бъде разгледан във възможно най-кратък срок и в рамките на един месец от 
получаване на точно формулирано заявление да бъде предоставена информация за предприетите мерки“, каза Лазар 
Чифлигаров,  който бе назначен за директор „Защита на личните данни“ в „ЧЕЗ България“ ЕАД. 
Клиенти, служители и партньори имат възможност да се обръщат към него по всички въпроси, свързани с обработването 
на лични им данни и спазването на техните права. Заявленията им могат да бъдат подадени лично в клиентски център на 
ЧЕЗ, по пощата с нотариално заверено заявление на адрес гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 159 или по електронна 
поща на адрес privacy@cez.bg чрез подписано с квалифициран електронен подпис заявление и съобщение. Отговорът ще 
бъде изпратен по посочен в заявлението начин. 
 
√ В сутрешните блокове 
БНТ, „Денят започва" 

- Защита или хаос? Председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов, за новия 
регламент. 

- Марк Зукърбърг, в Европейския парламент. Гарантирана ли е сигурността в мрежата? Разказва Емил Радев, от ЕНП. 

mailto:privacy@cez.bg
http://www.cez.bg/
http://www.cez-rp.bg/
mailto:privacy@cez.bg
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- „Атака" и Русия. Коментар на Светлозар Лазаров. 
- От Рим, до Казанлък. Учителят Теодосий Теодосиев, за знанието и системата. 
- Младите и геополитиката. Мнение от Студентския клуб на политолога. 
- Децата и здравословното хранене, възможно ли е? Съветите на специалистите. 
- Идва лятото. Ще има ли достатъчно спасители по плажовете? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Омбудсманът Мая Манолова, за защитата на българите, осъдени в Гърция и болничните фалити. 
- „Чети етикета": Как се извършва контролът върху качеството на детските стоки? На живо: Лабораторен тест за 

безопасност на играчки. 
- На живо: Кой е победителят от кметските избори в Галиче и как премина балотажът? 
- Кой печели и кой губи от конфликта „Борисов-Радев" и ще има ли рестарт на енергийните проекти, след срещата 

на премиера с Владимир Путин? Коментар на проф. Михаил Константинов. 
- В студиото: Четиримата финалисти от „Гласът на България". 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- За политиката в изкуството и изкуството в политиката. Говори Вежди Рашидов. 
- Учителка танцува предизвикателно на абитуриентски бал. На живо: Укоримо ли е поведението й? 
- Пиян шофьор помете три паркирали коли. На живо, от Велико Търново: Кой ще плати щетите? 
- Живот в страх. Монтанско село пропищя от сериен обирджия. Кой е той? 
- Галиче, след Ценко Чоков. Скандали и взаимни обвинения на изборите за нов кмет. 
- 86 плажни ивици - неохраняеми. Има ли риск за почивката на туристите? 
- Достатъчно безопасни ли са басейните на прага на сезона? Какво показаха проверките на контролните органи? 

Отговорите в "На твоя страна" с Георги Георгиев. 
- На абитуриентски бал с кон, в "Пълен абсурд" с Румен Бахов. 
- Кой ще е големият победител в "Като две капки вода"? Преди финала на шести сезон. 

 
√ Предстоящи събития в страната за 28 май 2018 
София.  

- От 09.00 часа в зала 8 на НДК ще се проведе Hydrogen Summit - Среща на високо ниво на тема „Екологична енергия 
с горивни клетки и водород". Кметът на София Йорданка Фандъкова ще вземе участие в Срещата за приложенията 
на водорода и горивните клетки. 

- От 09.30 часа 28-и състав на Софийски градски съд ще заседава по делото срещу депутата Светла Пиралкова (чл. 
220, ал.2, вр. 1 НК). 

- От 09.30 часа в Новата конферентна зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски" ще се проведе Полско-
българска научна конференция „Правата на детето в исторически и съвременен контекст" по случай 2018 - 
Годината на Ирена Сендлер. 

- От 10.00 часа в конферентната зала „Мусала" на хотел „Хилтън" зам.-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Малина Крумова ще участва в откриването на международната конференция „Устойчиви 
градове - нови възможности и предизвикателства пред общините". По- късно, от 16.00 часа, в панела „Промените 
в климата и необходимостта от подобряване на енергийната ефективност на жилищата" Крумова ще представи 
напредъка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради. 

- От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на тема „Нека хаосът започне сега!" 
във връзка с новите критерии за изписване на биологична терапия при пациенти с псориазис, псориатичен артрит 
и други ревматологични заболявания. 

- От 11.00 часа в централната сграда на БАН, Научният архив на Академията ще представи справочник и 
документална изложба „Жените в историята на академичната наука в България". Събитието е част от проекта 
„Енциклопедичен справочник и база данни „Жените в историята на академичната наука в България", финансиран 
от ЮНЕСКО през 2017 г. 

- От 11.00 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски" проф. дин Дмитрий Поливянний ще бъде 
удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза" на висшето учебно заведение. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на „Милениум Клуб България", по 
време на която ще бъде дадено началото на кампанията „ Краят на прехода". 

- От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА икономистите на БАН ще представят Годишния доклад за развитие 
и политики за 2018 г. 

- От 12.00 часа в централното фоайе на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда ще се състои брифинг и 
демонстрация на живо на възможностите на робота Da Vinci, който ще бъде използван от екипите на гръдна и 
коремна хирургия в лечебното заведение. 

- От 13.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на Сдружение „Волжки булгари" във 
връзка с предстоящия фестивал „Сабантуй - България 2018", който ще се проведе на 3 юни в Южен Парк II , зад 
музея "Земята и хората". 

- От 13.00 часа пред НДК ще бъде представена инсталацията „Жив килим от български рози". Събитието е част от 
културната програма на българското Председателство на съвета на ЕС. Площадът пред НДК ще се превърне в сцена 
на малък пролетен концерт на открито, който ще въведе темата за Балканите и балканския музикален талант. 
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- От 13.30 часа в Литературен клуб „Перото" ще бъдат обявени победителите в българо-френския поетичен конкурс 
за деца - „Конкурс прованс". Поетичният конкурс се организира със съдействието на Българското посолство във 
Франция. 

- От 17.30 часа на главния вход на Северния парк ще се състои празничен концерт с богата културно-музикална 
програма за жителите и гостите на район под надслов „80 години Надежда - традиции и европейско бъдеще". 

- От 18.00 часа в Аулата на Софийския университет ще бъде представена втората част на монографията „Регионална 
и политическа география на балканските страни" на проф. д-р Стефан Карастоянов и доц. д-р Николай Попов. 

- От 19.00 часа в кино „Люмиер Лидл" ще бъде открито Двадесет и петото юбилейно издание на Седмицата на 
испанското и иберо-американското кино. 

- От 19.00 часа в Дома на културата „Средец" ще бъде открита фотографската документална изложба Balkan Pride.  
*** 
Благоевград. 

- От 10.00 часа в зала № 5 в сградата на общинската администрация ще се проведе кръгла маса, с която ще бъде 
поставено началото на кампанията Европейска мрежа за минимален доход на Министерството на труда и 
социалната политика. 

- От 10.30 часа в зала „22 септември" ще се проведе пресконференция на Македонския научен институт във връзка 
с Деня на Македония. От 11.00 часа ще бъде открита Международната научна конференция „140 години 
Македонски въпрос". От 14.00 часа в Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски" - Благоевград ще се 
проведе заседание на Международната научна конференция. 

- От 11.00 часа на площад „Македония" ще бъде открито тазгодишното издание на инициативата „Училищна 
панорама". 

*** 
Благоевград/с. Струмяни. 

- От 11.00 часа в залата на НЧ „Будител-1997" ще се проведе откриваща пресконференция по проект „Предоставяне 
на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България - Гърция". 

*** 
Бургас 

- В 12.30 часа в Бургаски свободен университет ще се представят екипите, които ще участват в Хакатона „Цифровият 
град и аз". 

- От 14.00 часа в атриума на Бургаски свободен университет ще се проведе Хакатона „Цифровият град и аз". Стартът 
на ИТ състезанието ще бъде даден от Комисаря по цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел, 
под чийто патронаж ще се състои събитието. 

- От 14.00 часа в експо център „Флора" ще се състои пресконференция за представянето на доброволческия проект 
„Моето Атанасовско езеро", разработен и реализиран от членовете на ученически еко клуб „Капитан Планета" при 
ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията". 

- От 17.00 часа на Лятна сцена „Охлюва" в Морската градина ще се Карнавал на биоразнообразието под надслов 
„Любовта в природата". 

*** 
Варна. 

- От 09.00 часа в хотел „Черно море" ще се проведе граждански диалог с европейския комисар по цифрова 
икономика и цифрово общество Мария Габриел. Основната тема на публичния дебат ще бъде цифровото бъдеще 
на Европа и ролята на цифровизацията за развитието и растежа на регионите. В дискусията ще участва също 
евродепутатът Емил Радев. 

- От 14.00 часа в хотел-галерия Графит във Варна ще се състои пресконференция във връзка с международната 
конференция „Визия за Европейско културно наследство 2025", която се реализира в рамките на културната 
програма на Българското Председателство на Съвета на Европейския съюз с подкрепата на Национален фонд 
„Култура". Събитието се провежда под патронажа и с участието на комисар Мария Габриел, Цифрова икономика 
и цифрово общество. Организатори на събитието са Регионална библиотека „Пенчо Славейков" - Варна и 
Фондация Европеана. 

*** 
Велико Търново. 

- От 13.00 часа министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще участва във втората 
среща на тема „Магистрала „Хемус" - възраждане на българския Север", която ще се проведе в голямата зала на 
Община Велико Търново. На събитието ще присъства и председателят на УС на АПИ инж. Дончо Атанасов. 

*** 
Горна Оряховица. 

- От 16.00 часа министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще присъства на 
церемонията по откриване на обновения парк „Детски кът" в града. 

- От 11.30 часа на алеята на възрожденците в парк "Христо Ботев" ще се проведе Ден на поклонение и почит пред 
героите от Априлската епопея в Първи революционен окръг с център Горна Оряховица - поднасяне на венци и 
цветя. 

- От 17.00 часа в Младежки дом ще започне XIХ-ти Международен пленер „Живописатира" - откриване. 
- От 21.00 часа на пл. „Георги Измирлиев" ще има Тържествена проверка-заря. 

*** 
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Добрич. 
- От 14.00 часа в Регионална библиотека „Дора Габе" ще се състои презентация на тема „Световен ден на околната 

среда". 
*** 
Монтана.   

- От 17.30 часа в експозиционна зала „Кутловица" ще бъде открита изложбата „Неосветените дворове" на Йордан 
Радичков, която показва кадри от вълнуващите пътешествия на Йордан Радичков в Сибир. 

- От 20.30 часа на откритата естрада в центъра на града ще се състои концерт на Влади Ампов - Графа за Празника 
на Монтана. Непосредствено след концерта на Графа на сцената ще излязат момчетата от „Vivo Монтана". От 22.00 
часа пищна заря ще сложи края на тазгодишния празник на града. 

*** 
Пловдив.  

- От 11.00 часа с представяне на френската организация KLAP Maison pour la danse - Марсилия (Европейска столица 
на културата - 2013) в Заседателната зала на Община Пловдив ще бъде открит Фестивалът за обмен на знания 
между артисти от Европейските столици на културата в областта на сценичните изкуства. 

*** 
Шумен. 

- От 09.00 часа в Окръжен съд Шумен е насрочено поредно заседание по делото Хитрино. 
- От 10.00 часа в зала 203 в общината ще заседава ПК „Териториално развитие и селищно устройство". 
- От 13.00 часа в залата на РУ- Шумен директорът на ОДМВР-Шумен ст. комисар Ялчън Расим ще даде брифинг с 

обобщение за абитуриентските тържества. 
- От 14.00 часа в зала 304 в общината ще заседава ПК „Правна и опазване на обществения ред". 
- От 16.30 часа в зала 304 в общината ще заседава ПК „Екология и селско стопанство". 

*** 
Ямбол. 

- От 09.00 часа в в храм „Света Троица" ще бъде отслужена празнична литургия по повод Деня на Свети Дух - Празник 
на град Ямбол. От 10.00 часа пред сградата на общината ще се проведе тържествен ритуал за издигане на 
знамената на Република България, на община Ямбол и на Европейския съюз. Празнично слово ще произнесе 
кметът на община Ямбол Георги Славов. От 10.30 часа в ритуалната зала ще се проведе Тържествена сесия на 
Общински съвет - Ямбол, по време на която ще бъдат връчени наградите за Деня на Ямбол. Празничната програма 
ще продължи в 12.00 часа с концерт пред Читалище „Пробуда-1909". От 14.00 часа в Градския парк, пред 
Младежки дом „Г. Братанов", ще се състои церемонията по награждаване на участниците в конкурса за рисунка 
„Празник в моя град". От 17.30 часа в Художествена галерия „Жорж Папазов" ще бъде открита ХІІІ традиционна 
изложба „Светлината", със специалното участие на Иван Пазламачев. От 18.30 часа пред Читалище „Съгласие" ще 
започне фолклорното шоу „Който може, го може". 
 
 

Money.bg 
 
√ Цената на петрола падна до $75 за барел 
Цeнaтa нa пeтpoлa в пoнeдeлниĸ cyтpинтa пpoдължaвa дa cпaдa, oбнoвявaйĸи минимyми в ĸoтиpoвĸитe oт нaчaлoтo нa 
мaй. Учacтницитe нa пaзapa ce oпacявaт, чe cтpaнитe oт OΠEK мaжe пpeз юни дa yвeличaт дoбивa нa cypoвинaтa, зa дa 
ĸoмпeнcиpaт eвeнтyaлни pиcĸoвe в дocтaвĸитe, cвъpзaни c Иpaн и Beнeцyeлa. 
Днec cyтpинтa ĸoтиpoвĸитe зa юлcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пoeвтиняxa c $1,35 (1,77%) 
- дo $75,09 зa бapeл. Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ c дocтaвĸa юли нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe ce 
тъpгyвa пo $66,22 зa бapeл, cпaдaйĸи c $1,66 (2,45%). Πpeз изминaлaтa ceдмицa двeтe eтaлoнни мapĸи зa пъpви път 
пoeвтиняxa oт мeceц нacaм. Caмo в пeтъĸ Вrеnt зaгyби oт cтoйнocттa cи $2,35 (3%), дo $76,44 зa бapeл, a WТІ - $2,83 (4%), дo 
$67,87 зa бapeл Cпopeд paзлични oцeнĸи yчacтницитe в пaĸтa OΠEK+ мoжe дa yвeличaт дoливa oт300 xиляди дo 1 милиoн 
бapeлa нa дeнoнoщиe.  
Юнcĸoтo зaceдaниe нa OΠEK зacлyжaвa oгpoмнo внимaниe - нa нeгo щe види бopбaтa мeждy "яcтpeбитe" и "гълъбитe" зa 
пoзиции нa пaзapa, oтбeлязвaт aнaлизaтopитe. Cпopeд дaннитe нa Ваkеr Нughеѕ, бpoят нa дeйcтвaщитe coндaжни 
cъopъжeния в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa ca нapacнaли c мaĸcимaлни oт фeвpyapи тeмпoвe. Te ca ce yвeличил c 15 - дo 
мaĸcимaлнитe oт тpи гoдинa 859 aĸтивни coндaжa. Πo oфициaлни дaнни нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo дoбивът в CAЩ e 
дocтигнaл 10,73 млн. бapeлa нa дeнoнoщиe. 


