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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТВ 
 
√ Бизнесът: Недостигът на работници пречи на развитието на икономиката 
Глад за кадри се усеща навсякъде, но това не води до по-високи заплати 
Недостигът на работници вече пречи на развитието на икономиката, предупреждават работодатели. Според анализатори, 
въпреки липсата на търсените служители, ръстът на заплатите у нас се забавя. 
Заради емиграцията и застаряващото население работодателите изчисляват, че всяка година икономически активните 
българи намаляват с по 50 000 души. Така през 2018 г. работещите у нас са се увеличили едва с 2000 души.  
Без работа са били 173 000 българи между 15 и 64 години. Така, от една страна, статистиката отчита рекордна заетост, а от 
друга - бизнесът се оплаква от сериозен недостиг на служители. 
Квалификацията е все по-важна за добрата заплата. Затова Гергана Кирилова търси магистърски програми в чужбина. И в 
момента разглежда обявите за инженери и смята, че има реалистични очаквания за заплата. 
Освен инженери се търсят кадри в сферата на продажбите, IT специалистите и владеещите езици. Според Мирослава 
Николова, която се занимава с човешки ресурси, глад за кадри се усеща навсякъде, но това вече не водело до по-високи 
заплати. По-скоро работодателите са занижили очакванията си към даден кандидат, коментира тя. 
Безпрецедентен недостиг на кадри у нас 
Според икономисти заплатите все пак растат, но по-бавно. 
„Вече се вижда, че недостигът на кадри не е достатъчен, за да предизвиква такъв голям ръст на заплатите, какъвто видяхме 
през 2016-2017 г. Освен това не трябва да забравяме, че инфлацията се върна в родната икономика”, коментира 
икономистът Явор Алексиев. 
Глад за квалифицирани работници у нас 
Занапред икономиката ще трябва да се адаптира към недостига на работна ръка като внедри повече машини. Ръстът на 
заплатите ще върви само с по-високата квалификация. 
„С едни и същи човешки ресурси ще произвеждаме повече и ще генерираме ръст. Това съответно ще доведе и до 
увеличаване на заплатите на работници и служителите”, обясни Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал. 
Все пак според бизнеса до края на годината заплатите у нас ще се увеличат средно с 8,5%. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Bulgaria On Air 
 
√ Провал на летния сезон? Чуждестранни работници ще спасяват българския туризъм 
Анелия Крушкова и Теодор Дечев коментираха темата, която е актуална за поредна година 
Пред прага на летния сезон бизнесът отново се изправя пред стар проблем - липсата на кадри. Хотелиерите са пуснали 
още през януари обяви за набиране на персонал за морето. Притиснати от дефицита на готвачи, бармани, сервитьори и 
камериерки, те обещават и по-високи заплати. 
Анелия Крушкова, която е бивш председател на Агенцията по туризъм, каза в ефира на Bulgaria ON AIR, че за поредна 
година се говори за липса на кадри в българския туризъм. 
По думите ѝ няма как сезонът да мине без чужди работници по черноморските ни курорти. С това се съгласи и Теодор 
Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Той даде пример с Полша, която по думите му е абсорбирала 2 милиона украинци и там вече не се говори за проблем на 
пазара на труда. 
"Голямата драма на нашите хотелиери и всички, които участват в туристическата атракция, е обучението, образование, 
квалификацията, всичко това, което би следвало да бъде направено преди, който и да било да заеме своя пост", каза 
Анелия Крушкова в студиото на "България сутрин". 
Според нея бизнесът не търси кадри на правилните места и няма воля да ги обучава, защото след това подготвените кадри 
си намират работа в чужбина.  
Теодор Дечев се съгласи и каза, че една препоръка от 5-звезден хотел върши за работника много повече от диплома. Той 
допълни още, че навсякъде по света в туристическия бранш има проблеми с намирането на кадри и винаги това се решава 
с внасянето на хора.  
"Всеки трябва да си прави сметката и когато може да си позволи по-голямо възнаграждение, добре е да го дава, защото 
както се казва - най-добрата мотивационна книга се печата в печатницата на БНБ. Човек трябва да си дава сметка, че 
възнаграждението е най-проверената мотивация за работа", посъветва още Дечев. 
За повече информация вижте видеото.  

https://btvnovinite.bg/bulgaria/biznesat-nedostigat-na-rabotnici-prechi-na-razvitieto-na-ikonomikata.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/biznesat-nedostigat-na-rabotnici-prechi-na-razvitieto-na-ikonomikata.html
https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2019-03-19/chuzhdestrannite-rabotnitsi-pak-shte-spasyavat-balgarskiya-turizam-kazvat-eksperti
https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2019-03-19/chuzhdestrannite-rabotnitsi-pak-shte-spasyavat-balgarskiya-turizam-kazvat-eksperti


2 

 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ На прага на летния сезон: Отново недостиг на квалифицирани кадри в туризма 
На прага на новия летен туристически сезон отново има недостиг на квалифицирани кадри в туризма, споделят от бранша. 
Търсят се сервитьори, бармани, камериерки и готвачи. И тази година хотелиерите ще потърсят квалифицирана работна 
ръка от Украйна и Молдова. Според Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма е нужна политика на 
държавата за увеличаване на продължителността на сезона у нас около 10 месеца. 
Константин Занков, Институт за анализи и оценки в туризма: Проблемите идват от там, че първо - нисък сезон, кратък 
и второ - съответно ниски цени. Тази година има доста спад в ранните записвания, очакваме около 5% спад в сезона, но 
това трябва да ни мотивира още повече както ниво предприятия, хотелиери, заведения или туроператор да бъдат много 
по-активни. Много конкурентни държави се завърнаха ударно на туристическия сектор и взеха много от нашите ключови 
пазари, но като цяло се надяваме на един успешен туристически сезон. 
Вече започна търсенето на сезонни работници по Черноморието. Свободни места има за всички професии. И тази година 
недостигът на персонал ще бъде компенсиран с работници от Украйна и Молдова. Причината за наемането им е липсата 
на достатъчно български кадри. Защо хотелиерите и ресторантьорите не могат да задържат квалифицирания персонал?  
Павлин Косев, председател на Варненската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите: Проблемът с кадрите е 
доста дискутиран от доста години и е доста дълга тема. Със сигурност проблемът се задълбочава, със сигурност има 
проблеми, но със сигурност, искам да кажа, че това движение на персонал, което е между държавите членки на ЕС и не 
само е не само проблем в България, това е проблем и в други държави. Доколкото е проблем, понякога и не е проблем, 
защото има хотелиери, които нямат такива големи проблеми с персонала. Много зависи от самия мениджмънт. 
Сериозен недостиг има на сервитьори, бармани и готвачи. Основно изискване към персонала е средно или висше 
образование, както и владеене на чужд език, предимно английски, руски или немски. Хората с такива качества обаче рядко 
кандидатстват за сезонна работа. Заплащането, което се предлага в зависимост от позицията, е около средната работна 
заплата за Варна - 800 лева. 
 
√ Отварят офертите за интелигентна транспортна система на АМ "Тракия" 
Отварят офертите за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система на АМ "Тракия". В тунел "Траянови 
врата" ще бъде изградена уникална за България интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти. 
Тя ще позволи при настъпване на инцидент в едната тръба, трафикът да се пренасочва по другата. На АМ "Тракия" ще 
бъдат монтирани и 40 броя електронни информационни табели. Чрез тях шофьорите в реално време ще се информират за 
възникнало събитие на пътя, за актуалната пътната обстановка, въведените ограничения и алтернативните маршрути. С 
изпълнението на проекта за първи път ще бъдат монтирани и камери за измерване на средна скорост и мониторинг на 
трафика на определени участъци. 
 
√ ЦИК отчита свършеното през 5-годишния си мандат 
Ден преди Народното събрание да гласува новия състав на Централната избирателна комисия, настоящата ще даде отчет 
пред медиите за свършеното през 5-годишния мандат. 
Очаква се в сряда в пленарна зала да бъде гласуван изборът на нов председател, двама заместници и секретар. Преди дни 
всички кандидати бяха изслушани от правната комисия. Останалите членове на ЦИК трябва да се назначат с указ на 
президента. Мандатът на настоящата комисия изтича в четвъртък. 
 
√ НОИ с анализ на ефекта от новата формула за изчисляване на пенсиите 
Рано е да се говори за гратисен период за прилагане на новата формула, заяви министър Петков. Законовите промени 
предизвикаха общественото недоволство, след като станаха ясни данните на НОИ за процента на ощетените пенсионери. 
Именно затова още миналата седмица е възложено на института да анализира по-задълбочено колко души и колко точно 
ще загубят от въвеждането ѝ.  
Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Нека видим какво ще покажат данните, които НОИ ще 
представи и тогава ще се прецени наистина дали има основание нещо да се променя. 
Според бившия социален министър Иван Нейков проблем има, никой не знае все още мащаба му, но със сигурност са 
засегнати много хора. 
Иван Нейков - бивш министър на социалната политика: Трябваше да бъде направена предварителна оценка на 
въздействието на това решение. Явно не е било направено това нещо тогава и сега както се казва сърбаме попарата. 
 
√ Неяснота около Брекзит: споразумението не може да бъде гласувано отново  
Продължават неизвестните около Брекзит, броени дни преди планираното на 29 март излизане на Великобритания от 
Европейския съюз. Председателя на Камарата на общините Джон Бъркоу заяви, че споразумението за Брекзит не може да 
бъде подложено ново гласуване, ако в него не бъдат внесени съществени промени. 
Британското правителство взима предвид изявлението на Бъркоу, заяви говорител на министър-председателя Тереза Мей. 
Великобритания ще поиска отлагане на Брекзит преди срещата на Европейския съвет тази седмица.  
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Държавните и правителствените ръководители на страните членки обаче може да не вземат окончателно решение дали 
Брекзит да бъде отложен, предаде Ройтерс, като се позова на високопоставени дипломати от ЕС. 
 
В. Банкерь 
 
√ ЕК инвестира над 2 млрд. евро за създаването на Европейския съвет за иновации 
Решителни стъпки за създаване на Европейски съвет за иновации, предприема ЕК. Инициативата стартира преди 
предстоящото на 21 и 22 март обсъждане на ЕС относно иновациите, промишлеността и конкурентоспособността. 
Световната конкуренция се засилва и Европа се нуждае от задълбочаване на способностите си за иновации и поемане на 
риск, за да се конкурира на пазар, все по-определян от новите технологии. В тази връзка Комисията въвежда създаването 
на Европейски съвет за иновации (EIC), който да превърне научните открития на Европа в предприятия, които да могат да 
нарастват бързо. 
Понастоящем в пилотната си фаза Европейският съвет за иновации ще стане работеща реалност през 2021 г. в рамките на 
следващата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Horizon Europe". 
„С Европейския съвет за иновации ние не просто внасяме пари на масата. Създаваме цялостна иновационна система, за да 
поставим Европа на преден план в стратегическите технологии и иновации, които ще формират нашето бъдеще като 
изкуствен интелект, биотехнологии и енергия с нулеви емисии. Трябва да се съсредоточим върху нуждите на новаторите, 
които ще създадат работни места, ще засилят глобалната ни конкурентоспособност и ще подобрят ежедневието ни.”, заяви 
Карлош Моедаш, комисар по научните изследвания, науката и иновациите. 
През 2017 г. Комисията стартира пилотната фаза на Европейския съвет за иновации, въвеждайки открити конкурси и лични 
интервюта, за да идентифицира и финансира най-иновативните стартиращи предприятия в Европа. Днес Комисията обяви 
важните стъпки, по които ще се развиват оставащите две години от пилотната фаза на нововъведения съвет за иновации. 
Предвид нарастващото икономическо значение на иновациите и въз основа на ранния успех на пилотния проект, 
Комисията предложи да отпусне 10 милиарда евро на Европейски съвет за иновации в рамките на програмата "Horizon 
Europe", финансирана от ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите за 2021-2027. 
През юни 2018 г. Комисията предложи най-амбициозната програма за научни изследвания и иновации "Horizon Europe" с 
предложен бюджет от 100 милиарда евро за 2021-2027. Предложението се основава на приноса на Комисията към срещата 
на лидерите на ЕС на 16 май в София "Обновена европейска програма за научни изследвания и иновации - шансът на 
Европа да оформи бъдещето си", който подчерта необходимостта от създаване на Европейски съвет за иновации и други 
стъпки за конкурентоспособността на Европа. 
В заключенията на ЕС от 28 юни 2018 г. беше одобрено създаването на Европейски съвет за иновации в рамките на 
следващия дългосрочен бюджет (2021—2027 г.). Европейският съвет за иновации е част от по-широка екосистема, която 
ЕС въвежда, за да даде възможност на много предприемачи в Европа да станат водещи световни компании. 
 
Investor.bg 
 
√ Кои са важните крайни срокове при подмяната на касовите апарати? 
Регистрираните по ДДС без софтуер за продажбите сменят устройствата до края на март 
Регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност фирми, които не използват софтуер за управление на 
продажбите (СУПТО), а ги отчитат само на касов апарат, имат 2 седмици, за да го сменят или модифицират. Това напомнят 
от Националната агенция за приходите (НАП) по повод промените в Наредба Н-18. 
Търговците, които не са регистрирани по ЗДДС и не използват софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или 
модифицират фискалните си устройства до края на юни 2019 г.  
Срокът за лицата, които използват софтуер за управление на продажбите (регистрирани и нерегистрирани по ДДС), се 
очаква да бъде удължен до края на септември 2019 г. 
Удължаването на срока се отнася само за лицата, които след 1 април 2019 г. използват софтуер за продажбите, напомнят 
от НАП. 
Ако компанията работи в повече търговски обекти (в част от които използва софтуер, а в други не), то там, където не 
използва софтуер, следва да спази изискванията до 31 март 2019 г. (ако е регистрирана по ЗДДС), или до 30 юни 2019 г. 
(ако не е регистрирана по ЗДДС). За обектите, в които използва софтуер за управление на продажби, срокът е до края на 
септември 2019 г. 
Лицата, използващи СУПТО, ще могат да продължат да ползват старите си касови апарати до 30 септември 2019 г. От 
началото на октомври няма да се допуска едновременната употреба в един търговски обект на касов апарат и софтуер за 
продажбите, ако те не са свързани, предупреждават данъчните. 
До 29 март 2019 г. е срокът, в който собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 
г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, трябва да подадат информация в НАП за електронните си 
платформи. До момента са обявени 1600 електронни магазина. 
Важни крайни срокове по Наредба Н-18 
29.03.2019 г. 
Собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой 
или с банкови карти, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията. 
31.03.2019 г. 
1. Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО. 
2. Бензиностанциите посочват данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова 
бележка. 
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30.06.2019 г. 
1. Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО. 
2. Смяна на електронните системи с фискална памет на бензиностанциите. 
30.09.2019 г. 
Всички търговци - независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на 
продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в 
съответствие. От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския 
обект. 
31.12.2019 г. 
Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСТУД), най-често 
ползвани в големите търговски вериги, ги привеждат в съответствие с наредбата. 
 
√ Сергей Цветарски: При преброяването през 2021 г. ще бъдем под 7 милиона 
Напускащите България млади хора са почти колкото завърналите се, казва председателят на НСИ 
Средногодишно за последните години намалението на населението в България е около 50 хил. човека на година. Ако 
тенденцията продължи, а то вероятно ще е така, ще се доближим до 7 млн. през 2021 г., казва в интервю за в. „24 часа“ 
председателят на НСИ Сергей Цветарски. 
Той отчита, че при вътрешната миграция има постоянна тенденция: от селата към градовете и от малките градове към 
големите.  
При външната миграция в последните години има забележимо сближаване на броя на напускащите страната с броя на 
завърналите се. Част от завръщащите се идват за постоянно, идват и чужди граждани от ЕС и от трети страни. Разликата 
между двата потока намалява в полза на нулиране на отрицателния демографски компонент от напускането на страната. 
При външната миграция трябва да ни интересува преди всичко в каква възраст са тези хора – млади или възрастни. 
Напускащите България около 56% са между 20 и 40 г. А от тези, които се завръщат, около 40% са в същата възрастова група. 
„Сами виждате, че и тук има едно сближаване... Т.е. няма огромен дисбаланс между напускащите и завръщащите се“, 
казва председателят на НСИ. 
По думите му раждаемостта на българските жени не е ниска в европейски мащаб и е над средната за ЕС - 1,6 деца на жена 
в детеродна възраст. Когато бяхме “на дъното” през 1995-1997 г., показателят беше 1,2, т. е. на изключително ниско ниво. 
Той бавно нараства и вероятно ще се стабилизира на ниво 1,6 деца. 
За преброяването през 2021 г. той коментира в отговор на въпрос за етническата принадлежност и за майчиния език, че 
отговарянето на всички въпроси е задължително, но всеки е свободен да се самоопредели. 
Цветарски допълва, че предишното преброяване през 2011 г. е струвало 26 млн. лв. Определените сега 38 млн. лв. не са 
само за анкетьорите, а за допълнителни дейности: пълно обхождане на всички жилищни единици почти година преди 
преброяването, създаване на единен регистър за сгради, входове, апартаменти и къщи с географски координати; 
контролни преброявания. 
При предното преброяване около 42% от хората се преброиха онлайн, сега очаква да го направят около две трети. 
„Едно от нещата, които най-силно влияят върху икономическите процеси, са инвестициите. Те стоят добре през последната 
година, но ефектът от тях все още не може да се измери. Например сега се очаква да влязат големи инвеститори в 
Северозапада“, казва Цветарски.  
 
БНР 
 
√ Капка Панайотова: И с нова наредба няма да се постигне повече справедливост за хората с увреждания 
Формулата за изчисляване на нетрудоспособност по дефиниция не е предвидена да бъде справедлива, заяви пред БНР 
Капка Панайотова – директор на Центъра за независим живот. 
Министерството на здравеопазването публикува проект на промени в Наредбата за медицинската експертиза. До средата 
на април ще могат да се правят предложения по нея. 
Според Панайотова обаче нито с досега действащата наредба, нито със сега предлаганата от здравното министерство ще 
се постигне повече справедливост за хората с увреждания. Тя е категорична, че всякакви промени са излишни, просто това 
трябва да се махне и реформата да бъде радикална. 
„Формулата трябва да оцени какъв процент е загубената работоспособност, само и единствено за да получи човек пенсия 
поради увреждане, което е осигурителен риск. Най-справедливо е да се оцени като цяло, а не по проценти загубена 
работоспособност от всяка диагноза. За никаква друга справедливост не може да се говори“, категорична бе  тя в 
предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“. И подчерта, че именно от тези проценти зависи достъпът до пенсия. 
„В миналогодишния вариант формулата намаляваше процентите на хора, които имат повече заболявания и взимаше 
заболяването, което носи най-голям процент. Това е страшно и отвратително. Това никъде го няма по света“, каза още 
Капка Панайотова. 
Тя е категорична, че ТЕЛК-ът трябва да отпадне. Според нея тази методика се държи, защото е лесна за прилагане. Във 
връзка с арестите заради фалшиви ТЕЛК решения Панайотова каза: 
„Чакам да видя две неща. Първо - да видя лицата на тези, които плащат. Второ - искам някой да ми обясни как се 
възстановяват от единия ТЕЛК 1500-2000 лв., за колко време се възстановяват, ако някой наистина има увреждане. Ако 
човек има поне едно заболяване, което предполага някаква специална грижа и условия, това е абсолютно невъзможно - 
да плати някой 1500 – 2000 лв., за да вземе решение на ТЕЛК“. 
„Цялата работа е безобразно нагласена, измислена, поръчкова. Това, което направиха с тези „разкрития“ и шумни арести, 
беше грозна картина“. 
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√ Около 30% повече горски пожари тази година 
Около 30% повече са регистрираните горски пожари тази година, съобщи пред БНР Владимир Константинов - експерт в 
Агенцията по горите. 
„За 2018 г. имаме само 222 пожара в горите. Щетите бяха под 40 хил. лв. за цялата година, което е незапомнена цифра от 
години. За съжаление, тази пролет вече имаме над 120 пожара, засегнати са над 6000 дка горски територии, а на телефон 
112 сме получили, от началото на годината, над 670 сигнала за пожари, възникнали в близост до горски територии. Досега 
имаме около 20 хил. лв. преки щети от тези пожари“, посочи Константинов в предаването „Преди всички“. 
Той обяви, че вече в 4 области е обявен пожароопасен сезон – това са Велико Търново, Габрово, Смолян и Стара Загора. 
Експертът обясни това с високите температури. 
„Тази пролет е с необичайно високи температури, а освен това имаше и много сериозно засушаване през последните 
няколко седмици“, каза той. 
Въпреки това обаче основна причина за пожарите не е природата, а хората. 
„От всички регистрирани досега вече над 120 пожара от началото на годината в горските територии няма нито един, който 
да е възникнал по естествена причина. Всички те са предизвикани от човешка небрежност. Над 70% от тях са предизвикани 
от палене на стърнища, растителни остатъци в земеделски имоти“, каза Константинов. 
По думите му е изключително трудно установяването на действителния причинител за пролетните пожари. Той е на 
мнение, че контролът трябва да се затегне още. 
 
√ Стартира разяснителна кампания на ДФ „Земеделие“ в Смолянска област 
Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в Смолян започва поредица от информационни срещи със 
земеделски стопани в десетте общини на областта. 
Целта на срещите е хората, които се занимават със земеделска дейност и кандидатстват за субсидии пред Фонда да бъдат 
запознати с всички новости и важни моменти при кандидатстване и прилагане на схемите и мерките по тазгодишната 
кампания по директни плащания на площ. Представени ще бъдат изисквания за участия по отделните схеми, които тази 
година са 39 на брой - новости, често допускани грешки, специфични изисквания към тях за недопускане на неизпълнение 
на поети ангажименти.  
Експерти от структурата на Фонда в Смолян ще разговарят на място за теми и проблеми, които интересуват земеделските 
стопани в тяхната работа и при кандидатстване, като им бъдат споделени добри практики и слабости, така че да получат 
максимален ефект от кандидатстването им пред Фонда. 
Кампанията започва днес от община Доспат. До 25 март ще бъдат посетени всички общини в областта. 
 
√ Вучич няма да се отказва от поста си  
Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че няма никакво намерение да се отказва от поста си и че ако опозицията 
иска властта, ще трябва да я спечели на избори. Според него това е демократичният начин, а не чрез нахлуване с моторни 
резачки в сградата на обществената медия РТС.  
Вучич допълни, че всеки има право да протестира, но в Сърбия няма да се допуска насилие.  
Русия се намеси на страната на Вучич, като нарече нахлуването в РТС в неделя вечерта и вчерашната обсада на 
президентството „незаконни“. Външното министерство в Москва похвали сдържаността, с която са реагирали властите в 
Белград.  
Вучич настоява пред надлежните органи да отменят издадените присъди и да освободят всички задържани с обвинения 
за хулиганство по време на нахлуването на протестиращи в сградата на обществените РТС, предаде Танюг. 
Малко преди това съобщение един от лидерите на протестиращите опозиционери - Драган Джилас, настоя за 
освобождаване на задържаните от наказателна отговорност и предупреди, че в противен случай ще започне непрестанен 
верижен протест пред президентството в Белград.  
При вземането на решението си обаче президентът Александър Вучич заявил, че то не се отнася за тримата задържани с 
моторни резачки при нахлуването в РТС в неделя. 
 
Novinite.bg 
 
√ Предлагат промени в наредбата за ТЕЛК 
Промени в наредбата за медицинската експертиза. Здравното министерство предлага нови правила за изчисляване на 
процент намалена работоспособност. Сега при определянето му се взема предвид само основното заболяване. Ако то носи 
поне 80%, а съпътстващите 50 - се дават и допълнителни проценти. Промяната предвижда съпътстващите заболявания да 
носят до 20%, те ще се вземат предвид, ако човек има повече от две диагнози, които носят над 50%. До предложението за 
реформа се стигна след протести на хора с увреждания, които твърдят, че сега действащата наредба ги ощетява. 
 
News.bg 
 
√ Иво Христов оглави Стратегическия съвет на президента Радев 
Стратегически съвет се създава при държавния глава Румен Радев, съобщиха от Администрацията на президента. 
Издаден е указ за новия консултативен орган. Той ще работи на обществени начала при президента на Република България. 
Целта му е изготвяне на документи със стратегическо значение, позиции, становища, анализи и др. 
Председател на Стратегическия съвет при президента е началникът на кабинета на държавния глава, Иво Христов.  
От администрацията на президента предоставят биография както на Иво Христов. Ето и информацията за него:  
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Иво Христов е роден на 8 октомври 1970 г. в Истанбул. Завършва средното си образование в "Athénée Royale" в Брюксел 
през 1988 г., а висшето си юридическо образование в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Преводач на 
множество романи на Ромен Гари, Маргьорит Дюрас, Андре Жид, Филип Джиан, Тонино Бенакиста. Работил е като 
журналист в RFI-България, НТВ, БНТ и сп. "Europe Magazine", издавано в Париж (2000-2001 г.). 
Автор на политическата биография на Франсоа Митеран, издадена на български език през 2000 г. Автор на блога 
leroisalomon.blog.bg. Публикувал е в списание "L'Europeo", вестник "Сега" и списание "Тема", кореспондент на сайта 
Courrier des Balkans за България. Редактор и коментатор в списанието за политически анализи "A-specto" (2014-2016). 
Публикувал е статии посветени на киното, литературата и фотографията. Автор на две фотографски изложби. 
Създател на сдружение "Солидарна България".   
Владее френски, английски, руски и испански език. Назначен e за началник на кабинета на държавния глава с указ на 
президента №45 от 23 януари 2017 г.  
Кредото му е: "Успехът е на острието на шпагата." (Шарл де Гол). 
Припомняме, че преди около година и половина от страна на ГЕРБ атакуваха администрацията на президента за това, че 
не се спазва закона за класифицираната информация и от Иво Христов, началник на кабинета на Румен Радев, е получена 
шифрограма от посолството на САЩ. Иво Христов няма допуск до класифицирана информация. След проверка СГП отказа 
да образува наказателно производство.  
 
√ Изследване показва София като топ туристическа дестинация 
Изследването на "Визия за София" представя столицата ни като топ туристическа дестинация. С малки изключения 
туристите харесвали почти изцяло условията за туризъм в града. 
Данните показват, че спрямо туристическото преживяване силните страни на София са културно-познавателният туризъм, 
съчетан с лесната достъпност, ниските цени, разнообразието от заведения и местната кухня. 
Туристическият имидж на столицата е като предимно младежка дестинация - за туристи до 34 години. Наблюдава се и 
висок дял на повторните посетители от България с бизнес цели. 
Докладът отбелязва значителен ръст на туризма в последните няколко години, който е добра индикация за наличието на 
конкурентни предимства. Обобщени са и възможностите пред сектора, които са свързани преди всичко с използване на 
технологиите в процеса на привличане на туристи и информирането им за различните културно-познавателни атракции, 
събития и дейности, засилване на съвместни инициативи между бранша и общината, както и с допълване на културния 
профил на столицата с туристически услуги в областта на спа и балнеоложкия туризъм, ски и планински туризъм, конгресен 
и бизнес туризъм, привличане на фестивали и международни културни мероприятия. 
Предизвикателствата и областите за подобрение в София са капацитетът на столичното летище, дигитализирането на 
маркетинг усилията в тон със световните тенденции, достъпа до туристически забележителности в покрайнините на 
столицата, както и проблемите с "фалшиви" таксита. 
Запитани за това кои са конкурентните предимства на града чуждестранните посетители отговарят най-вече, че: "Хората са 
добронамерени", "Има много зелени площи и паркове", "Евтино е" и "Храната е вкусна". 
В това число родните туристи в столицата добавят и "добрия градски транспорт" - мнение, което обаче не е споделено от 
чужденците в същата степен. 
Областите, в които София изостава според туристическото мнение са свързани с чистотата, поддръжката на сградите, 
пешеходната настилка и информацията за забележителности. 
Като цяло се отчита, че има голямо разнообразие на предлаганите услуги.  
Мнозинството чужденци заявяват, че категорично ще препоръчат София като туристическа дестинация на близки и 
приятели. 
София също така затвърждавала имиджа си на "бюджетна дестинация" - в проучването доминиращият дял хора харчат на 
ден до 50 лева. 

 
Източник: "Визия за София" 
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Информираност: 
Мнението и препоръката на близки и приятели имат най-голямо значение като източник на информация, от който 
туристите като цяло за първи път научават за възможностите на София (50% от всички анкетирани). Социалните мрежи и 
туристическите блогове се оказват най-важните първи източници на информация за туристическите възможности на града 
за чуждестранните посетители. 
Придвижване: 
По тематичната линия за придвижване до и в рамките на София, очаквано като конкурентно предимство се очертава цената 
на пътуването. Чужденците преимуществено пътуват със самолет (74%), а за българските гости на столицата е най-важен 
автобусният транспорт. Противоречива остава оценката за инфраструктурата на летището и автобусните и влакови 
терминали. Докладът отправя препоръки за подобряване на връзките между терминалите и града, за подобряване на 
обслужването на възрастни посетители, и за по-лесен и удобен достъп до информация. 
Придвижването в града сред гостите му се осъществява основно пеша и с метро, като наземният транспорт и такситата 
също имат известен дял. Като цяло качеството на публичния транспорт не се оценява като част от конкурентните силни 
страни на града.  
Настаняване: 
Данните показват голям дял на наети домове, например чрез AirBnB. Тази нова тенденция измества традиционното 
настаняване в хотели в рамките на няколко години. Те са най-важни и най-избирани от чужденците (37%) и на второ място 
като възможност за настаняване за българите (19%). Цените на настаняването са отново най-високо оценения показател 
като единствено при него има най-голям брой напълно удовлетворени посетители (32,2%). 

 
Източник: "Визия за София" 

 
Хранене: 
Възможностите за хранене в столицата са по-добре оценени от други туристически услуги. Макар чуждестранните 
посетители да разчитат на по-висока категория заведения за хранене, за разлика от българите те са малко по-
неудовлетворени от тях по конкретни показатели като качество на услугата, наличието на информация и достатъчна 
наличност. От друга страна цените, които отново са отлично оценени от чужденците, остават по-ниско оценени от 
българите, най-възрастните посетители и тези по работа в града. Традиционните български ресторанти с фолклорна 
програма и ресторантите с интернационална кухня са най-предпочитаните начини на изхранване на чуждестранните 
посетители, за разлика от българите, които се хранят предимно при роднини и приятели или в заведения за бързо хранене.  
Атракции: 
Анализът установява, че качеството на услугите в туристическите атракции има най-голяма необходимост от подобрения в 
сферата на начините за прекарване на времето. Такива подобрения биха могли да включват инвестиции в модернизация 
и нови технологии, повишаване качеството на туристическите преживявания чрез допълнителни услуги, възможност за 
закупуване на комбинирани билети за забележителности и др. Наличността на туристически атракции е оценена като 
средно удовлетворителна в по-голяма степен от туристите на екскурзия в София, което подкрепя актуалната тенденция в 
момента в града да се откриват нови забележителности и атракции за туристите. 
Събития и дейности: 
Според оценката на туристите в тематичната линия събития и дейности, нивото на удовлетвореност от нощния живот в 
София е средно. В клубовете, питейните заведения и местата за забавления се отбелязва нужда от подобрение на 
качеството на предоставяните продукти и услуги, обслужване, квалификации на персонала, наличие на информация. 
Спортните и рекреационни възможности на столицата носят най-ниска удовлетвореност на туристите със средни оценки 
между 2 до 2,9, а културните събития и пространства следват цялостната тенденция на удовлетвореност от туристическите 
услуги в града с преобладаващи малко по-ниски средни оценки.  
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Дневник  
 
√ Вебер предлага по-труден за блокиране начин за защита от беззаконие в ЕС 
Манфед Вебер, лидер на групата на Европейската народна партия (ЕНП) в европарламента, предложи нов механизъм за 
наказания при нарушаване на върховенството на закона в блока. 
В статия на Вебер със съавтор Удо ди Фабио, бивш съдия от германския Конституционен съд, публикувана във 
"Франкфуртер алгемайне цайтунг", се посочва, че върховенството на закона в държавите - членки на ЕС, трябва да бъде 
редовно оценявано от независим експертен съвет, съставен от бивши съдии с висока репутация. В случай на сериозни 
нарушения държавите трябва да бъдат изправяни пред Съда на ЕС. 
Ако съдът открие нарушение, Европейската комисия ще трябва да предложи санкции, които според Вебер и Ди Фабио ще 
могат да бъдат спрени само с решение на (може би дори с квалифицирано) мнозинство на една от двете законодателни 
институции в ЕС – Европейския парламент или съвета, представляващ държавите членки. 
"В противен случай инициираните мерки автоматично ще влязат в сила след присъдата", пишат двамата. 
Според тях "все още липсва прозрачен, независим и ефективен механизъм за върховенството на закона", а процедурата 
по чл. 7 "е силен сигнал, но в практическо измерение е като много голям пистолет – не много точен и труден за 
овладяване". 
Такива процедури са задействани срещу Полша (по инициатива на Европейската комисия) и срещу Унгария (по искане на 
европарламента). И двете страни обаче си обещаха да се защитят с вето, което ще попречи на 
налагането на най-тежката санкция - отнемане на правото на глас в ЕС. 
Статията идва на фона на очакваното в сряда решение на ЕНП дали да изключи партията на унгарския премиер Виктор 
Орбан "Фидес". Повод за конфликта между Орбан и няколко от партиите - членки на ЕНП, бяха правителствени билбордове 
срещу председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и финансиста Джордж Сорос. В тях се изброяват 
предполагаеми действия на ЕС за улесняване на имиграцията, например по-лесен достъп до визи или отпускане на пари 
за имигранти. Според еврокомисията тези твърдения са "конспиративна теория". Брюксел направи опит да опровергае 
кампанията. 
Вебер е кандидатът на ЕНП за председателския пост в Европейската комисия. 
 
Factor.bg  
 
√ България прилага дерогации по „Турски поток“ след промени в газовата директива на ЕС 
И за „Северен поток“ 2, и за „Турски поток“ се затяга контролът, заяви евродепутатът Владимир Уручев 
Комисията по индустрия, изследвания и енергетика на Европейския парламент гласува промени в газовата директива на 
Европейския съюз, според които България ще може да прилага дерогации, свързани с проекта „Турски поток“, ако е 
първата страна от ЕС, на чиято територия влиза газопроводът. Това каза пред БНР евродепутатът Владимир Уручев. 
„Държавата членка, на територията на която излиза газопроводът, ще е тази, която ще дава всичките видове дерогации 
след консултация с другите членки. Това няма как да спре „Северен поток“ 2, защото той се спираше не от Германия, а от 
Полша и прибалтийските републики“, поясни Уручев. 
На въпрос на „Хоризонт" как точно ще се отрази гласуваната директива върху „Турски поток“, Уручев отговори: „И за 
„Северен поток“ 2, и за „Турски поток“ се затяга контролът, тъй като всичко предварително трябва да се обявява пред 
комисията. Дерогациите, които ще се дават, когато е само един инвеститорът, в дадения случай например е „Газпром“, той 
не иска никой да му се меси, тогава отново ще трябват дерогации, ще трябва да се доказва всичко и че ще има възможност 
това, което „Газпром“ иска да вземе, да не е повече от това, което се разрешава от закона.“ 
Промените трябва да минат през гласуване в пленарна зала, което може да стане още този месец, поясни Уручев. 
 
В. Сега 
 
√ Париж, Сингапур и Хонконг са най-скъпите градове в света 
Париж, Сингапур и Хонконг оглавиха заедно класация за най-скъпите за живот градове, предаде Би Би Си. За първи път три 
града споделят първото място в 30-годишната история на проучването на „Икономист интелиджънс юнит“, което сравнява 
цените в 133 населени места. 
Френската столица миналата година бе на второ място. 
Авторът на доклада Роксана Славчева посочва, че Париж е в челната десетка наот 2003 г. и е „изключително скъп“ за живот. 
Средната цена на дамска подстрижка например е 119,04 долара. За сравнение тя струва $73,97 в Цюрих и $53,46 в Осака. 
„Европейските градове имат по-високи цени за домакинство, лична грижа и в категория забавление“, отбелязва Славчева. 
След трите класирани на първо място следват градовете Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенхаген, Ню Йорк, Тел Авив и Лос 
Анджелис. 
Най-евтиният град пък е венецуелската столица Каракас, където едно кафе струва $0,62. Преди него са Дамаск и столицата 
на Узбекистан Ташкент.  
София се е издигнала с 29 места в сравнение с миналата година до 90-та позиция заради увеличението на цените на 
хранителни стоки, комунални услуги и на забавленията. 
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Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- (Не)сигурност. Заплахи и сигурност - коментар на Димо Гяуров 
- Напрежение в Белград - какви са сценариите пред Западните Балкани 
- Туризъм и заплати. Какви заплати предлага бизнесът преди новия туристически сезон 
- 200 километра бягане по маршрута на мечтания коридор номер 8 - ултрамаратонецът Красимир Георгиев от 

България през Северна Македония до Албания 
- Яйцата на фокус. По колко яйца на ден са полезни - най-новите данни на специалистите. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Кой е задържаният терорист в Париж, заподозрян за планиран атентат в София? 
- Пари за пенсия - колко са ощетените от новата формула за изчисляване на пенсиите? Дискусия в студиото. 
- На живо - каква е съдбата на изчезналото 2-годишно дете от с. Равнец 
- Скандал в БСП - разцепи ли се БСП заради избора на Елена Йончева за водач на евролистата - в студиото депутатът 

от левицата Александър Симов  
- Жестокост - отново насилие над животно, ще бъдат ли наказани извършителите? 
- Към върха - алпиинистът-вегън Отанас Искатов агакува третия по височина връх в света. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 19 март 
София. 

- От 09.30 часа в заседателната зала на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на Съдийската колегия. 
- От 10.00 часа в сградата на „Галъп интернешънъл" на бул. „Джеймс Баучер" 23 ще се състои дискусия на тема 

„Готова ли е България за новите предизвикателства пред сигурността". Организатор на събитието е Институтът по 
социология „Иван Хаджийски" заедно с „Галъп интернешънъл". 

- От 11.00 часа Атлантическият съвет на България организира брифинг на тема „Пет години от началото на руската 
агресия срещу Украйна и от окупацията на Крим" в офиса си на ул. „Будапеща" 34. 

- От 11.00 часа в сградата на ИА „Главна инспекция по труда" ще се състои пресконференция, на която ще бъде 
представен информационен портал, на който са публикувани минималните условия на труд в Р България и е 
създадена възможност чуждестранни работодатели от страните от ЕС, които командироват у нас свои работници 
и служители, да подават нужните за това уведомления в ИА ГИТ по електронен път. 

- От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция за представянето на проекта 
„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и 
законодателство в областта на енергийната ефективност", изпълняван от сдружение „Българска стопанска камара 
- съюз на Българския бизнес". 

- От 12.00 часа пети състав на Комисията за защита от дискриминация ще проведе заседание по преписка, 
образувана по жалба срещу „А1 България" ЕАД. 

- От 14.00 часа Централната избирателна комисия ще даде пресконференция по повод изтичане на 5-годишния 
мандат на Комисията.Пресконференцията ще се проведе в зала 1 на Народното събрание на пл. „Княз Александър 
І" № 1. 

- От 15.00 часа народният представител от „БСП за България" Жельо Бойчев и общинският съветник Борис Цветков 
ще проведат приемна за граждани в постоянната приемна на БСП - София на ул. „Леге" №10. 

*** 
Варна. 

- От 14.00 часа в офиса на партия ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" № 1, доц. Антоанета Цветкова, председател на 
постоянната комисията „Здравеопазване" в Общинския съвет ще приема граждани. 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа в дискусионна зала „Изида" ще се проведе междинна пресконференция, на която ще бъде отчетен 
напредъкът на дейностите по "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1", 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г." 

*** 
Кюстендил. 

- От 17.30 часа в конферентната зала на парк-хотел „Кюстендил" ПП ГЕРБ организира граждански диалог „Европа в 
нашия дом" на тема образование. Участие ще вземат зам.-министърът на образованието и науката Таня 
Михайлова и народните представители от Комисията по образованието и науката Ася Пеева и Борислав Борисов. 

***  
Монтана. 

- От 18.00 часа в голямата зала на Общинския младежки дом ще започне концерт на Клуб по спортни танци „Астра" 
и Мажоретен състав. 

*** 
Пазарджик. 
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- От 11.30 часа, в сградата на ОД МВР-Пазарджик ще се проведе брифинг за отчета на извършеното от структурите 
на дирекцията за изминалата 2018 година. На него се очаква да присъстват представители на ръководството на 
МВР, ГДНП и ГДБОП, на съдебната власт, областната администрация. 

*** 
Перник. 

- В 08.30 ч. министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще гостува в кабинета на областния управител 
Ирена Соколова, където двамата ще обсъдят развитието на социалните услуги, както за деца, така и за възрастни 
в област Перник. Около 10.30 часа министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще даде брифинг за 
медиите в сградата Центъра за деца/младежи с увреждания (ул. „Владислав Граматик" № 93). В рамките на 
посещението си той ще проведе срещи с кмета на Перник д-р Вяра Церовска и със служителите на дирекция 
„Социално подпомагане" в града. 

*** 
Плевен. 

- От 12.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция по повод Световния ден на оралното здраве - 20 
март и предстоящия Регионален форум "Дентална медицина - Панорама - 2019 година" с участието на д-р Павлин 
Стефанов - председател на Регионалната колегия (РК) на Български зъболекарски съюз (БЗС)-Плевен и д-р Поля 
Петева - секретар на Управителния съвет на РК на БЗС. 

*** 
Сливен. 

- От 14.30 часа в зала № 105 в сградата на Община Сливен ще се проведе съвместно заседание на постоянните 
комисии към Общински съвет - Сливен за разглеждане предложението за одобряване на Общия устройствен план 
на община Сливен и екологичната оценка към него. 

*** 
Смолян./с. Змейца. 

- От 10.30 часа в кметството ще се проведе информационна среща със земеделски стопани от областта, 
организирана от Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие" - Смолян. 

*** 
Смолян./с. Широка лъка. 

- От 09.30 часа в кметството ще се проведе информационна среща със земеделски стопани от областта, 
организирана от Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие" - Смолян. 

*** 
Смолян./с. Ягодина. 

- От 11.30 часа в кметството ще се проведе информационна среща със земеделски стопани от областта, 
организирана от Областната дирекция на Държавен Фонд „Земеделие" - Смолян. 

*** 
Хасково. 

- От 10.00 часа в зала „Марица" областният управител на област Хасково Станислав Дечев ще открие изложба, 
посветена на 140 години от Учредителното събрание, приело Търновската конституция и възстановило България 
като самостоятелна държава на картата на Европа. 

*** 
Чупрене. 

- От 10.30 часа в заседателната зала на общинската администрация екипът на ОИЦ-Видин ще проведе среща на тема 
„Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин". 

***  
Шумен. 

- От 11.00 часа на пл. „Кристал" с поднасяне на венци и цветя пред Паметника на загиналите във войните шуменци 
ще бъде отбелязана 74-тата годишнина от Дравската епопея. 

- От 15.30 часа в зала 203 на общината ще заседава Постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика 
към Общински съвет- Шумен. 

 
Мanager.bg 
 
√ Тенденции при недвижимите имоти в Европа 
Търсенето на сигурни и стабилни доходи през 2019 г. ще е от първостепенно значение в сферата на недвижимите имоти в 
Европа. В съвместно изследване на PWC и Urban Land Institute отбелязват, че това ще е двигателят в сектора в “началото 
на края на един икономически цикъл“.  В условията на очакване на плавно повишаване на лихвените проценти, забавяне 
темповете на европейската икономика и геополитически риск, почти навсякъде по картата на Европа търсенето на 
качествени активи и такива, носещи повече сигурност, отколкото доходност ще преобладава. 
Освен сигурност, ликвидност и потенциал за нарастване на икономиката, големите инвеститори отчитат и социалните, и 
екологичните фактори в своите проекти. В условията на исторически високи нива на цените в много от големите 
европейски градове, основно предизвикателство за участниците в пазара е постигането на устойчиви, парични потоци, 
които да ги изведат без щети от капана на цикличността в сектора. Въпреки по-трезвите очаквания на участниците в 
проучването, в сравнение с 2018 година, не може да се говори за паника. Позитивното според един от участниците в 
проучването е, че „Просто сме по внимателни, никой не иска да инвестира двойно повече средства в последната част на 
един цикъл, при същата норма на възвращаемост след време“ 
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По отношение капиталови пазари на недвижими имоти, се наблюдава постоянен интерес от различни индивидуални и 
институционални инвеститори. Доходността от инвестиции в имоти продължава да е предпочитана пред несигурността от 
пазара на акции и облигации. 
Намирането на качествени активи и търсеното на алтернативи на традиционните бизнес и жилищни имоти във всичките 
им форми, е една от основните тенденции. Проучването показва, че към 2015 г. само 28% от участниците в пазара са 
инвестирали в такива. Тази година над 60% от анкетираните проучват възможностите за инвестиции в алтернативни на 
традиционните недвижими имоти, включително споделени офиси, студентски жилища, хотели, старчески домове. Тази 
тенденция от друга страна е посочена и като един от рисковете на нововъзникващите пазари. 
По отношение търговските и складовите площи, бумът на електронната търговия и логистичните центрове е на път да 
промени традиционните представи за търговията на дребно. Характерна е очаквателната позиция в този сегмент на пазара.  
Продължаваща урбанизация на големите градове е тенденция, която ще се задържи в дългосрочен план. Водещите 
критерии в избор на място за инвестиране са:  

-транспортна свързаност 
-наличност на активи и нови възможности за развитие 
-очаквана доходност  
-ликвидност 
-икономически показатели на града и регулации 
-достъпност на жилищата 
-дигитална свързаност 

От тази гледна точка не е изненада, че германските градове преобладават в Топ 10 на градовете най-подходящи за 
инвестиции в недвижими имоти. Изненадата за мнозина е първото място на Лисабон в тази класация. За една по-
безопасна, дългосрочна стратегия в инвестирането от значение са и факторите демографска структура, емгирация, 
недостиг на жилища,  
Като цяло браншът поема, курс към още по-прагматично поведение и резултати, но и разрушаване на бариерите между 
ориентираните към печалба решения и екологични, социални дейности и управление. 
 


