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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ призова за спешни мерки за справяне с недостига на персонал в Европейския Съюз на Тристранната среща на 
социалните партньори  
„Намирането на човешки ресурси с подходящи умения е най-сериозното предизвикателство пред работодателите в 
Европа, което има сериозен отрицателен ефект върху икономиката и обществото. Европа губи 0,8 евро на всеки отработен 
час, поради несъответствие на предлаганите на пазара на труда умения на търсенето на работодателите.“, подчерта в 
своето изказване на Тристранната среща на европейските социални партньори в Брюксел вчера д-р Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. Тя взе участие в срещата в качеството на действащ председател на Европейския център на 
предприятията, предлагащи публични услуги. Пред председателя на Съвета на Европейския съюз и министър–председател 
на Румъния г-жа Данчила, президента на Съвета на Европейския съюз г-н Туск, председателя на ЕС г-н Юнкер, 
еврокомисари и председатели на европейските социални партньори, тя настоя за спешни мерки за справяне с недостига 
на работна сила в европейски мащаб чрез насочването на младите хора към образование и квалификация в сферата на 
точните науки, математиката, инженерството, цифровите технологии и превръщането на професионалното образование и 
обучение в най-предпочитана възможност за избор.   

Друг акцент в нейната реч беше необходимостта от 
насърчаването на конкурентоспособността на 
икономиката, като абсолютно необходимо условие за 
поддържане на изключително скъпия европейски 
социален модел. „Въпреки, че населението на Европа 
е едва 7 % от световното, а БВП – 25 %, 28-те държави 
– членки на Европа реализират над 40 % от социалните 
разходи в света“, подчерта тя. Във връзка с това настоя 
за спешни решения по Многогодишната финансова 
рамка за 2021-2027 и за инвестиции в 
инфраструктурата и в компетенции, търсени на пазара 
на труда, за насърчаване на производителността.  
АИКБ от години алармира за все по-острия проблем с 
недостига на човешки ресурси и работи системно за 

привеждане на системата на план-прием в България в съответствие с търсенето на пазара на труда, както и за повишаване 
на привлекателността на професии с ключово за конкурентоспособността на българската икономика.  
Президентът на Европейския съвет г-н Туск подчерта, че инвестициите са ключови за преодоляването на забавянето на 
икономическия ръст в Европа. Президентът на BUSINESSEUROPE г-н Пиер Гатаз обърна внимание на румънското 
председателство за множеството проблеми при въвеждането на директивата за сезонните работници и призова за 
своевременното им решаване. На Тристранната среща на европейските социални партньори присъства и заместник-
председателя на Европейската комисия г-н Валдис Домбровскис. 
Повече информация за събитието може да намерите на www.ceep.europa.eu.    

 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Darik 
 
√ КЕВР обсъжда цената на природния газ  
На свое заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди цената на природния газ от 1 април.  
Предложението на "Булгаргаз" е за увеличение на цената на суровината с 0,83%. Ако регулаторът одобри това увеличение, 
цената на парното и топлата вода няма да се повиши, защото газът ще поскъпне с под 5%. 

http://www.ceep.europa.eu/
http://www.ceep.europa.eu/
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БНT 
 
√ Част от сградата на Европейския парламент ще носи името на Атанас Буров 
Част от централната сграда на Европейския парламент в Брюксел от днес ще носи името на Атанас Буров. Тя ще бъде 
открита официално от премиера Бойко Борисов и председателя на институцията Антонио Таяни. 
За пръв път в историята на институциите на ЕС част от тяхна сграда ще носи името на български държавник. Решението бе 
одобрено от ръководството на Европейския парламент в края на миналата година по инициатива на българските 
евродепутати от ГЕРБ. Борисов и Таяни ще представят бронзов бюст на Атанас Буров и ще поставят паметна плоча. 
 
√ Вицепремиерът Екатерина Захариева е на посещение в Япония 
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева е на посещение в Япония до 25 март. В Токио тя ще 
се срещне с външния министър Таро Коно и ще участва в Петата юбилейна Световната асамблея на жените. 
Екатерина Захариева ще се срещне и с първата жена губернатор на Токио, с генералния директор на Японо-българската 
асоциация, с президента на Японската агенция за международно сътрудничество. Това е първото посещение на 
вицепремиера в страната и първата двустранна визита на министър на външните работи на България от 2007 година насам. 
 
√ Нови правила за формиране на заплатите в болниците обеща министър Ананиев  
Здравното министерство ще разработи Нови правила за формиране на работните заплати в държавните и общинските 
болници. Министър Кирил Ананиев се срещна с представители на медицинските сестри, които искат по-високи 
възнаграждения. Пред тях е представил анализ на заплатите на сестрите в страната и отново е отбелязал, че след разчетите, 
част от отпуснатите 30 млн лева допълнително за болниците могат да бъдат използвани за увеличение на заплащането. 
Според анализа на здравното министерство медицинските сестри в държаните болници получават 758 лева средна 
основна заплата. Брутната с надбавки и премии е близо 1500 лева. В лечебните заведения с над 50% държавно участие 
основната заплата е средно 668 лв., а брутната малко над 1160 лв. 
В общинските болници средната основната заплата на сестрите е 668 лв., а средната брутна - 1040 лв. Изводът на здравния 
министър няма единни правила по които болниците да формират заплатите. 
Кирил Ааниев - министър на здравеопазването: Ако ние днес и сега извадим нов ресурс както преди това извадихме 30 
млн. лв. за да ги дадем за заплати това означава, че ние само ще задълбочим в момента проблемите, които има при 
формирането на заплатите в тези болници. 
За това министерството ще разработи ясни правила за формиране на заплатите в държавните и общинските болници. 
Кирил Ааниев - министър на здравеопазването: Методиката ще покаже къде трябва и къде не трябва и как трябва ако 
има такова увеличение. 
Очаква се методиката да бъде готова до месец. Медицинските сестри обявиха, че подновяват протестите си от утре. 
Мая Илиева - организатор на протеста: Нашите искания не са изпълнени. Ние държим на нашето искане основната да бъде 
минимум две минимални за страната. 
Сестрите се заканиха да протестира всеки ден до приемането на новата методика за формиране на работните заплати. 
 
√ Отлагането на Брекзит може да създаде парадокс на Европейските избори 
Остават осем дни до планираното излизане на Великобритания от Европейския съюз на 29 март. От Лондон искат 
продължаване на преговорите по Брекзит до 30 юни. Това би означавало, че Великобритания ще бъде част от ЕС и по време 
на евроизборите през май. Тереза Мей заяви обаче, че Островът няма да участва на вота, което може да доведе до 
сериозен правен парадокс. По темата коментира кореспондентът на БНТ в Берлин Мария Стоянова. 
"Гледната точка на Европейската комисия е, че рисковано малко време остава (до Брекзит - б.р.). От страна на лидерите на 
страните-членки трябва да се преговаря до последната секунда", коментира Мария Стоянова.  
Тереза Мей иска отлагане на Брекзит до 30 юни. Стоянова добави, че според Европейското право една страна, член на 
общността, трябва да участва в европейските избори, независимо дали има намерение да напусне ЕС впоследствие. 
Парадоксът е, че ако Великобритания остане в Европейския съюз до края на юни, страната трябва да се включи в изборите 
през май, но Тереза Мей вчера заяви, че това няма да се случи. При един подобен сценарий не е изключено британски 
граждани да осъдят Европейския съюз в съда в Люксембург, защото правото им да гласуват не е дадено. Това от своя 
страна може да доведе до касиране на вота във всичките страни-членки. 
Мария Стоянова обобщи и позицията на Германия по темата Брекзит: 
"Основната позиция на Ангела Меркел до момента е била, че ще се преговаря до последната секунда. Остават само осем 
дни . В Берлин се говори, че осем дни в света на политиката е достатъчно време (...) В Брюксел Европейската комисия 
изглежда доста по-скептична". 
 
В. Банкерь 
 
√ Силен старт на отношенията със Саудитска Арабия  
Продължават срещите на българската делегация, водена от министъра на икономиката Емил Караниколов в Рияд. 50 наши 
компании участват в делегацията, която е на посещение в Саудитска Арабия, по повод откриването на българско посолство. 
Сред тях са представители на енергетиката, строителството, военно-промишления комплекс, банковия и консултантския 
сектор, хранително-вкусовата промишленост и големи IT компании. 
По данни на икономическото ведомство в края на 2017 г. инвестициите от Саудитска Арабия в България са в размер на 9.2 
млн. евро. Секторите с потенциал за привличане на саудитски инвестиции и изпълнение на съвместни проекти в България 
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са пътно строителство селско стопанство – земеделие и животновъдство, туризъм, информационните и комуникационните 
технологии, концесиониране на летища, пристанища и други инфраструктурни обекти. 
За посланик на България в страната бе назначен Димитър Абаджиев. Той пристигна в Саудитска Арабия преди около две 
седмици. 
 
√ ЕНП отстрани Орбан и "Фидес" 
Партията на унгарския премиер Виктор Орбан - "Фидес" е с прекратени права в Европейската народна партия (ЕНП), 
съобщават световните агенции.  
190 делегати са гласували "за" предложението, а само трима против. В Туитър лидерът на ЕНП Жозеф Дол написа: "Фидес 
е отстранена с незабевен ефект и до следващо нареждане". 
ЕНП забранява на Орбан и партията му да участват във вътрешнопартийни събития, да предлагат хора за ръководни 
постове в ЕНП и ги лишава от право на глас при вземане на решения.  
Специална комисия тепърва ще преценява дали да изключи Орбан и "Фидес" окончателно.  
Напрежението между него и ЕНП се разрази след кампанията му срещу председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер и милиардера 
Джордж Сорос.  
Унгарският премиер е критикуван и за незачитане на върховенството на правото в страната си. 
 
БНР 
 
√ НСИ: Разходите за труд нарастват в края на 2018 година с 5,1% 
По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2018 година общите 
разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 5,1% спрямо същото тримесечие на 
предходната година, но това представлява сериозно забавяне спрямо темпото на растеж от 8,9% през предходните три 
месеца. Увеличението в индустрията е със 7,7%, в сектора на услугите - с 3,6% и и в строителството - със скромните 2,2%, 
след като през третото тримесечие на миналата година бяха отчетения по-солидни повишения съответно с 8,9%, с 6,8% и с 
10,0 на сто. 
По икономически дейности през периода октомври - декември 2018 година най-висок ръст на общите разходи за труд в 
България спрямо същия период на 2017-а година е регистриран в икономическите сектори "Създаване и разпространение 
на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 11,6%, "Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива" - с 11,3% и "Култура, спорт и развлечения" - с 8,6%. В същото време намаление 
на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите сектори "Операции с недвижими имоти" - спад с 9,1% и 
"Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 3,5%. 
Разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през последното тримесечие на 2018 година 
пък се увеличава с едва 4,8% след растеж с 8,6% през предходните три месеца, а другите разходи (извън тези за 
възнаграждения) - с 6,8 на сто. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо четвъртото 
тримесечие на 2017-а година варира от повишение с цели 12,3% за "Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения" до понижение с 9,7% за сектора "Операции с недвижими имоти". 
Данните на НСИ вече бяха публично оповестени от Евростат ден по-рано, когато бяха представени и аналогичните данни в 
рамките на целия Европейски съюз. Според европейската статистика девет страни-членки на ЕС отчитат по-добър растеж 
на заплатите през последното тримесечие на изминалата година, като сред тях са и всичките останали страни от бившия 
източен блок. 
 
√ САЩ подкрепиха газопровод от Източното Средиземноморие за ЕС  
Държавният секретар на САЩ Майк Помпейо и лидерите на Гърция, Израел и Кипър се споразумяха да засилят 
сътрудничеството между четирите страни в областта на енергетиката и сигурността в Източното Средиземноморие, 
предаде БГНЕС. 
В своето съвместно изявление след среща в Ерусалим снощи Алексис Ципрас, Бенямин Нетаняху, Никос Анастасиадис и 
Помпейо потвърдиха ангажимента си за сътрудничество в областта на енергетиката и сигурността и обещаха да се „защитят 
от външни зловредни влияния“ в Източното Средиземноморие и в по-големия Близък изток. 
В изявлението се казва още, че Помпейо е подчертал подкрепата на САЩ за тристранния механизъм, създаден от Гърция, 
Израел и Кипър. 
„Лидерите приветстваха последните открития на природен газ в Източното Средиземноморие и потенциала им да 
допринесат за енергийната сигурност и диверсификацията“, се посочва в документа. 
"Нашата основна идея е много важна - да се създаде сигурна мрежа за прехвърляне на енергийни ресурси от региона на 
Източното Средиземноморие – от Израел, Кипър и Гърция – към Европа", каза гръцкият Ципрас в началото на срещата на 
върха. 
Те планират изграждането на тръбопровода EastMed за пренос на газ от Израел и Кипър за Гърция и от там за Италия. 
Ципрас заяви, че неговото изграждане ще засили диалога за сигурността в един нестабилен регион и ще укрепи 
икономиките на трите страни. 
Към споразумението се очаква да се присъедини и Италия, но е малко вероятно това да стане в преди изборите за ЕП. 
„Нашето тристранно сътрудничество стана стратегическо, особено в областта на енергетиката и сигурността“, заяви 
гръцкият премиер, присъединявайки се към позицията на своя израелски колега Бенямин Нетаняху и кипърския президент 
Никос Анастасиадис. 
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Нетаняху описа тристранното сътрудничество като „едно от най-добрите регионални партньорства в световен мащаб“ и 
каза, че участието на Помпео даде на срещата на върха „добавена стойност“, докато Анастасиадис добави, че Гърция, 
Кипър и Израел са надеждни американски партньори. 
„Много е важно, че държавният секретар на САЩ Майк Помпейо се присъедини към тази среща. Това е символ, че САЩ 
подкрепя този регионален проект“, добави израелският премиер. 
По данни на медиите, дължината на газопровода EastMed е 1700 км, а неговият планиран капацитет 15-20 милиарда куб. 
м. годишно. Източник за неговото напълване ще станат големите шелфови находища в източната част на Средиземно море 
- израелското „Левиатан“ и свързаното с него кипърско „Афродита“.   
 
√ Германия и Франция създават съвместна парламентарна асамблея  
Германският Бундестаг одобри вчера създаването на съвместна парламентарна асамблея с Франция, която да заседава 
поне два пъти годишно, предаде БТА. 
Асамблеята ще бъде съставена от по 50 депутати съответно от Германия и Франция. Тя няма да има законодателни 
правомощия, но ще може да осъществява мониторинг на срещите между министри от двете страни и да представя 
съвместни резолюции пред Националното събрание и Бундестага, съобщи ДПА. 
Споразумението получи подкрепата на умерените германски партии, като социалдемократът Нилс Шмид го определи за 
единствено по рода си. Крайнолявата партия „Левите“ и крайнодесните популисти от Алтернатива за Германия" гласуваха 
против предложението за съвместна асамблея с Франция. 
По-рано този месец създаването на асамблеята бе одобрено и от френския парламент. 
„Създаването на съвместна парламентарна институция е знак за интензивността на нашите отношения", отбеляза 
председателят на френското Национално събрание Ришар Феран. 
Германски депутати, водени от шефа на Бундестага Волфганг Шойбле, планират да пътуват за Париж идната седмица за 
първата сесия в понеделник. Шойбле заяви пред журналисти, че се очаква да обсъдят чувствителни теми като идеята да 
армия на ЕС и евентуални рискове от френските АЕЦ, предаде Дойче веле. 
Новата съвместна асамблея е резултат от споразумението, подписано от канцлера Ангела Меркел и френският президент 
Еманюел Макрон в германския град Аахен през януари. 
 
√ Лидерите на ЕС се събират заради поисканото отлагане на Брекзит  
Лидерите на 27-те страни-членки на ЕС ще обсъдят поисканото удължаване на срока за Брекзит от британския премиер 
Тереза Мей на днешния Европейски съвет.  
Вчера премиерът Мей изпрати писмо до председателя на Европейския съвет, с което поиска удължаване на срока за 
оттеглянето до 30 юни. 
Европейската комисия предупреди за риск от институционални проблеми и правна несигурност, ако това се случи, а 
говорител на Комисията припомни, че председателят Юнкер е предупредил премиера Мей да не включва в удължаването 
дати отвъд европейските избори.  
Председателят на ЕС Доналд Туск заяви, че според него поисканото удължаване на Брекзит до 30 юни не представлява 
риск, макар да поставя въпроси от правен и политически характер. В телефонен разговор с Мей той е заявил, че кратко 
удължаване е възможно при условие, че има положителен вот на споразумението за оттегляне в Камарата на общините. 
Туск добави, че на този етап не предвижда свикването на извънреден Европейски съвет по този въпрос.  
Преди да започне работната сесия на Съвета, премиерът Бойко Борисов и председателят на Европейския парламент 
Антонио Таяни ще открият изложбено пространство на името на българския политик, дипломат и финансист Атанас Буров 
в сградата на ЕП. 
 
В. Дума 
 
√ Четири дами начело на ЦИК 
Парламентът избра ръководството на Централната избирателна комисия. БСП не се върнаха в зала за гласуването, но зам.-
председателят на групата Драгомир Стойнев дойде, за да престави кандидатурата на левицата за зам.-председател на 
комисията. Както социалистите обявиха по-рано - тяхното предложение бе Силва Дюкенджиева.  
Депутатите избраха четири дами начело на ЦИК. За председател бе избрана Стефка Стоева, номинирана от ГЕРБ. Комисията 
ще има трима зам.-председатели - Таня Йосифова, предложена от "Обединени патриоти", Силва Дюкенджиева, 
номинация на БСП, и Кристина Стефанова, посочена от Воля. Секретар на комисията ще бъде кандидатът на ДПС Севинч 
Солакова, която и досега бе на тази длъжност. 
Появата на Драгомир Стойнев от БСП в залата предизвика бурни емоции сред депутатите от управляващото мнозинство.  
Лидерът на групата на ГЕРБ Цветан Цветанов веднага използва случая, за да отправи нападки към социалистите. Той 
обвини левицата, че не държи на приемствеността, защото е запазила само един от своите досегашни членове на ЦИК. 
Захапа социалистите и за реденето на листата за европейските избори.  
Драгомир Стойнев обаче бе категоричен, че БСП няма намерение да участва във фарса, който се разиграва в Народното 
събрание. Нашата цел е да се смени модела, в който вие само се възпроизвеждате, обърна се социалистът към 
управляващите. По думите му смяната на този модел започва със смяната на ръководството на ЦИК. 
БСП няма място в парламента, докато в него не се обсъжда дневния ред на обществото, добави Стойнев. 
Той припомни колко дълго ГЕРБ са отказвали да сменят състава на ЦИК, въпреки изтичането на мандата й. Бяхме свидетели 
на едно политическо гънене - от сутрин до вечер по телевизиите, със същия хъс едни и същи хора обясняваха как няма 
нужда да се променя съставът на ЦИК, а на следващия ден твърдяха точно обратното. Това е непрофесионално и аморално, 
но такъв е хаосът, в който живеем, възмути се Стойнев. По неговите думи БСП няма как да бъде в парламента, когато има 
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дневен ред, в който се изслушват четири министри всяка седмица, само защото управляващите не могат да запълнят 
дневния ред. Срамно е, когато българският парламент и народните представители нямат достатъчно законопроекти. Не е 
достойно за българския парламентаризъм, убеден е социалистът. 
 
News.bg 
 
√ Инвестиции в БДЖ - подобряват условията на труд и подвижния състав  
Планират се над 65 милиона лева да бъдат инвестирани в подобрение и ремонти на подвижния състав на БДЖ. Това заяви 
изпълнителният директор на "Холдинг БДЖ" инж. Никола Василев по време на участието си в транспортната комисия. 
На вниманието на парламентарната комисията инж. Василев представи пътна карта, която ще я има на всички жп гари. Тя 
ще има за цел да показва с кой влак докъде може да се стигне. 
Освен това са стартирани проекти за работещите в БДЖ за подобряване условията на труд на локомотивните машинисти, 
подобряване на уловилата на труд на работниците по депата и бонусна система за заплащането на работниците. 
Настоящето ръководство на БДЖ искат да изравнят условията на труд и на двете холдингови дружества - БДЖ "Пътнически 
превози" и БДЖ "Товарни превози". 
Предприети са и няколко проекта за информационно обслужване, обновяване на системата за резервация и обучение на 
персонала. 
Консолидираният бюджет на "Холдинг БДЖ" за 2019 г. предвижда увеличението на приходите до 366 млн. лв. и 
увеличение на разходите с 12 млн. лв. 
Данните представи председателят на управителния съвет на "Ходинг БДЖ" Григори Григоров по време на участието в 
транспорта комисия. 
БДЖ "Пътнически превози" запазва приходите на същото ниво, но увеличава пътниците си с 500 000 души. Оперативната 
печалба на БДЖ "Пътнически превози" се запазва в рамките на на 20 млн. лв., субсидията остава неизменна - 175 млн. лв. 
Капиталовият трансфер насочен за ремонт на подвижния състав е в рамките на 39 млн. лв. 
БДЖ "Товарни превози" планира приходи в размер на 130 милиона лева, което е с 15% повече от миналата година.  
Те имат 100 милиона дългове към НКЖИ, но тази година те ще намалеят с 10 милиона лева за сметка на собствените 
приходи на компанията и продажба на нетекущи активи. 
 
√ Министерство на икономиката се похвали с удвоен износ за 10 години - 56 млрд. лв. 
Българският износ се е удвоил за период от десет години и днес вече надхвърля 56 млрд. лв. годишно, коментира 
заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на откриването на форум  за глобални 
макротенденции и отражението им върху конкурентоспособността на ЦЮИЕ. 
"За същия период наблюдаваме сериозен ръст на българската икономика. Трудно е това да бъде измерено точно, но ако 
вземем данните за ръста на БВП ще видим, че за 10 години той е нараснал с около 30 млрд. лв.", обяснява той. 
По думите му в топ 10 на страните, за които реализираме износ, има само една държава, която е извън Европейския съюз 
- съседна Турция. "Въпреки добрите връзки с всеки от съседите ни, все още имаме неизползван потенциал в 
икономическата сфера", допълва Манолев и дава пример със Северна Македония, където тази година е възстановено 
Търговското ни представителство. 
Манолев коментира и следващата индустриална революция, в която навлиза човечеството - "Индустрия 4.0". "В 
икономическата сфера единственият начин да бъдем от страните, които ще спечелят от нея, а не от тези, които ще загубят, 
е да създаваме много, още по-силни връзки със съседните ни държави", допълни той. 
Конференцията е 15-то издание от серия тематични конференции "Конкурентоспособност на българската икономика".  
Форумът се фокусира върху две макротенденции - начинът, по който автоматизацията и дигитализацията поставят на 
изпитание парадигмата за евтината работна ръка; и какви са потенциалните последствия от сътресенията в глобалната 
търговия върху малки отворени експортноориентирани икономики като България.  
През 2018 година са направени инвестиции за над 200 млн. лева в заводи свързани с автомобилостроенето, които ще 
разкрият 3200 нови работни места в страната, обясни заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова на 
конференция за дизайн в аутомотив сектора. 
Тя коментира, че в последните години развитието на аутомотив сектора в България е изключително положително и все по-
динамично, а страната ни се е превърнала в атрактивна инвестиционна дестинация в автомобилостроенето. 
По думите й в сектора вече има 220 фирми, в които работят над 50 000 души, произвеждащи компоненти за всеки от 
големите световни производители на автомобили. 
"Очакваме положителната тенденция на развитие да продължи и през тази година, като се има предвид, че в момента се 
работи по нови 8 проекта на потенциални инвеститори от сектора", допълва Иванова. 
Тя коментира добрите икономически взаимоотношения с Италия. "Близо пет милиарда евро е стокообменът между двете 
държави през 2018 година, което прави италианската държава втори търговско-икономически партньор на страната ни за 
изминалата година". 
 
Economic.bg 
 
√ Пакет „Мобилност“ влиза за гласуване следващата седмица 
Транспортният министър Росен Желязков призова за единен фронт по време на обсъждането на промените  
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков призова всички държави 
членки, които биха били засегнати негативно от приемането на „Пакета за мобилност I“, да се обединят преди пленарното 
заседание на Европейския парламент, което ще се проведе на 25-28 март. Желязков е изпратил писмо до българските 
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представители в Европейския парламент, в което подчертава, че защитата на българския транспортен сектор е национална 
кауза и е необходимо да бъдат мобилизирани всички ресурси за отстояването на националния интерес. 
Все още дневният ред за последната седмица от живота на сегашния Европарламент не е публикуван официално. От 
писмото на Желязков обаче става ясно, че гласуване по пакет „Мобилност“, който ще бъде в ущърб на българските 
транспортни фирми, все пак ще има. 
Министър Желязков определя включването на „Пакета за мобилност I“ в предварителния дневен ред за предстоящото 
заседание като безпрецедентен натиск за налагането на дискриминиращи за българските транспортни превозвачи 
правила. „Бих искал да подчертая, че отчитам значимостта на предприетите от Вас действия, като за пореден път следва 
да покажем, че защитата на българския транспортен сектор е национална кауза“, посочва в писмото той. 
Като послание към европейските партньори на България и председателите на политическите групи в Европейския 
парламент министър Росен Желязков отбелязва, че действията, които са насочени към фалиране на цял бранш не само в 
българската икономика, но и в другите периферни държави членки, в никакъв случай не са сред основните европейски 
ценности. 
„Нека да докажем, че нашият глас има своята тежест и продължим заедно да работим за запазване 
конкурентоспособността на българския транспортен сектор“, заявява още Росен Желязков. Той изтъква, че за настоящото 
писмо ще уведоми и колегите си от Полша, Унгария, Литва и Латвия. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Българският туризъм трябва да заложи на онлайн рекламата 
Живко Табаков, член на Комисията по туризъм в Общински съвет Бургас, В развитие, 20.03.2019 
За туризма е добре да се говори или хубаво, или нищо. Истината обаче трябва да бъде казана, за да се подготвят 
хотелиерите и инвеститорите. Данните за 2019 г., дори не много добри, показват, че браншът все още има нагласа, че в по-
късен етап от записванията може да настъпи подобрение. Това заяви Живко Табаков, член на Комисията по туризъм в 
Общински съвет Бургас, в предаването "В развитие" с водещ Вероника Денизова. 
"Германският турист е изключително ценен и много по-рано планира своите почивки. Германските туристи предпочитат 
основно турския пазар. Много конкурентен пазар се оказва Испания, въпреки че винаги е държала висока ценова стойност. 
Все пак е възможно много от туристите от Германия да се насочат към България. Един от основните показатели за избор 
на почивка е съотношението цена-качество. Заради не толкова добрия продукт и липсата на качествен персонал 
отстъпихме. От друга страна, не мога да твърдя, че нямаме добре реклама или леглова база". 
10 млн. лв. за реклама на българския туризъм на международните пазари е добра инициатива на бранша, счита Живко 
Табаков. "Тази година средствата възлизат на 6,5 млн. лв., което е недостатъчно. Турция, Гърция разполагат с много повече. 
Ако бъдат отделени тези средства, те би трябвало да бъдат насочени към онлайн рекламата. Министерството на туризма 
най-вероятно ще похарчи средствата за имиджова реклама, а е добре те да бъдат разпределени по туристически райони 
пропорционално", допълни той. 
"Бизнесът също трябва да се намеси. Трябва да се намали себестойността на услугата, но няма как да сме сигурни, че ще 
запазим миналогодишните нива и ще имаме ръст. Прогнозираме, че до края на март, ако няма повишение на ранните 
записвания, бизнесът ще намали цената и ще заложи на буукинг". 
Парти туризмът у нас не трябва да бъде отричан, посочи гостът. 
 
√ MasterCard преструктурира ръководството си на Балканите 
Ваня Манова става главен мениджър за България, Северна Македония, Косово и Албания  
Американската компания MasterCard, която предлага услуги за глобални плащания, направи някои важни промени в 
ръководството си за пазарите на Балканския полуостров. 
Ваня Манова ще изземе част от функциите, които изпълняваше до момента Артур Туремка в ролята си на генерален 
мениджър за Балканите. Тя ще продължи да менажира структурирането на пазарите в България и Северна Македония, но 
вече ще отговаря и за Косово и Албания. 
„България, Северна Македония, Косово и Албания се развиват много добре по отношение на иновациите при финансовите 
услуги. За нас бъдещето принадлежи на мобилните плащания и плащанията, които потребителите могат да правят в 
движение“, заяви след повишението си Манова. 
Междувременно Туремка се мести в Лондон, за да поеме ролята на старши вицепрезидент на глобалното търговско звено 
на MasterCard, а Йелена Ристич остава регионален мениджър на Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина.  
 
√ Поевтиняване на паунда след развоя по Брекзит и волатилни пазари преди заседанието на Фед 
Мартин Митренцев, форекс анализатор, В развитие, 20.03.2019 
Веднага след внесеното искане за отлагане на Брекзит паундът поевтиня. Двойката паунд-долар се измерваше с около 90 
пипса. От ЕК не искат Великобритания да взима участие на евроизборите на 23 май. Единственият вариант тя да напусне 
Европейския съюз до 23 май е или чрез моментната сделка на Мей, която бе отхвърлена, или без сделка. Последва лека 
корекция в цената на паунда. Това отлагане сигнализира, че не се очакват огромни движения в този аспект. Това коментира 
Мартин Митренцев, форекс анализатор, в предаването "В развитие" с водещ Вероника Денизова. 
Най-благоприятното развитие за паунда ще е нова сделка, която да удовлетвори исканията на Великобритания по 
отношения на ирландската граница, отбеляза Митренцев. "Тогава може да видим вариант от 1.4 за GBPUSD. Оптимизмът 
подкрепя британските пари", подчерта той. 
"Не се очаква Централната банка на САЩ да направи промени относно основния лихвен процент. Почти сигурно е, че ще 
остане на нива от 2,5%. Пресконференцията след решението на Федералния резерв (Фед) може да доведе до волатилност. 
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Доларовият индекс отчете спад. Причината са появилите се новини за разминаванията в търговските преговори вчера. 
Очакванията са да бъде постигната сделка до края на април. Пазарите са волатилни преди срещата". 
Причината за ръста в цената петрола са продължаващите ограничения в производството от страна на ОПЕК, както и 
санкциите на САЩ спрямо Венецуела и Иран, спомена анализаторът. "Днес наблюдаваме спад от 10 млн. барела спрямо 
предната седмица. Това бе отчетено от пазарите и цената се покачи с около долар и половина в рамките на близо 30 
минути. В момента нивата са малко под 60 долара. В дългосрочен план не можем да очакваме значително покачване. Има 
свръхпредлагане на петрол, а втората причина е забавянето на световната икономика", допълни Мартин Митренцев. 
 
В. Монитор 
 
√ Казахстан преименува столицата си от Астана на Нурсултан  
На съвместно заседание на двете камари парламентът на Казахстан прие закон за преименуване на държавната столица 
Астана на Нурсултан в чест на първия президент на страната Нурсултан Назарбаев. 
Членовете на Мажилиса (долната камара) и Сената (горната) единодушно гласуваха в подкрепа на предложението. 
Законът се смята за приет и сега предстои той да бъде подписан от президента. 
Вчера Нурсултан Назарбаев, който управлява страната от 30 години, обяви, че се оттегля от президентския пост, но остава 
председател на Съвета за сигурност и лидер на управляващата партия "Нур Отан" ("Светло отечество"). 
Съгласно конституцията изпълняващ длъжността президент до края на мандата стана председателят на Сената Касим-
Жомарт Токаев, който по-рано днес положи клетва. 
На съвместно заседание на двете парламентарни камари Токаев предложи столицата вече да се нарича Нурсултан, за да 
се увековечи името на първия президент. 
За председател на Сената на мястото на Токаев днес беше избрана най-голямата дъщеря на Назарбаев - Дарига. 
Астана доби известност напоследък като домакин на мирни преговори за Сирия, припомня Асошиейтед прес. 
 
Investor.bg 
 
√ Всички ВЕИ мощности ще могат да се включат към свободния енергиен пазар 
Предстои промяна в законодателството, съобщи Делян Добрев  
Ще има промяна в законодателството, с която ще бъдат включени към свободния енергиен пазар всички производители 
на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), като ще се даде и възможност за доброволно монтиране 
на специални измервателни уреди. Това заяви председателят на Комисията по енергетика към Народното събрание Делян 
Добрев на конференцията "Ефекти върху електроенергийния пазар при  участие на ВЕИ и ВЕКП чрез договори за 
компенсиране с премии". 
Според Добрев новите промени предвиждат административно облекчение за производителите с мощности до 30 kW. 
Също така предприятия, свързани директно към ВЕИ инсталации за собствено потребление, няма да плащат такса 
задължения към обществото, отбеляза още Добрев. 
Промените ще влязат в сила на 1 юли тази година. 
Добрев подчерта, че в момента 70% от електроенергията в България се търгува на борсата. 
Необходима е по-голяма прозрачност на балансирания пазар на електроенергия, заяви председателят на Българската 
фотоволтаична асоциация Меглена Русенова на конференцията. 
Според нея включването на ВЕИ с мощност над 4 MW е стъпка напред към пълната либерализация на българския пазар на 
електроенергия. 
Тя отбеляза, че е необходимо време на тези производители, за да свикнат с новите пазарни условия, при които 
дългосрочните договорености са заменени от премии. 
Според нея е необходимо държавата да опрости процеса по издаване на разрешителни за изграждане на нови 
фотоволтаични паркове, както и да се създаде пазарен сегмент за балансиращи услуги. 
Русенова сподели своите надежди, че до 2030 г. производителите на електроенергия от ВЕИ няма да се сблъскват да с 
преференциални цени и ограничителни регулации. 
"Потребителите, а не инвеститорите, трябва да получат пазарни стимули", изтъкна тя. 
Дейността на около 138 водноелектрически централи (ВЕЦ) е застрашена заради Закона за водите. Той предвижда забрана 
за водовземане за производство на електроенергия от централи, въведени в експлоатация след 9 август 2010 г. А именно 
заради тези централи България изпълни целите си за дела на електроенергия от ВЕИ до 2020 г., посочи Боян Кършаков, 
председател на "Сдружение Хидроенергия". 
Според него основен проблем на балансиращия пазар е липсата на прозрачност, а мощностите на дружества към 
"Български енергиен холдинг" оказват сериозно влияние върху почасовите цени. 
Той подчерта и необходимостта от създаването на клирингова къща, която да внесе допълнителна сигурност на борсата. 
ВЕЦ осигуряват 65% от възобновяемата енергия в България при най-нисък разход за обществото, изтъкна още той. 
В същото време дейността на значителен брой от тези централи е застрашена от прилагането на разпоредба в Закона за 
водите, заяви Кършаков. 
Това ще доведе до предсрочна изискуемост на голямо количество кредити, чието обслужване ще бъде затруднено, 
коментира още той. 
Кършаков изтъкна нуждата от спешни мерки, които да обезпечат безпрепятствената дейност на централите. 
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Manager.bg 
 
√ Холандското правителство губи мнозинството си в горната камара на парламента 
Холандското правителство губи мнозинството си в горната камара на парламента след проведените вчера регионални 
избори, сочат данните от екзитпол на агенция Ипсос, предаде Ройтерс. 
Холандците гласуваха на регионални избори само два дни след като мъж от турски произход застреля трима души в 
центъра на холандския град Утрехт - атака, която вероятно се отрази положително на популярността на антиимигрантската 
партия "Форум за демокрация", която привлече гласовете на голям брой избиратели, пише БТА. 
В случай че резултатите от екзитпола се потвърдят, това ще означава, че управляващата коалиция на премиера Марк Рюте 
ще има нужда от подкрепата на други политически сили, за да прокарва законодателство в парламента.     
Резултатите от екзитпола сочат, че "Форум за демокрация" печели 10 места в холандския Сенат и по този начин ще стане 
втората по численост политическа партия в горната камара на холандския парламент. Народната партия за свобода и 
демокрация на премиера Марк Рюте ще разполага с един сенатор по-малко от досегашните 13, а общият брой сенатори 
от управляващата коалиция вече ще е 31 вместо 38. 
Финалните резултати ще бъдат оповестени от холандската избирателна комисия на 25 март, посочва Ройтерс. 
 
√ Банковите органи на Великобритания и ЕС са готови и за твърд Брекзит 
Банковите органи на Великобритания и ЕС подписаха меморандум, за да осигурят сътрудничеството и споделянето на 
информация в случай на Брекзит без споразумение, предаде Франс прес. 
Това споразумение ще осигури продължаването на сътрудничеството ни при изпълнение на надзорните ни функции, 
изтъкна Сам Уудс, ръководител на британския банков регулатор Prudential Regulation Authority  (PRA) към британската 
централна банка. 
Документът засяга освен това и финансовия надзорен орган на Обединеното кралство - Службата за контрол на 
финансовото поведение (Financial Conduct Authority - FCA) - както и Европейският банков орган (ЕБО), чиято централа беше 
в Лондон, но бе преместена в Париж след референдума за Брекзит. 
Текстът ще се прилага само при внезапно излизане на Великобритания от ЕС. 
 
√ Петролът достигна най-висока цена от началото на 2019 г. 
Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия до най-високи стойности за 2019 година след свиването на 
световните пазари в контекста на намалените доставки на производителите от ОПЕК и заради санкциите на САЩ срещу 
Иран и Венецуела, предаде Ройтерс. 
В азиатската електронна сесия американският лек суров петрол повиши цената си до най-висока стойност от ноември 2018 
г., достигайки 60,27 долара за барел.  
Лондонският сорт Брент от Северно море също поскъпна до ноемврийския си максимум, като прибави 14 цента към 
стойността си или 0,2 процента до 68,64 долара за барел. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- В деня на протеста: ще се подобрят ли условията на труд за медицинските сестри? 
- Недоволство при такситата: гилдията застава срещу нерегламентираните превози; 
- ЕНП и замразеното членство на Орбан - задава ли се нов десен фронт в Европа? 
- ГЕРБ и СДС заедно на евровота - какви са шансовете да има десен евродепутат в Брюксел? 
- Справедливо ли е обвързването на отсъствията в училище с получаването на помощи от родителите? 
- На живо: как да спре разрухата в Столичния куклен театър? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- На живо: Отново протест в "Младост" срещу застрояването на една от малкото зелени площи? 
- Втори национален протест на медицинските сестри. Директно: Ще бъдат ли чути? 
- ГЕРБ и СДС заедно за Евровота. Кой печели и кой губи от обединението? В студиото Менда Стоянова; 
- Какво се случва с имота на възрастна жена, застроен с незаконни къщи и кой ще плаща натрупаните данъци? 
- Здравният министър Кирил Ананиев за реформата в ТЕЛК, протестите на медиците и лечението на деца в чужбина; 
- След специализирана акция в Червен бряг - за какво разследват кмета Данаил Вълов? 
- На живо: Кой източи езерото в Шабла и има ли опасност от екокатастрофа? 
- Масов протест на таксиметрови шофьори в центъра на София. Кои булеварди ще бъдат блокирани? 
- Чии са задълженията в кухнята - на мъжа или на жената? Различават ли се семейните модели в големия и малкия 

град 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Дискусия в студиото за апартаментите на прицел, имотите на властта и политическата жега преди изборите. 
- Багери в защитена зона. На живо: Защо разкопаха дюни край езерото в Шабла? 
- Спецакция и арести в Червен бряг. Има ли злоупотреби в общината? Отговоря кметът. 
- Медицинските сестри - на протест. На живо - какви са исканията им за достойно заплащане? 
- Защо ГЕРБ отива на евроизборите в коалиция със СДС? Говори Даниела Дариткова. 
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- Продават ни повредени електроуреди в интернет? Има ли некачествена техника на пазара и можем ли да си 
върнем парите при измама? Отговорите в „ На твоя страна" с Георги Георгиев. 

- Без помощи, ако децата не ходят на училище - какъв ще е резултатът от новите мерки? И още: Как едно малко 
училище в Пазарджишко успява да събере децата в клас? 

- Ударни ремонти на църкви и улици в Раковски. Как градът се подготвя за посещението на папа Франциск? 
- Кауза за златните момичета. Какво обедини Илиана Раева и Димитър Бербатов? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 21 март 
София. 

- От 10.00 часа в Литературен клуб „Перото" ще се проведе форум под мотото „Жени. Технологии. Време". 
Събитието ще бъде открито от вицепрезидента на България Илияна Йотова. 

- От 09.00 часа ще започне заседанието на Народното събрание. 
- От 09.00 часа в сградата на Министерството на околната среда и водите в зала „Сутерен" Българска асоциация по 

водите (БАВ) организира провеждането на кръгла маса „Управление на дъждовните води", част от събитие 
Седмица на водата. Министърът на околната среда и водите Нено Димов е поканен да открие форума. 

- От 09.30 часа в зала „Ефе" на хотел „Маринела" ще бъде открит икономическият форум „Business excellence 2022". 
- От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад за утвърждаване цената 

на „Булгаргаз" ЕАД, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на 
клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за II тримесечие на 2019 г. 

- От 10.30 в „Нестле България" (бул. „Европа" 128) ще се проведе официално събитие по повод на Световния ден на 
водата под надслов „Стъпка напред към устойчивото развитие чрез успешни партньорства". Сред гостите на 
събитието ще бъде и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев. 

- В 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще връчи договорите на неправителствените организации, 
чиито проекти са спечелили финансиране в конкурса за „Социални иновации". 

- От 11.00 ч. в Информационен център „София - европейска столица на спорта" ще се проведе пресконференция по 
повод първия по рода си международен турнир за юноши U16 Sofia Vivacom Cup 2019. 

- От 11.00 часа в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" ще бъде проведена дискусия в подкрепа на 
образованието по театър за деца в училище. От 19.00 ч. в Столичния куклен театър, Салон Гурко, под режисурата 
на Стефан Димитров, церемонията по връчването на куклените отличия ще почете и Международния ден на 
кукления театър - 21 март. 

- От 11.20 часа в зала „Киев" на Парк-хотел „Москва" министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще 
открие Конференция за представяне на резултатите от средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на 
пазара на труда в България до 2032 г. 

- От 13.00 часа Институтът за етнология и фоклористика с Етнографски музей ще отвори за първи път вратите на 
новоизградения си образователен център. 

- От 14.00 часа от 7-и километър на бул. „Цариградско шосе" ще започне протестно шествие на таксиметровите 
шофьори, което ще приключи към 16.00 часа пред храм-паметник „Св. Александър Невски". 

- От 14.00 часа в Министерството на труда и социалната политика ще се проведе заседание на Националния съвет 
за хората с увреждания. 

- От 15.00 часа пред сградата на Министерството на здравеопазването ще се проведе протест на медицински сестри. 
- От 15.00 часа до 17.00 часа в постоянната приемна на БСП-София ще се проведат безплатни юридически 

консултации. 
- От 17.00 часа в Националния природонаучен музей при БАН ще бъде официално открита изложба, която ще 

покаже реалността във фермите за ценни кожи и ще представи влиянието на тази индустрия върху околната среда, 
хората и животните. 

- От 18.00 часа в зала „България" ще бъде открита изложба „Владигеров в Европейския музикален калейдоскоп на 
20 век - посоки, връзки, отражения". 

- От 19.00 часа в развойния център на Devexperts в бизнес център "Вертиго" ще се проведе първото събитие от 
поредицата Dx TechTalk. 

*** 
Варна. 

- От 14.00 до 16.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ - Варна Юлияна Боева, председател на ПК „Собственост и стопанство", 
ще приема граждани. 

- От 15.00 часа пред сградата на общината ще се проведе протест на специалистите по здравни грижи. 
- От 18.00 часа в зала „Пресцентър" на ФКЦ народните представители от БСП проф. Анелия Клисарова и Иван Иванов 

ще направят отчет за работата си в 44-тото НС пред актива на партията във Варна. 
*** 
Враца. 

- От 11.00 часа в Младежкия център заместник-министърът на младежта и спорта - Ваня Колева организира 
дискусия с представители на младежкия сектор в града във връзка с изготвянето на Национална стратегия за 
младежта /2020-2030/#ЗаЕдно. 

*** 
Две могили. 

- От 10.00 часа в конферентната зала на фабриката за парфюми "Martinez" в община Две могили ще се проведе 
редовно заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група. 
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*** 
Девин. 

- От 10.00 часа в Общинската служба по земеделие ще се проведе информационна среща със земеделски стопани 
от областта. 

*** 
Добрич. 

- От 14.00 часа в Младежкия център ще се състои прожекцията на филма „Гласовете на свободата". 
- В 15.00 часа пред сградата на Община град Добрич ще се състои протест на медицински сестри. Те ще заявят за 

втори път своите искания за промяна на размера на трудовото възнаграждание и за промяна на условията им на 
труд. 

*** 
Казанлък. 

- В 15.00 часа в пред сградата на Община Казанлък ще се проведе протест на медицинските специалисти от МБАЛ „ 
Д-р Христо Стамболски". 

*** 
Кюстендил. 

- От 12.00 часа в двора на болницата медицинските специалисти организират протест, на който се очаква да 
присъства и омбудсманът Мая Манолова. 

*** 
Пазарджик. 

- В 15.00 часа пред сградата на община Пазарджик ще се проведе протест на специалистите по здравни грижи. 
*** 
Перник. 

- В 14.30 часа областният управител Ирена Соколова ще събере работна експертна група във връзка със сигнали от 
кмета и жителите на село Дивотино за извършване на въгледобив извън концесионната територия на фирма „Мин 
индъстри" ЕООД, находище „Пернишки въглищен басейн". 

*** 
Сливен. 

- От 09.00 часа, в зала "Май" на Община Сливен ще се състои редовно заседание на Общинския съвет. 
- От 15.00 часа пред сградата на Община Сливен ще се проведе протест на медицинските сестри. 

*** 
Смолян/с. Лясково. 

- От 10.30 часа в кметството ще се проведе информационна среща със земеделски стопани от областта. 
*** 
Смолян/с. Гьоврен. 

- От 12.00 часа в кметството ще се проведе информационна среща със земеделски стопани от областта. 
*** 
Смолян/с. Осиково. 

- От 13.00 часа в читалище „Съединение" ще се проведе информационна среща със земеделски стопани от областта. 
*** 
Смолян. 

- От 15.00 часа в Окръжна прокуратура ще се проведе пресконференция във връзка с отчитане дейността на 
институцията. 

*** 
Стара Загора/с. Кирилово. 

- От 10.00 часа в кметството на селото ще се проведе съвместна приемна с Председателя на ОбС Стара Загора г-н 
Таньо Брайков и Секретаря на Община Стара Загора г-н Делян Иванов. 

*** 
Стара Загора/с. Старозагорски бани. 

- От 11.30 часа в кметството на селото ще се проведе съвместна приемна с Председателя на ОбС Стара Загора г-н 
Таньо Брайков и Секретаря на Община Стара Загора г-н Делян Иванов. 

***  
Шумен. 

- От 14.00 часа в зала 203 на общината ще заседава Постоянната комисия „Култура, културно-историческо 
наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания" към Общински съвет- Шумен. 

- От 16.00 ч. в зала 203 на общината ще заседава Постоянната комисия ПК „Бюджет и финанси"  към Общински 
съвет- Шумен. 

- В Информационния център на Регионалната инспекция по околната среда и водите ще гостуват ученици от ОУ „Св. 
Климент Охридски" - село Пет Могили. Екоексперти и лаборанти от Регионалната лаборатория в Шумен ще 
проведат беседа с учениците на тема „Вода за всички! Всеки е важен." 
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Bulgaria On AIR 
 
√ Експерти: За да има сделка за "АЕЦ Белене", правителството трябва да промени условията 
Проф. Атанас Тасев и Явор Куюмджиев коментираха темата в "Денят ON AIR" 
Алексей Лихачев е обявил, че компанията "Росатом" ще участва в конкурса за изграждане на втората атомна централа в 
България, само ако условията гарантират рентабилността на проекта. 
"Ние сме поставили условия, които са с решения на парламента. Тепърва предстоят дебати в това отношение, защото 
българското правителство постави категорични ограничения, че не трябва да има преференциална цена, договор за 
изкупуване и гарантирана печалба. След пускането на тази централа изискванията ще отпаднат и ще се намери 
компромисен вариант, но без ново решение на парламента това няма как да се случи", коментира проф. Атанас Тасев в 
"Денят ON AIR". 
Според бившия заместник-министър на икономиката и енергетиката Явор Куюмджиев философията на изграждането на 
проекта е сбъркана. По неговите думи в света няма атомна централа, която да е построена изцяло за сметка и риск на 
инвеститора.  
"Всички нови централи, които се строят или се планират, имат някаква форма на държавна подкрпеа", категоричен бе 
Куюмджиев. 
Той коментира, че първото нещо, което трябва да се направи, за да се привлекат инвеститори, е да им бъде показано, че 
България мисли сериозно за строежа на "АЕЦ Белене". 
"Да се създаде нова компания, в нея да се назначат група експерти, които да са от целия спектър, за да има национално 
съгласие", обясни бившият зам.-министър на икономиката и енергетиката пред Bulgaria ON AIR. 
И двамата експерти бяха категорични, че проектът за атомна централа е рентабилен. 
"Мястото на ядрената енергия в бъдещето дори на европейскатата карта остава. Проблемът не е само в България, а в 
Полша, Чехия, Германия. Затварянето на такъв брой базови електроцентрали ще породи невероятен остър дефицит, който 
не може да бъде покрит от възобновяеми източници", обясни проф. Тасев. 
По думите на бившия заместник-министър на икономиката и енергетиката трябва да се прави разлика между инвеститори 
и желаещи да бъдат доставчици.  
"Към инвеститорите може да добавим "Росатом", Китайската национална атомна компания и Корейската хидро и ядрена 
корпорация, това са потенциални инвеститори. От друга страна са френските и американските компании, които искат да 
бъдат доставчици. Те не искат да инвестират като собственик. "Росатом" играе и в двата отбора", обясни Куюмджиев.  
 
√ САЩ и Китай прекратяват търговската война до месец 
Нов кръг от преговори за потушаване на напрежението между двете най-силни икономики 
Представители на САЩ и Китай се договориха за нов кръг от търговски преговори на високо равнище, чиято цел е да бъде 
сключено търговско споразумение до края на април. То ще сложи край на продължителното напрежение между двете най-
големи световни икономики. 
Американският търговски представител Робърт Лайтхайзър и финансовият министър Стивън Манучин планират да посетят 
Пекин следващата седмица за среща с китайския вицепрезидент Лу Хъ. След това се очаква Лу Хъ да пристигне със своя 
делегация във Вашингтон. 
Според запознати преговорите между двете страни изглежда вече се намират във финалната си фаза. 
"Намираме се в края", посочи и изпълнителният вицепрезидент на Американската търговска камара Майрън Брилиант. 
Двете страни искат да се договорят за споразумение, което включва значително увеличение на американския износ за 
Китай, като Пекин се ангажира да подобри законодателството си за защита на интелектуалната собственост, да спре 
натиска си върху американски компании за трансфер на технологии и да намали субсидиите си за китайски фирми. 
 
 


