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От днес на сайта на туристическото ведомство

Следим онлайн цената
на сянката на плажа

НИКОЛЕТА ЦВЕТКОВА

От днес летуващите могат 
да проверяват онлайн какви 
пари ще им искат концесио-
нерите на плажа за чадър и 
шезлонг. Това става през 
специален модул на сайта 
на Министерство на тури-
зма, съобщиха от ведомство-
то за “Монитор”.
Проверката за цената на 

чадъра и шезлонга ще е въз-
можна за повече от 90 
плажа. Към тях ще води спе-
циален банер поставен на 
заглавната страница на 
ведомството. Един клик 
върху него препраща към 
карта, на която са изписани 
имената на плажовете, 
както и стойностите за един 
чадър и шезлонг.
Към момента тази инфор-

мация е налична само за 
отдадените на концесия или 
под наем ивици, уточниха от 
министерство на туризма. 
Амбицията на ведомството 
обаче е модулът да бъде над-
граден, като се сложат сним-
ки на ивиците, допълнител-
на информация за услугите 
на тях и др. Освен това 

предстои 
разработването на 
английска версия

за да могат и чужденците 
да се ориентират кой плаж 
да изберат, съобщиха още от 
министерството. 
Стойностите, които всеки 

може да види са установени 
по време на проверки от екс-
пертите на ведомството на 
място от началото на летния 
сезона, казаха още от ведом-

ството на Николина 
Ангелкова. И уточниха, че 
някъде може и да има несъ-
ответствия, защото никой 
концесионер или наемател 
няма задължение да инфор-
мира на какви цени предла-
га чадърите и шезлонгите и 
дали не ги променя. Но от 
ведомството се надяват, че с 
пускането на новия модул, 
те ще бъдат мотивирани да 
представят по-добре услуга-
та, която предлагат на летов-
ниците и ще се ангажират да 

Fibank и ВУЗФ обявиха, че 
стартират магистърска програ-
ма по “Банков мениджмънт и 
инвестиционна дейност”. Тя 
предоставя практически умения 
в различни области като органи-
зацията и управлението на бан-
ковата дейност, предоставяне-
то на пълно банково обслужване 
на различните пазарни сегмен-
ти, управлението на финансови-

те рискове и проблемни активи, 
банковите и финансови систе-
ми, електронните борси, алтер-
нативните инвестиции, между-
народните финансови органи-
зации.
Новата магистърска програма 
ще гарантира икономическо 
образование с най-високо 
качество и практическа насоче-
ност, благодарение на обуче-

ние, основано на реални бизнес 
казуси, споделяне на знания и 
опит между участниците и лек-
тори практици.
В програмата ще преподават 
утвърдени имена от академич-
ната сфера, както и доказани 
професионалисти от екипа на 
Първа инвестиционна банка.
Магистърската програма е 
подходяща както за икономи-

сти, така и за хора, без икономи-
ческо образование. Обучението 
за икономисти е с продължител-
ност от 2 семестъра, а за неико-
номисти семестрите са 3, като 
първият е подготвителен и може 
да се провежда дистанционно. 
Допълнителна информация 
ще откриете на уебстраницата 
на магистърската програма: 
http://vuzf.fibank.bg/

Fibank и ВУЗФ с магистърска програма по “Банков 
мениджмънт и инвестиционна дейност”

Бизнесклиматът в България през 
юли се влошил с 0,9 пункта спрямо 
предходния  месец ,  отчита 
Националният статистически инсти-
тут (НСИ). Основната причина според 
предприемачите е недостатъчното 
потребителско търсене.
В промишлеността бизнесклиматът 
запазва равнището си от юни. По мне-
ние на фабрикантите настоящата про-
изводствена активност се подобрява, 
но очакванията им за дейността през 
следващите 3 месеца са по-неблаго-
приятни. Средното натоварване на 
мощностите през юли се повишава с 
0,9 пункта в сравнение с април и дос-
тига 73,3%, но предприятията съобща-
ват и за излишък от мощности.
Съставният показател “бизнес кли-
мат в търговията на дребно” също 
остава приблизително на нивото си от 
юни. Мненията на търговците на дреб-
но за поръчките към доставчиците 
през следващите три месеца се подо-
бряват. 
В строителния сектор анкетата 
регистрира подобрение на настояща-
та строителна активност, докато прог-
нозите за следващите три месеца са 
по-резервирани.
Осигуреността на производството с 
поръчки се запазва спрямо април и се 
оценява на 5,4 месеца. Същевременно 
обаче очакванията за нови поръчки 
през следващите шест месеца са по-
неблагоприятни. Несигурната иконо-
мическа среда и конкуренцията в 
бранша остават основните пречки за 
развитието в сектора.
Бизнесклиматът в сектора на услу-
гите отчита намаление с 5,7 пункта. 
Причината е, че очакванията на мени-
джърите за състоянието на предприя-
тията през следващите шест месеца 
са променени. Вместо по-добро те 
очакват запазване на същото състоя-
ние.

Слабо търсене 
влошава бизнес 
климата

Министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова ще се срещне 
с представители на ръководство-
то на Държавната корпорация за 
атомна енергия на Руската 
Федерация “Росатом”. Срещата 
ще се проведе в петък, в Москва, 
съобщиха от енергийното минис-
терство. Ще бъдат обсъдени акту-
ални въпроси, свързани със 
сътрудничеството в сферата на 
ядрената енергетика между двете 
страни.
Миналия месец Арбитражният 

съд постанови България да плати 
над 550 милиона евро на руския 
производител за неосъществения 
проект АЕЦ “Белене”. Българското 
правителство вече търси възмож-
ност да продаде неплатеното все 
още оборудване на Иран или друга 
държава. Другата опция, която се 
разглежда е приватизация на про-
екта “Белене”. 
Междувременно енергийните 
специалисти в Българския енерги-
ен и минен форум (БЕМФ) препо-
ръчаха във всички случаи бързо да 

се плати оборудването, за което 
сме осъдени, за да не се трупат 
разходи за НЕК. Сега НЕК плаща 
120 млн. лева за лихви на година, 
по стари заеми, а този за ядреното 
оборудване генерира дълг от още 
120 млн. лева на годишна база и 
ситуацията става критична за ком-
панията, посочи Иван Хиновски, 
председател на БЕМФ.
Антон Иванов, експерт на енер-
гийния форум, препоръча да се 
направи анализ колко бихме пла-
щали за изграждането на атомна 

централа и да сравним разходите 
с тези за изграждане на мрежа с 
високо напрежение за внос на ток. 
Такива електропроводи ще ни 
трябват, ако останем без базови 
мощности след спирането на 
двата блока в АЕЦ “Козлодуй”. По 
думите му сега в сметките за енер-
гия около 30 процента са за под-
държане на мрежата, но без базо-
ви мощности тези разходи могат 
да стигнат до 70 процента. Тоест 
ще имаме евтин ток, но скъпа дос-
тавка, добави той.

ТЕОДОРА ТОДОРОВА
120 хил. земеделци, реги-
стрирани като такива, ще имат 
достъп до кредити.  Това пред-
виждат критериите по новата 
програма на Националния 
гаранционен фонд, част от 
Българската банка за разви-
тие. С тях се разширява кръгът 
от фермери, чиито кредити 
могат да бъдат гарантирани 
от фонда. Сред ключовите 
предимства е разширяването 
на обхвата на програмата, 

като не само бенефициенти по 
Програмата за развитие на 
селските райони (2014-2020 г.) 
ще могат да се възползват от 
нея, но и всички регистрирани 
земеделски стопани”, обясни 
зам. земеделският министър 
Васил Грудев. 
Новата гаранционна схема 
ще започне да действа през 
август, като по нея заеми ще 
се отпускат от 17 банки и една 
финансова институция, съоб-
щи изпълнителният директор 

на фонда Самуил Шидеров. 
Той уточни, че програмата 
започва със стартов капитал 
от 50 млн. лв., който впослед-
ствие ще бъде увеличен. 
Фондът ще гарантира до 50% 
от получения кредит, който 
обаче не може да е по-голям 
от 3 млн. лв. 
По Гаранционната схема по 
Програмата за развитие на 
селските райони, действаща в 
периода 2013-2015 г. бяха под-
крепени 544 инвестиционни 

проекта на обща стойност 375 
млн. лв., като основната част 
са на бенефициенти класифи-
цирани като микро предприя-
тия – 85% от тях, съобщи още 
Шодеров. От стартирането на 
дейността си до момента   
фондът е реализирал 4 гаран-
ционни програми. С подкрепа-
та на фонда търговските 
банки са отпуснали финанси-
ране на близо 4000 малки и 
средни предприятия на обща 
стойност 940 млн. лв.

Петкова на среща с “Росатом” за реакторите на “Белене”

120 хил. земеделци с достъп до кредити 
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Фабричният бизнес очаква недостатъчно 
натоварване на капацитета си в следва-
щите 3 месеца. СНИМКА МОНИТОРПроверяваме тарифите на над 90 ивици и коя ни е най-близка

предоставят актуална 
информация, посочват още 
в съобщението си. 
В информацията на 

ведомството се казва още, че 
използваната реална карта 
в новото приложение е без-
спорен плюс не само защото 
може да се ориентиране за 
цените на шезлонга и чадъ-
ра, но и за това кои плажове 
са в близост до нас.
До картата с ивиците е 

поставено и каре, което

упътва туристите 
как и къде да 
подадат сигнал
ако видят нередности на 

плажа, посочват още от 
министерството. И припом-
нят, че телефонът, на който 
може да се обаждат туристи-
те е 9046833, а онлайн сигна-
ли се подават на e-mail: 
control@tourism.government.
bg. Министърът на туризма 
Николина Ангелова съобщи 
преди дни, че че вече са 
получени повече от 200 сиг-
нала, като министерството 
своевременно проверява 
всеки от тях.

До картата с 
ивиците е 
поставено и 
каре, което 
упътва тури-
стите как и 
къде да пода-
дат сигнал.

СНИМКА 
МОНИТОР

ПРЕЗ ЮЛИ

Шефът на Националния гаранционен фонд Самуил Шидеров и 
зам. земеделският министър Васил Грудев (от ляво надясно) пред-
ставиха новата програма. СНИМКА МОНИТОР

ОТ АВГУСТ


