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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
news.bg 
 
√ Повече пари за приоритетните специалности даде правителството 
Правителството определи нови коефициенти за финансиране обучението на студенти в държавните ВУЗ-ове, съобщават 
от правителствената информационна служба. 
Кабинетът в оставка е одобрил промени в нормативни актове, с които се прецизира механизмът за определяне на 
средствата за издръжка на обучението. Това става в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и 
съответствието му с потребностите на пазара на труда. Промените са съгласно последните изменения в Закона за висшето 
образование. Те са направени, за да се повиши ефективността на публичните разходи и финансирането да се концентрира 
към професионалните направления на висшите училища, които са получили по-висока оценка за качество и съответствие 
с потребностите на пазара на труда, и създаване на предпоставки за преструктуриране и оптимизиране на системата. 
С между 6 и 28 % се увеличават коефициентите за всички приоритетни професионални направления. Най-голямото 
увеличение е за математика, информатика и компютърни науки, биологически, химически и физически науки, науки за 
земята, електротехника, електроника и автоматика, машинно инженерство, комуникационна и компютърна техника, 
енергетика, транспорт, корабоплаване и авиация, архитектура, строителство и геодезия, проучване, добив и обработка на 
полезни изкопаеми, металургия, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии, горско стопанство, общо 
инженерство, материали и материалознание. 
Коефициентите на педагогическите професионални направления също се увеличават. Ръст има и при растениевъдството, 
растителната защита и животновъдството. Увеличението важи за първи курс през настоящата 2016/ 2017 учебна година. 
Коефициентът за професионално направление национална сигурност за първи курс се намалява от 7,81 на 2,80 през 
настоящата година. Изключение прави провежданото обучение от военни академии, висши военни училища и Академията 
на МВР. За тях коефициентът остава непроменен. 
Коефициентите за професионалните направления медицина, стоматология и фармация също се намаляват. 
От правителството уточняват, че промяната е по предложение на Съвета на ректорите. Целта й била да се насърчат 
стратегиите за профилна оптимизация и специализация на държавните висши училища. С промените се прецизират 
отделни елементи и се усъвършенства механизма за диференцирано финансиране в зависимост от комплексна оценка за 
качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) приветстваха намерението на правителството да увеличи 
издръжката на студентите от приоритетни за бизнеса специалности. 
Според тях това е първа стъпка в правилната посока за разрешаване на проблемите на бизнеса с липсата на кадри, 
особено в областта на техническите специалности. В позицията си до медиите председателят на Управителния съвет на 
АИКБ Васил Велев изтъква, че асоциацията многократно е изразявала загрижеността си от все по-острата липса на 
подготвени квалифицирани кадри в областта на техническите науки. Това било възпираща причина за инвестициите и 
постигането на по-висок икономически растеж в страната. 
Поради тази причина от АИКБ смятат, че е необходимо да се провежда целенасочена държавна политика за 
повишаване на привлекателността на професии, от които има дефицит на пазара на труда - природо-математически и 
технически специалности. 
 
 
в.24 часа 
 
√ Бизнесът приветства увеличаването на издръжката на студентите от търсени специалности 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) приветства решението на правителството да увеличи 
издръжката на студентите от приоритетни за бизнеса специалности с държавни пари. Направената промяна е стъпка в 
правилната посока за разрешаване на проблемите на бизнеса с липсата на кадри, особено в областта на техническите 
специалности. "Решението на правителството да завиши издръжката на обучението на студентите от приоритетните за 
бизнеса специалности е резултат и от настояванията на Асоциацията на индустриалния капитал в България пред 
Министерството на финансите и Министерството на образованието и науката при подготовката на държавния бюджет за 
2017 г.“, посочи председателят на УС на АИКБ Васил Велев. Според него все по-острата липса на подготвени квалифицирани 
кадри в областта на техническите науки е пречка за инвестициите и постигането на по-висок икономически растеж в 
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страната. Затова АИКБ смята, че е необходимо провеждането на целенасочена държавна политика за повишаване на 
привлекателността на професии, от които пазара на труда отчита дефицит – природо-математически и технически 
специалности“, посочи Васил Велев. Според постановлението издръжката на студенти зависи от комплексна оценка за 
качеството на обучението и съответствието му с нуждите на пазара на труда. Средствата от държавния бюджет се 
умножават по коефициент за всяко професионално направление. С промяната издръжката на BG- студентите ще се увеличи 
с 6 и 28%, като най-голямото увеличение е за професионалните направления „Математика“, „Информатика и компютърни 
науки“, „Биологически науки“, „Химически науки“, „Физически науки“, „Науки за земята“, „Електротехника, електроника и 
автоматика“, „Машинно инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, 
корабоплаване и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Проучване, добив и обработка на полезни 
изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“, „Хранителни технологии“, „Горско стопанство“, 
„Общо инженерство“, „Материали и материалознание“.  
Ще бъдат подпомогнати и студенти по„Педагогика“, „Теория и управление на образованието“, „Растениевъдство“, 
„Растителна защита“ и „Животновъдство“.  
Увеличението важи за първи курс през настоящата 2016/2017 учебна година. Известно е , че все повече наши студенти  
избират да получат висшето си образование в Германия. Само за миналата година над 1500 родни абитуриенти са стегнали 
куфарите и са заминали в немски университет. Това е ясно открояваща се тенденция, причините за която са 
висококочественото и най-важното безплатно образование там, ниските разходи на живот и големите перспективи за 
работа. Месечният разход за издръжката на студент е между 600 и 1000 евро като парите отиват главно за наем и храна”. 
Заради езика, топ желана дестинация на нашите зрелостници продължават да бъдат университетите във Великобритания. 
Информатиката, правото и архитектурата запазват позицията си на най-търсените специалности от българи в Англия. 
Месечните разходи за живот в Холандия са средноевропейски, което е още една причина страната да бъде търсена от 
бълагрските студенти. Сега там учат нови 1800 наши младежи. Тежка бюрокрация и много високи критерии за прием са 
пречките, които застават пред българските студенти, избрали Франция и Белгия за своето висше образование. Дания все 
още остава много желана дестинация за образование от българите, тъй като там образованието е безплатно. 
 
 
fakti.bg 
 
√ АИКБ: Да на повечето пари за студенти 
Бизнесът приветства увеличаването на издръжката на учещите приоритетни специалности в университетите 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) приветства решението на правителството да увеличи 
издръжката на студентите от приоритетни за бизнеса специалности чрез допълнение и изменение на ПМС №328 от 30 
ноември 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши 
училища. Направената промяна е стъпка в правилната посока за разрешаване на проблемите на бизнеса с липсата на 
кадри, особено в областта на техническите специалности. „Решението на правителството да завиши издръжката на 
обучението на студентите от приоритетните за бизнеса специалности е резултат и от настояванията на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България пред Министерството на финансите и Министерството на образованието и науката при 
подготовката на държавния бюджет за 2017 г.“, посочи председателят на УС на АИКБ Васил Велев. „АИКБ многократно е 
изразявала загрижеността си от все по-острата липса на подготвени квалифицирани кадри в областта на техническите 
науки, което е възпираща причина за инвестициите и постигането на по-висок икономически растеж в страната. Затова 
АИКБ смята, че е необходимо провеждането на целенасочена държавна политика за повишаване на привлекателността на 
професии, от които пазара на труда отчита дефицит – природо - математически и технически специалности“, посочи Васил 
Велев. 
Според постановлението издръжката по специалности във висшите учебни заведения зависи от комплексна оценка за 
качеството на обучението и съответствието му с нуждите на пазара на труда, като средствата от държавния бюджет се 
умножават по коефициент за всяко професионално направление. 
С промяната се увеличават коефициентите за всички приоритетни направления с между 6 и 28%, като най-голямото 
увеличение е за професионалните направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически 
науки“, „Химически науки“, „Физически науки“, „Науки за земята“, „Електротехника, електроника и автоматика“, 
„Машинно инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и 
авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, 
„Химични технологии“, „Биотехнологии“, „Хранителни технологии“, „Горско стопанство“, „Общо инженерство“, 
„Материали и материалознание“. 
Увеличават се и коефициентите за приоритетни професионални направления „Педагогика“, „Теория и управление на 
образованието“, „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“. Увеличението важи за първи курс през 
настоящата 2016/2017 учебна година. 
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√ Бизнесът приветства увеличаването на издръжката на студентите от търсени специалности 

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) приветства решението на правителството да увеличи 
издръжката на студентите от приоритетни за бизнеса специалности с държавни пари. Направената промяна е стъпка в 
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правилната посока за разрешаване на проблемите на бизнеса с липсата на кадри, особено в областта на техническите 
специалности. "Решението на правителството да завиши издръжката на обучението на студентите от приоритетните за 
бизнеса специалности е резултат и от настояванията на Асоциацията на индустриалния капитал в България пред 
Министерството на финансите и Министерството на образованието и науката при подготовката на държавния бюджет за 
2017 г.", посочи председателят на УС на АИКБ Васил Велев. Според него все по-острата липса на подготвени 
квалифицирани кадри в областта на техническите науки е пречка за инвестициите и постигането на по-висок 
икономически растеж в страната. Затова АИКБ смята, че е необходимо провеждането на целенасочена държавна 
политика за повишаване на привлекателността на професии, от които пазара на труда отчита дефицит - природо-
математически и технически специалности", посочи Васил Велев. Според постановлението издръжката на студенти 
зависи от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с нуждите на пазара на труда. Средствата 
от държавния бюджет се умножават по коефициент за всяко професионално направление. С промяната издръжката на 
BG- студентите ще се увеличи с 6 и 28%, като най-голямото увеличение е за професионалните направления 
„Математика", „Информатика и компютърни науки", „Биологически науки", „Химически науки", „Физически науки", 
„Науки за земята", „Електротехника, електроника и автоматика", „Машинно инженерство", „Комуникационна и 
компютърна техника", „Енергетика", „Транспорт, корабоплаване и авиация", „Архитектура, строителство и геодезия", 
„Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", „Металургия", „Химични технологии", „Биотехнологии", 
„Хранителни технологии", „Горско стопанство", „Общо инженерство", „Материали и материалознание".  
Ще бъдат подпомогнати и студенти по„Педагогика", „Теория и управление на образованието", „Растениевъдство", 
„Растителна защита" и „Животновъдство".  
Увеличението важи за първи курс през настоящата 2016/2017 учебна година. Известно е , че все повече наши студенти 
избират да получат висшето си образование в Германия. Само за миналата година над 1500 родни абитуриенти са 
стегнали куфарите и са заминали в немски университет. Това е ясно открояваща се тенденция, причините за която са 
висококочественото и най-важното безплатно образование там, ниските разходи на живот и големите перспективи за 
работа. Месечният разход за издръжката на студент е между 600 и 1000 евро като парите отиват главно за наем и храна". 
Заради езика, топ желана дестинация на нашите зрелостници продължават да бъдат университетите във 
Великобритания. Информатиката, правото и архитектурата запазват позицията си на най-търсените специалности от 
българи в Англия. Месечните разходи за живот в Холандия са средноевропейски, което е още една причина страната да 
бъде търсена от бълагрските студенти. Сега там учат нови 1800 наши младежи. Тежка бюрокрация и много високи 
критерии за прием са пречките, които застават пред българските студенти, избрали Франция и Белгия за своето висше 
образование. Дания все още остава много желана дестинация за образование от българите, тъй като там образованието 
е безплатно. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
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√ Електроенергийната система издържа стрес теста 
Към момента има резерв на мощностите и ограничителни мерки не се налагат, съобщиха от КЕВР 
З Електроенергийната система издържа върховите натоварвания, а Електроенергийният системен оператор (ЕСО) успя да 
осигури нужните мощности и без да бъде ограничен износът на електроенергия. Това коментира пред журналисти 
председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. 
Той отчете, че в пиковите часове не е имало нито една авария в производствените мощности. "Гръбнакът" на 
производството са били АЕЦ "Козлодуй" и трите големи централи в Маришкия басейн. Те са работели на максимума без 
никакви проблеми. 
На въпрос на Investor.bg Иванов посочи, че големите разлики в потреблението през зимния и пролетния сезон е неизбежно 
заради климатичните условия в страната. През последните дни бяхме свидетели на товар в мрежата от над 7 хил. мегавата, 
а през пролетта той пада под 3 хил. мегавата. Решението на този проблем е спиране на част от мощностите в пролетните 
месеци, призна Иванов. 
Председателят на КЕВР беше категоричен, че ограничаване на износа не се препоръчва от европейския системен оператор 
(ENTSO-E). До ограничение може да се стигне, ако производствените мощности не достигат, за да подадат нужните 
количества електроенергия в системата, а не за стабилизиране на цените на свободния пазар. 
Преди дни цената на електроенергията на Българската независима енергийна борса достигна средно ниво от 246 лева за 
мегаватчас, което е почти двойно над средната цена в предишните месеци. Причината е очакваното голямо потребление. 
Към момента има резерв на мощностите и ограничителни мерки не се налагат, посочи още Иванов. Ако този резерв бъде 
изчерпан, износът обаче ще бъде преустановен. "Засега системата мина без такава мярка", допълни Иванов. 
КЕВР проверява и как Топлофикация Перник е изпълнила своите задължения към абонатите си. В началото на седмицата 
дружеството остави без топлоподаване града и посочи, че причината е замръзване на въглищата. 
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Заради замръзнали въглища не можа да се активира и студеният резерв на ТЕЦ „Бобов дол“. Централата вече получава 
въглища директно от мината и двата блока работят с мощност от по 150 мегавата, каза още Иванов.  
 
 
Медиапул 
 
√ България спира износа на ток 
Това ще продължи до стабилизиране на разклатената в студа система 
България спира износа на електроенергия от 1 часа на 13 януари, заради пиковото потребление на електроенергия в студа, 
съобщиха от Министерството на енергетиката в сряда. Транзитът на ток през територията на страната обаче се запазва. 
Наложеното ограничение се налага поради продължаващите екстремални зимни условия, водещи до дисбаланс между  
производство и потребление на електроенергия на регионално равнище, посочват от ведомството. Експорт на 
електроенергия няма да има до възстановяване на необходимите резерви за сигурна и надеждна работа на 
електроенергийната система, допълва се в съобщението. 
Във вторник министърът на енергетиката Теменужка Петкова обяви, че е надминат 20-годишен рекорд в потреблението 
на електроенергия, че Гърция спира износа си от 1 часа на 11 януари за две денонощия и това се очаква да направят и 
други съседни държави, но България ще продължи да спазва договорите си за износ като се следи отблизо ситуацията с 
доставките на ток в страната. 
Пред и ден директорът на "Електроенергийния системен оператор" Иван Йотов допълни, че износът на тока ще бъде спрян 
при повишаване на аварийността по преносната мрежа и продължаващи проблеми със задействането на резервните 
мощности за производство на ток. 
От съобщението на министерството в сряда става ясно, че страната ни продължава да има проблем с производствените 
мощности. Преди ден министър Петкова обяви, че студеният резерв на две от топлоелектроцентралите на Христо Ковачки 
– в Русе и Бобов дол, не може да се активира заради замръзнали въглища. 
Заради голямото потребление на електроенергия бяха ограничени и квотите на държавните АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ 
"Марица Изток 2" за продажба на борсата за ток, което доведе до напрежение сред търговците. Петкова обеща след като 
мине кризата с енергийните доставки двете централи да предоставят по-големи количества на борсата 
По около 2 милиона лева са губили търговците на ток  през последните няколко дни заради рязко свитото предлагане на 
количества ток на борсата, коментира пред БНР председателят на Асоциацията на търговците на електроенергия Мартин 
Георгиев. 
Преди два дни борсата затвори при цени от 246 лева за мегаватчас, които са 2 пъти по-високи от обичайните за сезона и 
близо 4 пъти над средните. Дори на следващ етап двете държавни енергийни дружества да подават по-големи количества, 
загубите на търговците няма да се компенсират, смята Георгиев. "Това, че в някой период ще се предостави малко повече 
енергия, отколкото е необходима всъщност, няма как да компенсира загубите, които са настъпили от ситуацията сега. 
Нужда от електроенергия има сега и сега трябва да бъде налична", посочи той. 
 
 
в.Сега 
 
√ Кабинетът ще плаща по-малко за обучението по медицина 
Издръжката за специалност "национална сигурност" се свива 2.5 пъти за 5 университета, сред които УниБИТ и ЮЗУ  
Държавната субсидия за студентите по медицина се намалява сериозно от 6514 лв. на 5890 лв., т.е. с над 9%. За сметка на 
това пък кабинетът ще увеличи средствата за обучението в 40 професионални направления, сред които педагогика, 
инженерни науки, филологии, животновъдство и др. Това предвижда проектонаредба на просветното министерство за 
промяна на две постановления на МС, свързани с коефициентите за издръжка на студентите и разпределението на 
субсидиите в зависимост от качеството и потребностите на трудовия пазар. 
Мотивът на МОН за намалението при медицината е, че финансирането за нея досега е било неоправдано високо. 
"Коефициентите за това направление са били увеличени през 2007 г. с 50%, незнайно защо. Разходите за един студент 
обаче са по-ниски", аргументират се от екипа на министъра в оставка Меглена Кунева. Освен това по техни разчети 
университетите, предлагащи медицина, ще бъдат компенсирани по линия на качеството, т.е. ще получат повече пари 
заради високото качество на обучението си. Ако досега ножицата между най-слабо и най-силно финансираните 
направления е била 9.4 пъти, то с корекцията в коефициентите разликата става 8.5 пъти, допълват още от просветното 
министерство. 
Целта на поправките е да се повиши ефективността на публичните разходи, а финансирането да се концентрира в 
направления с по-високо качество и с по-голямо търсене, като продължи оптимизирането на системата, пише пък в 
мотивите към проекта. Според рейтинга на университетите у нас медицината е най-перспективното направление с най-
добра реализация на студентите извън "военно дело". 
Още три професионални направления са с намалени коефициенти и съответно с орязани субсидии. Най-драстично е 
намалението на коефициента за модерната "национална сигурност", която вече се предлага къде ли не - от 7.81 на 2.80, 
т.е. тук субсидията спада 2.5 пъти - от 5412 лв. на 2154 лв. От мярката обаче ще бъдат засегнати само т.нар. "граждански" 
университети, предлагащи тази специалност, например Югозападният, Великотърновският, Шуменският университет, 
УниБИТ и НБУ. За военните академии, висшите военни училища и академията на МВР обаче издръжката остава същата 
(5412 лв.). 
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40 професионални направления ще бъдат зарадвани с по-високи коефициенти. Най-голямо е повишението при 3-те 
педагогически направления - коефициентите тук се повишават от 1.05 на 1.25, т.е. реално скокът е с над 19% - от 727 на 866 
лв. С 16% се увеличава издръжката на 20 професионални направления от групата на инженерно-техническите 
специалности, които изпитват глад на кадри. Тук попадат математика, информатика и компютърни науки, биологически, 
физически и химически науки, машинно и общо инженерство, електротехника, материалознание, архитектура, транспорт, 
енергетика, проучване и добив на полезни изкопаеми и др. При всички тях базовата издръжка на студент, която е 693 лв., 
вече ще се умножава не по коефициент 2.40, а по 2.80, т.е субсидията за тях се увеличава от 1663 лв. на 1940 лв.  
10 направления от хуманитарната сфера, сред които социология, филология, история, философия, психология, право, 
политически науки и др., ще получат увеличение от почти 16%, като сумата се увеличава на 1285 лв. за студент. Скокът на 
коефициентите при други три важни за икономиката ни направления - растениевъдство, животновъдство и растителна 
защита - е от 4.30 на 4.80, т.е. финансирането за тях е с почти 12% повече - от 2979 на 3326 лв. От 5 на 5.30 се увеличават 
коефициентите за още 4 направления - теория на изкуствата, изобразителни изкуства, театрално и филмово изкуство и 
музикално и танцово изкуство, които вече ще получават не по 3465 лв., а по 3672 лв. за обучението на всеки свой студент, 
което е близо 6% скок. 
ТЕЖЕСТ 
Промени има и по отношение на научните показатели на университетите, които се вземат предвид при определяне на 
субсидията им за качество. Занапред по-голяма тежест ще имат индексите на цитируемост по научна област, които са по-
представителни, за сметка на броя на статиите и цитиранията на документи. Ако досега например индексът на цитируемост 
по научна област на даден вуз в базата данни Web of Science е бил с 2% тежест, занапред той ще с 9% тежест. Статиите в 
научни списания пък ще носят 1%, а не 2%, както досега, към формулата за изчисляване на субсидията. 
 
 
Дневник 
 
√ НАП: В края на януари изтича важен срок за 7000 дружества 
Неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, регистриран по ДДС, също трябва да се регистрира по закона, 
гласят последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, които влязоха в сила от началото на годината, 
напомня Националната агенция за приходите. 
Това трябва да стане в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружества, която се 
смята за дата на регистрация на дружеството по ЗДДС. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация 
в компетентен офис на НАП или по електронен път с квалифициран електронен подпис. 
Промените в законодателството гласят още, че за всички заварени случаи, има едномесечен срок, в който трябва да се 
подаде заявление за регистрация.  
Така всички неперсонифицирани дружества, които имат съдружник, регистриран по ЗДДС, трябва да подадат в НАП 
заявление за регистрация по закона до края на януари 2017 г. , като за тях за дата на регистрация се счита датата на 
връчване на акта за регистрация. 
По данни на НАП новата разпоредба ще засегне около 7000 заварени случаи на неперсонифицирани дружества в страната. 
Неперсонифицираните дружества се регламентират от Закона за задълженията и договорите и представляват граждански 
дружества, създадени с договор между две или повече лица за обединяване на своята дейност и постигане на обща цел, 
т. е. за извършване на съвместна дейност. 
 
 
в.24 часа 
 
√ “Алибаба” прави логистичен център за Европа у нас 
Китайският едър бизнес се срещна с Борисов 
Премиерът Бойко Борисов се срещна с представители на крупния китайски бизнес, които са в България, за да проучат 
възможностите за инвестиции. От гиганта в онлайн търговията - “Алибаба груп”, са обявили, че имат идея за създаване на 
логистичен център у нас, от който да се обслужват поръчките в цяла Европа. Проектът включва и предлагане на 
международните пазари на български стоки и храни. През 2005 г. Yahoo инвестира 1 млрд. долара в “Алибаба”. 
Намеренията на друга китайска компания - GS-Solar Companу са за създаване на завод за производство на соларни панели 
у нас. Трета фирма - GoldPoly Group, пък проявява интерес към изкупуването на български тютюн. В срещата, на която е 
присъствал и вицепремиерът Томислав Дончев, са участвали вицепрезидентът на Alibaba Group г-н Сън, президентът на 
GS-Solar Company г-н Лин и президентът на GoldPoly Group г-жа Хонг. Те са съпровождани от досегашния ни генерален 
консул в Шанхай Димитър Абаджиев. Китайските инвеститори са казали, че интересът им към страната ни е последица от 
установените добри отношения между премиера Борисов и президента и министър-председателя на Китай Си Дзинпин и 
Ли Къцян. Двустранните бизнесконтакти са активизирани в последните години и след българското участие на най-високо 
равнище в инициативата 16+1. Проведени са икономически форуми и са създадени възможности за обсъждане на 
конкретни проекти между представителите на бизнеса от двете страни. Министър-председателят Бойко Борисов е изразил 
благодарност за съдействието на китайските власти за активизирането на двустранните икономически отношения. Той 
подчертал, че приоритет на правителството от първия му ден е създаването на по-добър бизнес климат и стимулирането 
на инвестициите чрез намаляване на административните тежести и осигуряването на стабилна среда за правене на бизнес. 
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Премиерът е обяснил на китайския бизнес, че предимствата на България са не само ниските данъци, но и стабилността, 
която страната ни излъчва в областта на финансите и икономиката в Европейския съюз. 
 
 
investor.bg 
 
√ До три месеца на БФБ ще могат да се търгуват европейски акции 
Има списък с около 75 компании, които се търгуват на германската борса, както и на нюйоркската 
В следващите три месеца, до края на март или началото на април, може да бъде реализиран достъпът на европейски акции 
на нашия пазар, а до два месеца и на американски, обяви пред Investor.bg изпълнителният директор на Българската 
фондова борса Васил Големански. 
По думите му има списък с около 75 компании, които се търгуват на германската борса, както и на нюйоркската.„Ефектът 
върху борсата ще бъде това, че ще повиши оборота, а ефектът върху пазара е, че ще обърнем вниманието и към достъпа 
до тези активи, в които в момента инвестират нашите институционални и индивидуални инвеститори чрез посредници. 
Повечето пенсионни фондове и други институционални инвеститори инвестират в чужди активи. Защо да не им 
предоставим възможност да го правят през нас“, обясни Големански. 
По време на събитието, на което бяха отличени инвестиционните посредници с най-добри резултати на БФБ през 2016 г., 
той заяви, че през годината са поставени основи за по-добро позициониране на българския капиталов пазар в българската 
икономика. 
Като важна промяна за пазара Големански посочи осъществяването на приетата стратегия за развитието му. Все пак той 
допълни, че заради предсрочните избори приоритетите на стратегията са се изменили.„Приоритетите се променят заради 
това, че някои от тях изискват законодателни промени, а при положение, че след няколко седмици няма да има парламент, 
който да ги реализира, ще трябва да изчакат нов парламент. Затова сме се концентрирали върху такива проекти, които в 
момента зависят изцяло от нас и не изискват законодателни промени", посочи той. 
По-конкретно, те са свързани с международните акции на нашия пазар, с изграждане на връзки с други борси, свързани са 
с търговията на държавни ценни книжа (ДЦК) на борсата и опростяването на административните процедури. 
Големански посочи, че през миналата година пазарната капитализация е достигнала 9,68 млрд. лв. спрямо 8,59 млрд. лв. 
през 2015 г.„След като през последните 4-5 години пазарната капитализация се понижаваше, успяхме да обърнем тренда 
след доста тежко първо полугодие. Успяхме да компенсираме около 30% спад на оборота през първите 6 месеца на 2016 
г.“, заяви той. Според него ако този тренд се запази, оборотът на БФБ през 2017 г. ще бъде двоен.  
Изтъргуваният обем на БФБ през 2016 г. на регулиран пазар е в размер на 416 млн. лв. при 410 млн. лв. през 2015 г. По 
месеци най-високият оборот е отчетен през декември 2016 г., като тогава възлиза на 115,3 млн. лв.Набраният капитал през 
БФБ през 2016 г. е в размер на 48,8 млн. лв. при 49,5 млн. лв. през 2015 г. 
Българска фондова борса-София отличи и инвестиционните посредници с най-високи резултати през 2016 г. Броят на 
сделките на регулиран пазар за изминалата година е 58 442. За инвестиционен посредник, сключил най-много сделки на 
БФБ–София през 2016 г., беше отличен Карол АД. На второ място е Елана Трейдинг, а на трета позиция е Бенчмарк Финанс 
АД.В категорията „Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар през 2016 г.” бяха 
отличени: Елана Трейдинг АД, Първа Финансова Брокерска Къща ООД и БенчМарк Финанс АД. 
УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар 
през изминалата година. 
Отличието за медия с най-голям принос при популяризирането на капиталовия пазар през 2016 г. беше присъдено на 
Bloomberg TV Bulgaria. Председателят на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова и народният представител 
Делян Добрев бяха отличени като личности с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата 
година. „Поставили сме си високи цели, ще положим всички усилия, за да реализираме стратегията за развитие на 
капиталовия пазар. Положителният ефект от миналата година не е устойчив и не отговаря на потенциала на българската 
икономика. Трябва да се положат сериозни общи усилия. Предстои ни много  
усилена работа, надявам се да я доведем до успешен край“, каза Караиванова. 
 
 
в.24 часа 
 
√ Наши и еврокомпании вдигат оборота на БФБ 
Две големи наши компании ще се появят на фондовата борса тази година, съобщи изпълнителният ѝ директор Васил 
Големански. Той отказа имена, но уточни, че едната не е от IT сектора и ще опита да набере 150 млн. лв. капитал. Според 
депутата Делян Добрев компаниите ще са 4. През май на борсата стартира и търговия с ДЦК и с акции на европейски 
компании. Това ще удвои оборота ѝ. През 2016 г. са сключени 58 442 сделки за 416 млн.лв., с 5,2 млн. лв. повече от 2015 г. 
Фондовата борса раздаде и традиционните си годишни награди. Шефката на КФН Карина Караиванова и депутата Делян 
Добрев бяха отличени като личности с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар. В топ 3 на инвестиционни 
посредници с най-много сделки са “Карол АД”, “Елана Трейдинг” АД и “БенчМарк Финанс” . Като посредници с най-висок 
оборот бяха отличени “Първа Финансова Брокерска Къща”, “Евро - Финанс” и “Реал Финанс”.  
Наградите за най-значим принос за капиталовия пазар отидоха при “Елана Трейдинг”, “Първа Финансова Брокерска Къща” 
и “БенчМарк Финанс”. “Експат Асет Мениджмънт” получи отличие като емитент с най-голям принос за развитието на 
капиталовия пазар. 
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в.Сега 
 
√ Съдът потвърди 16 млн. лева глоба за "Хюндай" 
Върховният административен съд (ВАС) потвърди рекордната глоба от 15.9 млн.лв., или 10% от оборота на дистрибутора 
на автомобилите "Хюндай" у нас "Индустриал комерс". Санкцията бе наложена в края на 2012 г. от Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК), но компанията я обжалва. Официалният дистрибутор и дъщерното му дружество "Хюндай лизинг" 
бяха обвинени в съгласуване на цени, след като КЗК направи секторен анализ и установи картел в продажбите на нови 
коли, резервни части и аксесоари и при извънгаранционния сервиз. 
Глоби отнесоха "Хюндай лизинг" и дилърите на "Индустриал комерс" - "Технокар" (почти 300 000 лв.), "Алексиев" ЕТ (83 
400 лв.), "Мототехника Христов" (32 000 лв.), "Кармобил" (13 000 лв.) и "Каби Кар" (5000 лв.). Проверката на КЗК установила, 
че дилърите работели по еднакви фиксирани цени и им било забранено да продават коли и части на други автомарки. 
Решението на ВАС е взето в края на декември. Дали "Индустриал комерс" са се възползвали от правото си да го обжалват 
в 14-дневен срок, не е ясно. Вчера в. "Сега" не успя да се свърже с представител на дистрибутора на корейската марка. 
 
 
Дневник 
 
√ Правителството отпусна близо 22.9 млн. лв. за доизграждането на магистрала "Хемус" 
Износът за периода също отбелязва минимален спад 
Правителството в оставка отпусна близо 22.9 млн лева на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 
като парите ще се използват за авансово финансиране на доизграждането на автомагистрала "Хемус". Решението беше 
взето на днешното заседание на кабинета. 
Сумата е по-малко от половината, нужна за изграждането на отсечката между Ябланица и Боаза, за която вече има избран 
изпълнител. Удължаването на "Хемус", с малко над 9 километра в този участък, ще струва 54.9 млн. лева без ДДС. Именно 
заради цената, за изпълнител беше избрано обединението "ХВП Ябланица" ДЗЗД, в което влизат "Хидрострой" на Велико 
Желев, дъщерните й "Пътстрой Бургас" и наскоро придобитата от компанията и свързвана с Делян Пеевски "Водстрой 98". 
В мотивите за днешното решение се посочва, че завършването на "Хемус" един от основните приоритети в програмата на 
правителството като ключов проект за развитието на Северна България. Автомагистралата е предвидена да свързва 
столицата с пристанище Варна, което е с определящо място в Черноморската икономическа зона. 
Трасето на аутобана е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на запад до коридор IX в близост до 
Велико Търново. Очакваната дължина на магистралата е около 420 км, като неизградената част от нея е с дължина около 
250 км. 
Към момента в ход е и тръжна процедура за изготвянето на технически проекти и строителството на 16.3 км от 
автомагистрала "Хемус" в участъкът от пътен възел "Белокопитово" до пътен възел "Буховци" в посока Търговище. 
Индикативната стойност на обществената поръчка е 133 млн. лв. без ДДС. На 22 юли бе открита и тръжната процедура 
проектирането на 50 км от автомагистралата в участъка от Боаза до връзката с път II-35 Плевен - Ловеч. От пресцентъра на 
община Велико Търново съобщиха, цитирани от агенция "Фокус", че проектът за изграждането на часта от автомагистрала 
"Хемус" до Велико Търново е внесен за съгласуване в кметството от проектантската фирма, която го изготвя. Концепцията 
предвижда магистралата да мине на разстояние до 15 километра от града и чрез възел да бъде свързана с бъдещия 
високоскоростен път Русе – Велико Търново, който е част от Девети паневропейски транспортен коридор "Хелзинки – 
Александруполис". Доизграждането на "Хемус" не може да бъде финансирано изцяло по европрограми, така че държавата 
трябва да намери общо около 400 милиона лева, обяви в края на лятото премиерът Бойко Борисов. 
 
 
Дневник 
 
√ В МВР ще бъдат назначени 3000 нови служители до края на годината 
В реализация на плана за борба с битовата престъпност в МВР до края на годината ще бъдат назначени 3000 нови 
служители. Това ще са основно т.нар. сътрудници по охрана, които се набират сред бивши полицаи и военни, каза днес по 
БНТ министърът на вътрешните работи в оставка Румяна Бъчварова. Тя допълни, че в момента вървят конкурсите за подбор 
и обучение на новите служители. Бъчварова уточни, че дори и тези хора няма да стигнат, за да има полицейски служител 
във всяко село. 
Полицейското присъствие обаче щяло да се осигурява от патрулиране и въвеждане на по-мащабно видеонаблюдение. 
Планира се и поставянето на паник бутони на ключови места по селата, с които да се викат на място служители на 
полицията. Министърът на вътрешните работи в оставка каза още, че се водят и разговори за взаимодействие с частните 
охранителни фирми. 
Според Румяна Бъчварова, за да успее планът за борба с битовата престъпност, трябва съвместна работа на държавните и 
общинските институции. За това са възстановени 255 местни комисии за борба с битовата престъпност, като там заедно 
работят представители на полицията, общините социалните служби, данъчните и инспекторатите по образованието. 
Политизирането на МВР и липсата на приемственост е проблем 
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Министърът на вътрешните работи в оставка допълни, че ще остави на своя наследник списък с неотложни задачи, които 
трябва да се изпълнят, за да не спира работата. "Това често се е случвало в МВР, тази национална операция ще е добро 
наследство за всеки министър, нейното продължаване ще означава много", допълни Бъчварова. 
Според нея министерството страда от това, че работа му се политизира и се правят опити МВР да се овладее политически. 
"Водещи са били партийните интереси и е липсвала приемственост за добронамерено предаване на добите идеи на 
следващите министри", каза още Румяна Бъчварова. 
Предизборната кампания ще е с грозни скандали 
В отговор на въпрос тя изрази мнение, че предизборната кампания не е спирала от лятото, и изрази съжаление, че не 
вижда признаци за промяна на политическия тон, за да се избегнат грозните скандали, които преминават на ниско битово 
ниво. "Опозицията има сбъркана концепция, тя трябва да предлага алтернативи, но тъй като ги няма, се търсят само 
скандали, за да им се обърне внимание. Страхувам се, че това ще е стилът на кампанията", посочи Румяна Бъчварова. 
По отношение на щаба за борба с тежката зимна обстановка тя заяви, че това се е оказал работещ вариант и голямо 
удобство, защото се улеснява координацията между различните институции. "Не допуснахме струпвания на коли, 
бедстващи хора по пътищата и жертви, надявам се този модел да се запази", каза още министърът на вътрешните работи 
в оставка. 
Мигрантският натиск е спрял заради времето 
На въпрос за мигрантския натиск Бъчварова уточни, че сега се задържат двама до четирима души при опити за нелегално 
преминаване на границите, като причините са студът и снегът. "Докато натискът е по-малък, сме длъжни да се подготвим. 
Предстои обявяването на обществените поръчки за техника, която може да се купи с 160-те млн. от Европейската комисия. 
Предстоят и ремонти за подобряване на условията в центровете за настаняване на бежанци и преобразуването на част от 
тях в затворен тип. Друг приоритет е подготовка на площадките за временните кризисни центрове. Проблемът е, че заради 
създадени настроения срещу тях се търсят места възможно най-далеч от населените, посочи министърът. "Те решават 
повече проблеми, отколкото могат да създадат, но се използваха политически и провокираха чувствителността на хората", 
допълни Румяна Бъчварова. 
 
 
Медиапул 
 
√ Парламентът отказа на БСП рестарт на АЕЦ "Белене" 
Износът за периода също отбелязва минимален спад 
Парламентът отхвърли в сряда предложението на БСП да се отмени решението на Народното събрание за спирането на 
строежа на АЕЦ "Белене" от март 2012 г., за да може да се възобнови изграждането на ядрената централа и това да стане 
с държавно участие. 
Против идеята бяха 64 от народните представителите, 24 се въздържаха, а 50 депутати бяха за възраждането на ядрения 
проект. БСП получи подкрепата на АБВ, "Атака" и Български демократичен център-Народен съюз, но гласувалите против 
депутати на ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотите плюс въздържалите се хора от управляващата ГЕРБ бяха достатъчни 
за отхвърляне на решението. От ДПС не се включиха въобще в гласуването. 
Социалистите искаха парламентът да възложи на Министерския съвет да осигури реализацията на проекта като защити 
националния интерес и на практика предлагаха задействане на обратния механизъм при стопирането на строежа, когато 
първо правителството реши да прекрати всички дейности, а после това бе потвърдено с отделно решение на парламента. 
Таско Ерменков от БСП защити искането с тезата, че страната ни има нужда от нова базова мощност, " която очевидно не 
може да бъде заменена от фотосолари и вятърни централи". 
"Електроенергийната система на България работи на предела си. Ако всичко е наред, защо молим Румъния, евентуално, 
да внасяме от там електроенергия?  
Защо от износител на енергия, днес се превръщаме във вносител?", попита Ерменков, възползвайки се от данните от 
последните два дни, че заради повишеното в студа потребление доставките на ток са на ръба. Във вторник обаче 
енергийният министър Теменужка Петкова предупреди социалистите да не правят прибързани изводи за нуждата от АЕЦ 
"Белене". 
"В момента има извършени дейности и закупено оборудване за над 3 млрд. лв. (според статистиката на енергийното 
министерството досегашните инвестиции в проекта са за 2.5 млрд. лв. - бел. ред.) и единственият начин те да бъдат 
възвърнати на хората е да се превърне в инвестиция и да се реализира проектът”, смята Ерменков. Затова и, по думите му, 
парламентът трябва да отмени решението си за прекратяване на ядрения проект. 
В защита на АЕЦ "Белене" се изказа и съпартиецът му Румен Гечев, който обяви, че грантаджии получават пари срещу това 
да съсипват българската икономика, да направят подчинена българската енергетика, "за да им пушат коминчетата от 
"Марица – Изток” 1 и 3”, но БСП нямало да позволи това. 
Валентин Николов от ГЕРБ посочи, че дебатът по АЕЦ „Белене“ е предизборен. По думите му повечето аргументи няма да 
са в посока експертиза, а в посока кои избиратели искат да се привлекат. "България има възможност да покрие настоящите 
си (енергийни) нужди, дори да изнася“, каза още той. 
Според колегата му Делян Добрев парламентарният дебат за АЕЦ "Белене" е излишен, тъй като предложението на БСП е 
за отмяна само на едното от решенията за спиране на проекта – това на Народното събрание, а правителството в оставка 
не може да вземе съответно подобно решение. 
БСП не са пионер в опитите за реализация на вече произведеното оборудване за ядрената централа, защото преди месец 
Министерски съвет е започнал работа по това, допълни Делян Добрев. Правителството в оставка взе решение за 
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извършване на технико-икономически и правен анализ за възможностите за използване на придобитото оборудване за 
изграждане на АЕЦ на площадката "Белене", на пазарен принцип, без пряко или косвено участие на държавата, без 
държавна гаранция и без ангажимент от страна на държавата за сключване на дългосрочен договор за изкупуване на 
произведената електрическа енергия, примопниха от ГЕРБ. 
Мартин Димитров от Реформаторския блок попита БСП защо искат да поставят страната ни в риск, както и ГЕРБ защо искат 
частен инвеститор да строи централата. Той се обяви против възобновяването на проекта и дори поиска парламентът да 
потвърди спирането му. 
Цялата сметка за АЕЦ "Белене" досега и арбитражното дело са платили данъкоплатците, за инвеститори само се говори, 
коментира Мартин Димитров. Дори и да се намери инвеститор, поетапно разходите ще бъдат прехвърлени на държавата, 
предупреди той. По думите му няма отговор и къде ще бъде изнасян произведеният ток. "Белене" винаги е струвало над 
20 млрд. лева, които БСП иска да похарчи от държавния бюджет, заяви депутатът от РБ. 
Румен Гечев го репликира, че електричеството е стандартна стока и когато го произвеждаш на по-евтина цена, можеш да 
го изнасяш и в страни с централи. Бразилия като произвежда много кафе да си го изхвърля в морето или го изнася в други 
страни, прояви опит за остроумие той. 
 
 
 
Дневник 
 
√ Парламентът отложи референдума, неясно за кога 
Проекторешението за референдума отпадна от дневния ред на парламента, след като разискванията за него бяха 
отложени. Отлагането беше поискано от Четин Казак от ДПС и бе подкрепено от 99 народни представители, "против" бяха 
76, а, 4 се въздържаха. 
Казак напомни, че вчера комисията по правни въпроси отказа да се занимава с референдума, "тъй като прецени, че тази 
точка се вкарва в края на мандата на това НС единствено и само с чисто политически и популистки подбуди. Казак смята, 
че ГЕРБ иска да се хареса на избирателите, но няма да се реши никакъв проблем и припомни, че има дело от ВАС по 
отношение на референдума. "Така че този проект за решение не решава по същество никакъв въпрос", заяви Казак. 
Дори и ВАС да се произнесе по жалбата на инициативния комитет на референдума скоро, този парламент няма да има 
време да се занимае с резултатите от допитването, тъй като трябва да бъде разпуснат от новоизбрания президент Румен 
Радев.  
Председателят на правна комисия Данаил Кирилов (ГЕРБ) отговори на Казак, че дебатът не трябва да е по дневния ред, а 
по същество. Кирилов заяви, че няма време за отлагане в рамките и хоризонта на 43-ото Народно събрание, което щяло 
да означава "отричане, отхвърляне и замитане волята на избирателя по отношение на проведения референдум". "И затова 
ще отговаряме всички, и то много скоро", заяви Данаил Кирилов. 
В началото на обсъжданията за референдума заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов призова всички депутати 
да гласуват с мотиви, че хората "не са съгласни със сегашните правила и искат промяна" и припомни, че над 2 млн и 500 
хил. избиратели са подкрепили промените в изборните правила. "Ако бъдат проведени изборите по сега действащите 
правила не знам дали ние ще бъде легитимни в следващия парламент, ако не се съобразим с вота на избирателите", каза 
Цветанов. 
 
 


