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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
в.Сега 
 
√ Бизнесът ще обжалва минималната заплата в съда 
Асоциацията на индустриалния капитал ще обжалва в съда новия размер на минималната заплата, дори и след втория 
опит на кабинета да приеме постановлението за нея по правилата. "Ще обжалваме, защото постановлението ще бъде 
прието в нарушение на закона", съобщи председателят на АИКБ Васил Велев пред БНТ. Минималното възнаграждение от 
1 януари е 460 лв., след като кабинетът в оставка взе решение да го увеличи с 20 лв. в края на миналата година. Това стана 
без обсъждане със социалните партньори. В опит да поправи този гаф правителството пусна за обществено обсъждане 
отново същия проект за минималната заплата заедно с този за линията на бедността (тя също бе увеличена на 314 лв.) Този 
път свика и тристранката, но пак наруши закона, защото не спази петдневния срок за известяване на бизнеса и синдикатите. 
Заради това работодателските организации напуснаха заседанието и правителството обсъди новата заплата само със 
синдикатите. "За нас това заседание на тристранката не се е състояло", каза Велев. 
Работодателите искат да няма една и съща заплата за всички сектори, а във всеки сектор да се договарят между синдикати 
и бизнеса. "Ако в ИТ сектора се договорят за минимална заплата 600 лв., а в някой сектор - например охрана, сервитьор, 
някой се договори за заплата от 400 лв., кои сме ние, че да искаме минимум 460 лв.", попита Велев. "Това е нашата идея 
от 2015 г., но вече не съм сигурен дали може да се осъществи. Няма как да искаш да въведеш договорното начало и да 
бойкотираш договарянето", коментира президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. По думите му в следващите две 
години бизнесът няма да е така активен по този въпрос, защото в тригодишната бюджетна прогноза е записано, че за 2018 
г. и за 2019 г. минималната заплата ще остане замразена на 460 лв. 
 
 
Правен свят 
 
√ Бизнесът ще обжалва минималната заплата в съда 
Асоциацията на индустриалния капитал ще обжалва в съда новия размер на минималната заплата, дори и след втория 
опит на кабинета да приеме постановлението за нея по правилата. "Ще обжалваме, защото постановлението ще бъде 
прието в нарушение на закона", съобщи председателят на АИКБ Васил Велев пред БНТ. Минималното възнаграждение от 
1 януари е 460 лв., след като кабинетът в оставка взе решение да го увеличи с 20 лв. в края на миналата година. Това стана 
без обсъждане със социалните партньори. В опит да поправи този гаф правителството пусна за обществено обсъждане 
отново същия проект за минималната заплата заедно с този за линията на бедността (тя също бе увеличена на 314 лв.) Този 
път свика и тристранката, но пак наруши закона, защото не спази петдневния срок за известяване на бизнеса и синдикатите. 
Заради това работодателските организации напуснаха заседанието и правителството обсъди новата заплата само със 
синдикатите. "За нас това заседание на тристранката не се е състояло", каза Велев.Работодателите искат да няма една и 
съща заплата за всички сектори, а във всеки сектор да се договарят между синдикати и бизнеса. "Ако в ИТ сектора се 
договорят за минимална заплата 600 лв., а в някой сектор - например охрана, сервитьор, някой се договори за заплата от 
400 лв., кои сме ние, че да искаме минимум 460 лв.", попита Велев. "Това е нашата идея от 2015 г., но вече не съм сигурен 
дали може да се осъществи. Няма как да искаш да въведеш договорното начало и да бойкотираш договарянето", 
коментира президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. По думите му в следващите две години бизнесът няма да е 
така активен по този въпрос, защото в тригодишната бюджетна прогноза е записано, че за 2018 г. и за 2019 г. минималната 
заплата ще остане замразена на 460 лв. 
 
 
vest.bg 
 
√ Бизнесът отново ще атакува увеличението на минималната работна заплата 
За втора поредна година бизнесът ще атакува увеличението на минималната работна заплата в съда – заради неспазена 
процедура за провеждане на заседанието на Тристранния съвет работодателите обявиха, че ще обжалват взетите днес 
решения, а те предвиждат вдигане на минималната заплата от 420 на 460 лева и увеличаване на размера на линията на 
бедност на 314 лева. Въпреки демонстративното им напускане на заседанието, то се проведе с участието на 
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правителството в оставка и синдикатите, които подкрепиха влезлите в сила от началото на годината решения за 
минималното възнаграждение и линия на бедност. 
Въпреки че правителството вече одобри постановленията за увеличаване на минималната заплата и на линията на 
бедност, вчера беше насрочено заседание на Тристранката, за да бъдат обсъдени двете теми с бизнеса и синдикатите. 
Според Васил Велев от АИКБ такова заседание трябва да се насрочи пет дни по-рано, а в случая правилата не са спазени. 
Затова: 
„Решенията, които той ще вземе, не могат да бъдат легални. Най-вероятно работодателските организации ще обжалват 
решенията на този тристранен съвет, ако той се проведе. Ние казахме, че такова заседание е свикано нередовно и такова 
заседание за нас няма“.  
Синдикатите определиха поведението на бизнеса като атака срещу увеличението на доходите в България. 
„В момента пътувам из цяла България и ходя в големите предприятия. Нито един собственик и изпълнителен директор не 
се жалва, а ги питам директно дали имат проблем с минималната заплата, но никой нищо. Напротив даже, те искат да е 
по-нагоре – 600 лв., 700 лв., за да излезе на светло и да може българският работник да има причина да остане в България, 
както и ние искаме“, заяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров. 
Лидерът на Подкрепа Димитър Манолов припомни, че това е поредният бойкот след оспорването на минималните 
осигурителни доходи. „Нас ни убеждават, бе ние трябва да изработим механизъм с определяне на минималната работна 
заплата в чиято основа да седи договореността. Следователно, когато утре започнем да говорим за минималната работна 
заплата, отново да бойкотираме тези преговори“, каза Манолов. 
Вицепремиерът и председател на Тристранния съвет Томислав Дончев обясни, че заседанието е трябвало да се проведе 
през декември, но е имало опасност да съвпадне с деня, в който правителството си тръгва, затова е било отложено за 2017-
та година. 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Левицата се отказа от прогресивния данък 
БСП иска запазване на плоския данък, но с допълнително облагане на най-високите доходи 
ГЕРБ и РБ поддържат изцяло запазването на настоящата данъчна система.  
БСП иска запазване на плоския данък, но с допълнително облагане на хората с най-високи доходи. Това заяви Борислав 
Гуцанов от левицата на годишната среща на бизнеса с властта. От ГЕРБ и Реформаторския блок поддържат изцяло 
запазването на настоящата данъчна система. 
Въпреки че неколкократно от БСП внасяха законопроекта за връщане на прогресивната данъчна скала, Борислав Гуцанов 
от БСП обяви: По-доброто в момента е данъчното облагане да остане такова, каквото е, и ако има нещо, което трябва да 
се направи, то трябва да бъде само за най-горните категории. 
Хората с доходи над 10 000 лева на месец, да плащат данък от 20%, предлага БСП. За всички останали, данъкът общ доход, 
да остане, както досега 10%. Идеята е залегнала в предизборната платформа на социалистите, която ще бъде приета на 
пленум в събота. Депутатът от БСП Драгомир Стойнев заяви: 
Понеже много се говори за така наречения "плосък данък" - БСП смята да има допълнително облагане за богатите хора, за 
тези, които получават над 10 000 лева месечно доходи от заплати, наем, ренти. Става въпрос за приблизително 7000 човека 
в държавата, които имат огромни доходи, и считаме, че по този начин ще се възстанови една социална справедливост, 
защото за нас това е изключително важно. 
От БСП настояват от дължимия данък на работещите родители да се приспадат по 50 лв. за всяко дете. Социалистите искат 
още създаването на фондове "Наука" и "Индустрия", както и Национален финансов холдинг за стимулиране на капиталовия 
пазар.  
Именно капиталовият пазар е във фокуса на вниманието и на ГЕРБ, обясни депутатът Делян Добрев: Не можем да се 
надяваме да имаме силна, устойчива, бързоразвиваща се икономика, при положение че капитализацията на Българската 
фондова борса е около 10 процента. 
Реформаторите искат балансиран бюджет и никакви инвестиции в големи проекти като "Белене", допълни Мартин 
Димитров: Ако утре моите колеги вземат да строят "Белене", кредитният рейтинг може да се влоши веднага, независимо 
че има твърдения, че щели да намерят частен инвеститор. Той никога няма да плати всички разходи. 
 
 
Дневник 
 
√ БСП ще запазва плоския данък, предлага с 20% да се облагат доходи над 10 хил. лева 
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БСП окончателно даде заден за премахването на плоския данък върху доходите на физическите лица. В предизборната си 
платформа социалистите ще предложат нещо като смесена система - 10% данък за доходи до 10 хиляди лева на месец и 
20% данък за доходи над 10 хиляди лева. Промяната ще засегне 7000 души с високи доходи. 
Като опозиция в този парламент депутати от "БСП Лява България" на няколко пъти внасяха законопроекти за премахване 
на плоския данък върху доходите на физическите лица. Днес такава промяна не се предвижда. Предлага се обаче семейно 
подоходно облагане, при което всяко дете "да спестява" 50 лева на месец от данъците върху доходите на двамата 
родители. 
"Ако общите доходи на двамата съпрузи са 1000 лева на месец и те имат две деца, ще им се спестяват 100 лева. На практика 
няма да плащат данък", заяви депутатът от БСП Драгомир Стойнев след заседание на ръководството на партията днес. 
Поправката важи само за двама работещи родители и за самотни майки. 
На въпрос на "Дневник" защо хората с най-ниски доходи (минимална работна заплата - бел. авт.) няма да бъдат 
освободени от данък, каквато идея лансираше социалистическата партия досега, Стойнев обяви: "Трябва да имаш 
приоритети. Нашият е разрешаване на демографската криза. Въвеждаме семейно подоходно облагане, ако дойдем на 
власт." 
БСП предлага корпоративният данък да остане 10%, а данък дивидент - 5%. Предприемачите до 35 години ще бъдат 
освободени от данък печалба за 24 месеца, ако разкрият 5 работни места и имат оборот на 150 хиляди лева. 
 
 
Медиапул 
 
√ Пътят на България към Еврозоната извървян на 20% 
БНБ обяви, че продължава с реформите 
България все още е доста далеч от членство в еврозоната. "Моето усещане е, че ние сме на 20% от пътя към еврозоната“, 
заяви финансовият министър в оставка Владислав Горанов, който е в кухнята на предпреговорите по въпроса. 
"Интеграцията в европейската финансова инфраструктура не означава само изпълнение на техническите критерии, тя е и 
политически процес. Ние можем да искаме много неща, въпросът е нас дали ни искат“, заяви Горанов по време на 
годишната среща на бизнеса и правителството, организирана от "Капитал“. 
Според него България трябва да се стреми към еврозоната, за да не бъде в периферията на европейската политика. 
"Според мен пътят е тиха, но настойчива дипломация. Дали заради Брекзит, или заради убеждението, че Европа се нуждае 
от повече интеграция, но вече има желание да ни покажат пътя, по който можем да минем. Убедено вярвам, че за нас 
максимално бързо естествено продължение на управлението на паричната ни система е влизането в еврозоната“, посочи 
Горанов. 
Управителят на БНБ Димитър Радев потвърди, че интеграцията в европейската финансова инфраструктура е сред 
стратегическите цели на централната банка. 
Председателят на Асоциацията на банките в България Петър Андронов пък разказа, че България излъчва не само 
отрицателни, но и положителни сигнали към чуждите инвеститори, като доказателство за това е сделката за 
придобиването на ОББ от страна на белгийската "КВС Груп“ на стойност 610 млн. евро. По думите му такава голяма 
инвестиция в България не е правена от години. 
"Екстремните минуси на България – например това, че е най-бедната, най-корумпираната държава с огромни демографски 
проблеми, се лекуват с екстремни плюсове – солидната фискална позиция, ниския публичен дълг, бюджетния излишък, 
ниските данъци“, каза Андронов. 
Според него кредитирането и цените на недвижимите имоти ще започнат да растат по-осезаемо, като увеличението на 
заемите ще дръпне нагоре и цялостния икономически растеж. 
"Икономическият ръст от 3.6% през 2006 г. е много по-ценен от 6% растеж през 2007 г., защото той има структурна 
устойчивост“, заяви още Андронов. 
Управителят на БНБ Димитър Радев пък обяви, че 18-месечният план за реформи в банковия надзор е приключил в края 
на 2016 г., но въпреки това централната банка ще продължи линията на дисциплина и реформи. 
Ръстът на БВП ще се ускори от 3.4% през миналата година до 3.6% през 2017 г., сочи прогнозата на „УниКредит Булбанк“. 
Според Кристофор Павлов, главен икономист на банката, ако парламентарните избори не произведат ясно изразен завой 
в посока по-дисфункционални политики, икономиката се очаква да достигне цикличния си пик в края на 2017 г. или в 
началото на 2018 г. – приблизително две години след останалите държави от Централна и Източна Европа. Средната 
заплата в България ще се повиши от 954 лв. на 1039 лв. (533 евро) през 2017 г., а следващата година ще нарасне до 1125 
лв. (577 евро), сочи още прогнозата на банката. 
 
 
в.24 часа 
 
√ През 2017 г.: Средната заплата у нас - 1039 лв. 
Средната заплата в България ще се увеличи до 1039лв. през 2017г., а през 2018 г. се очаква да достигне 1125 лв. Това 
показват прогнозите на икономистите на "Уникредти Груп", представени на финансовия форум Euromoney във Виена. 
Според данни Националния статистически институт към края на минлата година среднoro заплащане у нас е било 954 лв. 
Aнализаторите на банковата група смятат, че  тази година ще има минимално ускоряване на растежа до 3.6% или с 0.1% 
спрямо 2016 г., предимно заради вътрешното търсене и индивидуалното потребление. „Индивидуалното потребление ще 
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получи подкрепа от солидното повишение на заплатите, докато темповете, с които се създават нови работни места ще 
преминат на по-ниска предавка, тъй като недостигът на работна ръка вече ограничава увеличаването на икономическата 
активност в някои сектори“, казва главният икономист на Уникредит Булбанк Кристофор Павлов. Според него 
домакинствата са по-уверени за стабилността на своите доходи и работни места, а банките имат по-голямо желание да 
кредитират. Това от своя страна ще подобри перспективите пред сектора на жилищното строителство, което може да 
доведе до по-висока строителна активност, така и до повишаване на цените на жилищата през 2017 и 2018 г. От 
финансовата институция очакват спад на безработицата с 0.9% през тази година до 6.8% и с още 0,8 на сто през следващата. 
През 2017 г. Брутният вътрешен продукт на човек от населението у нас ще се увеличи с 669 лв. до 13 398 лв. в сравнение с 
миналата, сочат прогнозите. Банкерите очакват и реален ръст на износа от близо 5% през 2017 г. „На фона на много силната 
позиция на страната – солидна инерция при растежа, двойни излишъци в бюджета и по текущата сметка и значителни по 
размер фискален и валутен резерви – непосредствените последици от оставката на правителството на ГЕРБ върху растежа 
и провежданите политики ще останат ограничени“, коментира Павлов. Според него растежът на икономиката се очаква да 
остане силен в началото на 2017 г. Ако парламентарните избори не променят рязко сгурацията до нас и доведат до по-
дисфункционални политики, пикът на икономиката ще е в края на 2017 г. или в началото на 2018 г., коментира още 
Кристофор Павлов. 
 
 
в.Сега 
 
√ Агенцията за електронно управление обяви експресна и мистериозна поръчка 
Ведомството даде 2-3 дни срок за подаване на "индикативни ценови оферти" за пет сложни дейности, като пилотен 
проект за електронно гласуване, нов ЕСГРАОН и др. 
Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) публикува мистериозно съобщение, с което приканва желаещите да 
работят по развитието на е-услугите в България да подадат за два дни индикативни ценови оферти. Става дума за пет групи 
изключително важни и сложни дейности, свързани с пилотен модел на електронно дистанционно гласуване; изграждане 
на мрежа за контрол и публичност на е-управлението; надграждане на системите "Гражданска регистрация" и "Адресен 
регистър" (познати като ЕСГРАОН); създаване на информационна система за базови регистри на субекти, обекти и събития, 
а също и на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE). Обявата за набиране на индикативни ценови оферти 
за всичко изброено е пусната на 16 януари, а срокът за представяне на документите е 18 януари.  
От самото съобщение изобщо не става ясно в рамките на каква точно процедура (очевидно не е обществена поръчка по 
ЗОП) агенцията търси изпълнители и с какъв бюджет разполага. То се появи в Strаtegy.bg - портала за обществени 
консултации, където се публикуват проекти на стратегии, програми, закони, наредби и други документи за обществено 
обсъждане. Няма и никакви изисквания към кандидатите. Разбира се, че ДАЕУ е получател на пари по една от новите 
европрограми - "Добро управление", която е продължение на приключилата ОП "Административен капацитет". Самата 
агенция е ново чиновническо образувание - създадено от правителството миналата есен на мястото на предната агенция 
ЕСМИС. Начело на новото ведомство застана близкият на премиера Борисов Росен Желязков, който бе главен секретар в 
предишния му кабинет. 
При встъпването си в длъжност през октомври 2016 г. Желязков разказа пред медиите, че през 2016-2017 г. агенцията ще 
надгради съществуващите регистри, така че да имат модерни интерфейси, да са максимално удобни за ползване и 
същевременно да пазят личните данни и да не блокират при голямо натоварване. 
Първо се предвижда надграждане на ключови регистри като системите на ЕСГРАОН, адресния регистър, търговския 
регистър, които ще бъдат обединени с други мрежи - имотния и кадастъра, регистрацията на моторни превозни средства 
и базовите системи на НАП и агенция "Митници", посочи шефът на ДАЕУ тогава. От думите на Желязков стана ясно, че 
агенцията ще работи по Оперативната програма "Добро управление", като до края на 2017 г. по всички приоритетни 
проекти може да получи финансиране до 55 млн. евро. За целия период са на разположение общо близо 336 млн. евро.  
Председателят на агенцията Росен Желязков не отговаряше на телефона си. Снощи в. "Сега" успя да се свърже с говорителя 
на ведомството Веселин Нинов, който обясни, че това не е обществена поръчка и дори не е процедура. Въпросната обява 
била просто писмо, с което се приканват всички, имащи отношение към темата е-правителство, да кажат какви стойности 
са разумни за отделните дейности по проектите. Затова поканата е и към бизнеса, и към физически лица и няма критерии 
за подаващите предложения. Целта била агенцията да получи база за остойностяване на дейностите, когато започне да 
подготвя обществените поръчки. "Управляващият орган на програмата "Добро управление" поиска от нас методика и 
критерии за остойностяване, затова решихме да действаме максимално прозрачно и да съберем колкото може повече 
предложения", обясни Нинов. Той посочи, че новата агенция още няма сайт и затова писмото било пуснато на портала 
Strаtegy.bg. Не стана ясно защо ДАЕУ кани заинтересованите да подават "ценови оферти", при положение че просто прави 
консултация. Според Нинов късият срок от два дни бил консултиран с професионалните среди и те нямали нищо против 
него. 
Всеки от приоритетните проекти за 2016-2017 г. си има пределен бюджет в пътната карта за развитие на е-управлението, 
изтъкна още Веселин Нинов. За пилотната система за дистанционно гласуване например, която трябва да е готова за 2019 
г., таванът за разходи по европрограмата е 1.5 млн. лева. 
 
 
 
Медиапул 
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√ 316 млн. лв. са договорени по програма "Наука" 
16 млн. лв. от общо 1.37 млрд. лв. са договорени до момента по оперативна програма "Наука", стана ясно от изказване на 
зам.-министъра на образованието Красимир Киряков. 
Първата ос по програмата, по която все още няма договорени средства, е за инвестиции в научни изследвания и 
технологично развитие, като средствата по нея са в размер на 560 млн. лв. 
Двете отворени процедури, за които са набират проектни предложения, са за 360 млн. лв. - 200 млн. лв. за изграждането 
на центрове за върхови постижения и 150 млн. лв. - за центрове за компетентност. 
Втората приоритетна ос е с бюджет от 504 млн. лв., с които ще се финансират проекти в предучилищното, училищното, 
висшето и професионалното образование, както и инициативи за учене през целия живот, съобщиха още от МОН. 
Третата приоритетна ос по програмата е с бюджет от 252 млн. лв., като с тези средства ще се финансират проекти за 
образователна среда за активно социално приобщаване на маргинализирани групи. 
По първата ос на програмата през 2017 г. предстоят процедури на стойност 160 милиона лева, по втората ос ще има 
процедури за около 20 милиона лева, а по третата ос - за 101,5 милиона лева. 
Срокът за подаване на документи за научните центрове изтича в 19 часа в понеделник, 23 януари, припомни зам.-министър 
Киряков. Приемат се документи за 4 центъра за върхови постижения и за 8 по компетентност. 
Киряков беше категоричен, че няма да се удължава срокът за подаване на проектни предложения за научните центрове. 
За да стане това, е трябвало да има промени в законодателството или в насоките за кандидатстване, а такива няма. 
Киряков посочи, че до края на месеца МОН ще бъде готово с искания от Европейската комисия анализ на научната 
инфраструктура в страната, обхващаща близо 300 обекта. През февруари ще приключи и решението кои обекти от пътната 
карта на научната инфраструктура отговарят на "Интегрираната стратегия за интелигентен растеж" и могат да получават 
европейско финансиране и кои имат своето социално значение и трябва да бъдат финансирани от бюджета.  
 
 
 
Труд 
 
√ Стартират проверки в електроразпределителните дружества 
Във връзка с рекордното потребление на електрическа енергия през последните два месеца извънредни проверки в трите 
електроразпределителни дружества започват съвместно Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и 
водно регулиране. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на енергетиката. 
Експертите на МЕ и КЕВР ще направят преглед на произволни сметки на клиенти на „ЧЕЗ Електроразпределение“, „EVN-
Електроразпределение“ и „ЕНЕРГО-ПРО-Електроразпределение“. Инспектирана ще бъде и изправността на техническите 
съоръжения на територията на трите енергийни дружества. 
Енергийният министър в оставка Теменужка Петкова проведе разговор с представители на ръководствата на трите 
електроразпределителни дружества. Обсъдено бе ЕРП-та да дадат възможност на клиентите си да заплатят задълженията 
си разсрочено при предоставяне на съответните документи. Трите електроразпределителни дружества се ангажираха да 
проверят всеки сигнал, свързан със съмнения за достоверността на сметката. 
 
 
в.Сега 
 
√ Чуждите университети затягат приема на студенти 
Англия, Германия и Холандия остават най-желани дестинации за българските младежи  
Все по-трудно ще става за българските зрелостници да следват в чужбина. Обратно на нашите университети, които с всяка 
година облекчават правилата си за прием, чуждите вузове, особено най-елитните, затягат все повече изискванията пред 
желаещите да получат тяхна диплома. Това е един от изводите от тазгодишната кандидатстудентска кампания на висшите 
училища зад граница, отчитат от консултантска къща "Дарби". Иначе, интересът остава традиционно най-силен към 
обучение в Англия, Германия и Холандия, като се увеличават предпочитанията на младежите ни към инженерните 
специалности. 
Интересът на младежите ни към университетите в Англия, където годишно заминават по около 1800 българи, остава 
непроменен дори и след Брекзит, отчитат консултантите. "М.г. имаше стрес заради атентатите, но тази година нещата се 
успокоиха, особено след заявката на английското правителство да запази субсидията, която дава на чуждестранните 
студенти за заеми за покриване на таксите за обучение", коментира Благовеста Евтимова от консултантската фирма. По 
думите й обаче университетите в Обединеното кралство, особено най-добрите, са започнали да затягат условията за 
прием. Досега е имало условен прием или т.нар. "типична оферта" със зададени условия, чието изпълнение гарантира 
почти сигурно постъпване в дадения вуз. Все повече висши училища обаче въвеждат минимални изисквания - за успех, за 
допълнителните тестове и др., покриването на които на практика не означава нищо. "Критериите се завишават, а 
конкуренцията става по-силна", обобщават ситуацията консултантите. Оттам припомнят, че за закъснелите кандидати за 
обучение в Англия все още има шанс, тъй като традиционно след 15 януари вузовете обявяват в кои специалности 
продължават да приемат документи. Таксите на Острова са между 7 и 9 хил. британски лири. Подобна е картината и в 
Дания, където се наблюдава задържане на интереса, въпреки че там висшето образование е безплатно. Т.г. датското 
правителство обвързва план-приема в университетите с реализацията на трудовия пазар и с нуждата на икономиката от 



6 

 

 

определен тип кадри, което на практика принуждава някои вузове да обявят нулев прием за дадени специалности. Поради 
тази причина и правилата стават по-строги - изискват се определен брой часове по дадени предмети, определени 
резултати, конкретен профил от средното училище и др. За сметка на това пък Швеция либерализира приема на 
международни студенти, въвеждайки доста повече бакалавърски програми на английски език.  
Холандия, заедно с Англия и Германия, остава сред най-предпочитаните от българите страни за придобиване на висше 
образование. Младежите ни, привлечени от холандските програми на английски, разумните такси от по 2000 евро и 
качественото образование в страната на лалетата, стават все повече, като се забелязват две тенденции - увеличава се 
интересът към приложните науки, както и към по-практически насоченото образование, позволяващо започване на работа 
още към трети-четвърти курс. 
ПРОФИЛ 
Иначе най-масовите специалности, които учат българските студенти в чужди университети, остават компютърните и 
икономическите специалности, сочат анализите.  
Последните години се забелязва нарастване на интереса към компютърните и инженерните науки, както и към 
гражданското и автомобилното строителство, което се избира и от все повече момичета. Психологията, правото, 
журналистиката и комуникациите пък се радват на постоянен интерес. 
 
 
investor.bg 
 
√ КФН: Румъния е пример, че подходът ни за съживяване на пазара работи 
Високите цели няма да бъдат постигнати без категоричната подкрепа на държавата, подчерта Карина Караиванова 
Успяхме да обединим всички усилия за съживяването на капиталовия ни пазар – държавата, инвестиционните посредници, 
емитентите и инвеститорите. Само по себе си това вече е успех. Такъв метод се прилага в Румъния, което показва, че ние 
отново сме в ситуация на догонване, но пък е и гаранция, че механизмът работи. 
Така председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина Караиванова коментира последните стъпки, 
предприети за развитието на Българската фондова борса по време на срещата между бизнеса и правителството, 
организирана от в. Капитал. 
Припомняме, че миналата година беше приета Стратегия за развитието на капиталовия пазар, която представлява пътна 
карта с 14 мерки, обвързани с конкретни срокове за тяхното изпълнение. 
В същото време Караиванова подчерта, че високите цели няма да бъдат постигнати без категоричната подкрепа на 
държавата. „Освен необходимостта от промяна на законодателната база, държавата ни е необходима, за да се върне 
доверието в този пазар“, заяви председателят на регулатора. 
По думите й това ще помогне за привличането на нови емитенти на пазара, нови компании, които да се листнат на пазара, 
без значение дали са публични или частни. 
Според Караиванова предстоящите избори вътре в държавата, но и навън, нестабилната ситуация в света, водят до 
намаляване на авторитета на европейските институции като цяло. 
„Оттам волята за извършване на реформи най-вероятно няма да бъде толкова силна, колкото ни се иска. Смятаме, че 
имаме допълнителна възможност за стимулиране на икономическия растеж и това е развитието на капиталовия 
пазар“,подчерта тя. 
„Видяхме положителната реакция на пазара в края на 2016 г. Много ми се иска това да не е краткотраен ефект. Трябва да 
се възползваме от положителното мислене на пазара в момента. В лицето на Румъния имаме пример, че такъв подход е 
действащ“, категорична бе Караиванова. 
Тя се определи като оптимист и заяви, че ако успеем да насочим интереса към капиталовия пазар, печеливши ще бъдат 
всички, а репутацията на държавата ще се подобри. 
 
 
investor.bg 
 
√ 2017 г. вещае несигурност и за Централна и Източна Европа, смятат експерти 
Икономическият ръст в държавите в региона зависи до голяма степен от ръста на инвестициите 
Несигурност. Това безспорно беше най-често споменаваната дума в дискусията за глобалната икономика през 2017 г. на 
конференцията Euromoney за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) във Виена. 
Както светът, така и регионът, в който влиза и България, е изправен пред несигурност по няколко канала. Първо, въпросът 
с какъв темп ще повишава лихвените проценти тази година Федералният резерв на САЩ. 
Второ, с встъпването в длъжност на 45-ия президент на САЩ Доналд Тръмп правителствата и бизнесът предстои да видят 
доколко обещанията от кампанията му ще се изпълнят. От друга страна стои рискът от протекционизъм и търговски войни. 
„В случай на завой към протекционизъм ЦИЕ може да извлече полза, ако остане отворен регион, готов на сътрудничество“, 
каза Ейдан Коркоран от инвестиционната компания KKR. 
Не на последно място стои Европа, където се очакват избори в редица ключови държави. 
„Имаме важни избори във Франция, Германия, Холандия, вероятно и в Италия“, посочи Бас Бакър, старши представител 
на Международния валутен фонд (МВФ) за ЦИЕ. По думите му добра новина е, че в региона безработицата се понижава с 
около 1 процентен пункт на година през последните няколко години, но това не може да продължава вечно. 
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„Трябва да се увеличи участието в работната сила и производителността на труда“, каза той. Според Бакър повечето 
рискове за ЦИЕ идват от Европа, а не от САЩ. Все пак в САЩ, където безработицата е много ниска, при евентуален рязък 
икономически ръст има риск и от по-бързо затягане на паричната политика. 
Ейдан Коркоран от KKR посочи дисциплината в Централна и Източна Европа и най-вече стремежа към спазване на 
Маастрихтските критерии. По думите му тази дисциплина едва ли ще изчезне изведнъж и това е добра новина. 
„През последните 25 години ЕС имаше изключително позитивна роля в ЦИЕ“, каза Бакър. „По-загрижен съм за 
разширяването в ЕС, защото има все по-малко ентусиазъм за членство в ЕС от страна на държави, които са извън него. Това 
проправя път на популистки движения“, посочва той. 
Според Томаш Телма, директор за Европа и Централна Азия в International Finance Corporation, присъединяването към 
Европейския съюз остава цел в редица държави в ЦИЕ. Телма също отбеляза, че каналите, по които регионът е изложен на 
влияние от САЩ, са много и че до голяма степен икономическият ръст в тези държави зависи от ръста на инвестициите. 
 
 
 
Медиапул 
 
√ Първата визита на Радев като президент ще e в Брюксел 
Първата визита на новоизбрания президент Румен Радев ще бъде в Брюксел, съобщиха от щаба му. 
Радев ще встъпи в длъжност тази неделя (22 януари), а на 30 и 31 януари вече ще бъде в Брюксел. 
Предвижда се той да се срещне с председателя на Европейската комисия (ЕК) Жан–Клод Юнкер, с председателя на 
Европейския съвет Доналд Туск, както и с председателя на Европейския парламент (ЕП). 
В главната квартира на НАТО Радев ще има среща с генералния секретар на алианса Йенс Столтенберг. 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Новият регистър на БНБ не застрашава банковата тайна 
Централната банка ще пази "история" за това кой е търсил справка в регистъра и каква информация е получил 
Край на банковата тайна“, „Вече всеки може да знае кой и колко пари държи в трезор“... Такива коментари могат да бъдат 
прочетени под статии в почти всеки сайт, който е отразил информацията, че от началото на годината в Българската народна 
банка (БНБ) започна да функционира регистър на банковите сметки и сейфове. 
Идеята за въпросния регистър е отпреди две години, а именно достъпът до него разбуни духовете във форумите, като 
основната теза е, че новата база данни застрашава сериозно банковата тайна. Дали обаче това наистина е така? 
Каква информация се съдържа в регистъра 
В него фигурира централизирана информация в областта на плащанията, подавана от банките и клоновете на кредитни 
институции, които работят на територията на страната. В електронната система има данни за номерата на банковите 
сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на 
сейфове в банки и техните пълномощници. Наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката 
няма да фигурират в информационния масив. 
Кой има достъп до данните 
Право да получават информация относно съдържащите се за тях данни в регистъра имат физически и юридически лица. 
Информацията се предоставя безплатно на физически лица в 14-дневен срок от подаване на искането, ако заявителят е 
предоставил необходимите документи. 
От Асоциацията на банките в България (АББ) обясниха за Investor.bg, че ако се установи несъответствие, фирми и граждани 
следва да се обръщат към съответна банка за извършване на корекция в подадените данни за откритите и закрити сметки 
от тях. Такава информация могат да получават и наследниците на починали лица. 
Правораздавателните органи също получиха бърз достъп до банковите сметки и сейфове на българските граждани. Става 
дума за Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на 
Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, НАП, КОНПИ, главния инспектор или 
инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет, министъра на финансите по отношение на банковите сметки и 
сейфовете на бюджетните организации и лицата по чл. 156 от Закона за публичните финанси, министъра на правосъдието 
във връзка с изпълнението на Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за 
създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране 
на вземания по граждански и търговски дела, съдебните изпълнители при образувано изпълнително дело, банките и 
клоновете на банки, извършващи дейност на територията на страната. Разбира се, достъпът на изброените органи до 
Регистъра е във връзка с изпълнение на служебните им задължения по повод конкретни проверки. 
Потребители на данните от регистъра ще бъдат и банките и клоновете на чуждестранните банки, извършващи дейност на 
територията на страната. 
Достъпът до регистъра е платен и с няколко нива на защита срещу злоупотреби. Ще се пази „история“ и за това кой е търсил 
справка в регистъра и каква информация е получил.  
Банките ще трябва всеки месец да предоставят актуални данни на БНБ. 
Кой носи отговорност за верността на информацията в регистъра 



8 

 

 

Съгласно чл. 8 от Наредба № 12 на БНБ банките носят отговорност за верността и пълнотата на данните, подадени към 
регистъра. Подаваната от банките информация следва да съответства на данните, поддържани в информационните им 
системи. БНБ не извършва корекции в регистъра по своя инициатива освен за подаваната от нея информация в регистъра. 
Относно банковата тайна от АББ са категорични, че обхватът на регистъра е съвсем  различен. „Съгласно чл. 62, ал. 2 от 
Закона за кредитните институции банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по 
сметките и влоговете на клиентите на банката. Тази информация за салдата по банкови сметки, както и за движенията по 
тях, не се събира и предоставя от банките във връзка с функционирането на новия регистър на БНБ и съответно, органите 
и лицата по чл. 56а, ал. 3, нямат достъп до такава информация, съставляваща банкова тайна, чрез регистъра. Неговото 
функциониране по никакъв начин не касае режима за опазване на банкова тайна“, обясниха от Асоциацията на банките. 
Оттам подчертаха, че Законът за кредитните институции изисква информацията да се предоставя от банките най-малко 
веднъж месечно, но в Наредба № 12, след съгласуване с АББ, е записано, че срокът е едноседмичен, с оглед по-голямата 
актуалност на регистъра и по-пълноценното му използване за предвидените цели. 
„Нормативната уредба и друга допълнителна документация, свързана с дейността на Регистъра за банковите сметки и 
сейфове, беше съгласувана с членовете на АББ през изминалата година. Бяха направени и тестове с банките. Разбира се, 
предоставянето на информация във връзка с дейността на Регистъра изискваше използването на допълнителни ресурси, 
основно за доработки на информационните им системи, които следваше да се извършат. Смятаме, обаче, че процесът 
беше планиран във времето, като вложените средства би трябвало да се компенсират от намалените разходи занапред 
при комуникацията на банките с изброените органи и лица по чл. 56а, ал. 3 във връзка с проверките, които извършват за 
наличие на открита банкова сметка на физически и юридически лица“, обясниха още от АББ. 
Припомняме, че идеята за създаването на този подобен на кредитния регистър в БНБ беше лансирана за първи път от 
финансовия министър Владислав Горанов през 2015 г.  с обяснението, че справките стават трудно, тъй като 
администрацията трябва да изпрати запитване до всяка банка в България. Тогава от банковите среди обаче изразиха 
съмнение доколко този регистър ще може да работи коректно, тъй като в момента данните от различните информационни 
системи се събират и съхраняват по различни начини. Ето защо сега банките са задължени да изпращат информацията в 
"стандартизиран вид". 
 
 


