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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
В. Сега 
 
√ "Доскоро се търсеше работа за хората, сега се търсят хора за работа" 
Според премиера Борисов у нас вече не работи само който не иска. Явно цели региони вече са извън подопечната му 
държава 
"Само тези, които не искат да работят, са безработни у нас". "Ако доскоро се търсеше работа за хората, сега се търсят хора 
за работа". Това каза първо премиерът Бойко Борисов, а след това и министърът на труда Бисер Петков. Онзи ден пък 
вицепремиерът Валери Симеонов обяви "революционните" - по собствената му оценка, промени, които ще премахнат 
ограниченията за внос на чужда работна ръка от страни извън ЕС, ще доведат до "наплив" от чужденци, които да заработят 
у нас, и ще помогнат за преодоляване на кризата на пазара на труда и липсата на кадри.  
Дали обаче 220-те хиляди безработни българи в бюрата по труда (и незнайно още колко без работа, но извън официалната 
статистика) наистина не работят, защото са мързеливи? Или никой не иска да ги наеме заради липсата им на умения, 
трудови навици, квалификация, та дори и защото са неграмотни? Или защото в редица региони единственият работодател 
останаха кметството и читалището? 
Макар официалната безработица наистина да е рекордно ниска от 2009 г. насам - 6.7% към края на август, проблемът е, че 
тя е структурна. Групите от безработни - младежите, хората без никаква квалификация или с ниско образование - може и 
да искат да работят, но бизнесът няма нужда от тях. Това до голяма степен е следствие от липсата на професионално 
образование, неадекватността на висшето и т.н. Проблеми, които от години са известни, но никой не взема мерки, за да 
ги реши. Затова на практика тези уязвими групи са извън пазара на труда. А в същото време бизнесът постоянно се оплаква 
от липсата на хора. Ако доскоро се говореше, че няма определени кадри, сега фирмите се оплакват, че няма работници 
изобщо. Това е абсурдът на пазара на труда - няма хора за работа, но десетки хиляди българи са безработни, повечето 
дълготрайно - над една година. И още поне толкова - т.нар. неактивни - не работят, защото не искат, млади хора, които ги 
издържат родителите от чужбина, и т.н. И вместо да се хвали, че у нас нямало безработица, Борисов трябва да работи за 
създаване на механизми тези хора да бъдат върнати на пазара на труда.  
Освен че проблемите на пазара на труда са структурни, те са и силно регионализирани. Ако приемем за чиста монета 
думите на премиера, излиза, че има цели градове и области у нас само с мързеливци. Например 14-те общини с ужасяващо 
висока безработица - между 30 и 64%, от Северозапада, за които кабинетът отпусна 2 млн. лв. по нова програма за 
субсидирана заетост. С нея правителството всъщност признава, че ситуацията в този край на България се влошава и 
притесненията са, че тенденциите са необратими. А пък резултатите след кампанията по субсидирането показаха - 
очаквано, че работа просто няма - само 81 фирми са поискали 141 работници, чиито заплати и осигуровки се плащат от 
държавата. Което означава, че почти 90% от субсидираните работни места ще бъдат разкрити в кметствата и след 
приключване на субсидирания период в края на годината наетите безработни почти сигурно отново ще са без работа. Тази 
картина показва за пореден път, че в значителна част от страната реален бизнес почти няма и единствените работодатели 
са местните кметство, читалище, училище. 
От тези около 220 хил. души, записани в бюрата по труда, за първите шест месеца на годината 1523 са с прекратена 
регистрация, защото са отказали предложена им работа от трудовите посредници. Най-много са безработните с основно 
и по-ниско образование - 54%. Още по-любопитно е, че за първите шест месеца на годината и 460 продължително 
безработни българи са отказали предложената им от трудов посредник подходяща работа. Анализът на Агенцията по 
заетостта показва, че това се случва, защото чистата заплата, които тези хора ще получават, няма да е по-висока от парите, 
които те получават от държавата като помощи, без да работят. Това е друг огромен проблем, за който правителството се 
прави, че не съществува - десетки хиляди хора живеят на социални помощи и това ги устройва  
"Много от безработните отказват да започнат предложената им работа, защото възнагражденията, които ще получават, са 
равни или по-малки от размера на вземаните от тях обезщетения - в 75% от случаите по експертна оценка", коментират 
пред "Сега" от Агенцията по заетостта. Ниското заплащане демотивира търсещите работа.  
Но според социалния министър най-големият проблем у нас е липсата на квалифицирана работна ръка. И бизнесът е на 
път да издейства отпадането на ограниченията за наемане на чужденци, за да си набави такава. Макар все още да няма 
нищо черно на бяло, вицепремиерът Симеонов се похвали с отпадане на редица ограничения за наемане на хора от трети 
страни. Сезонните работници вместо за 90 дни ще са с работна виза за девет месеца. Синята карта, с която се наемат 
висококвалифицираните специалисти от трети страни, ще важи вече за 4 години вместо за една година. Освен това отпада 
ограничението така да се наемат специалисти само от ИТ сектора - синята карта вече ще важи за всички професии. 
Значително се намаляват срокът за издаване на синя карта и таксите, които работодателите плащат. Остава единствено 
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изискването чуждите специалисти да получават поне една и половина средна заплата за страната. В предишното 
правителство на ГЕРБ отпадна и изискването фирмите да доказват, че за позицията няма подходящ български кандидат. 
Вицепремиерът не даде конкретика какъв ефект ще има улесняването на вноса на чужди работници и специалисти. 
Бизнесът обяснява, че недостиг на кадри има във всички сектори. Дефицитните професии според данни на БСК са близо 
200, над 70% от фирмите изпитват недостиг на кадри, сочи проучване на агенцията за малки и средни предприятия от 
миналата година. Според друга работодателска организация - АИКБ, в четири от големите сектори - машиностроене и 
металообработване, електротехника и електроника, транспорт и медицина - липсват общо 44 хил. служители, което 
спира развитието им. А най-дефицитните професии у нас са тираджия, електротехник, стругар и акушерка, показва 
класация с общо 16 професии. Според АИКБ причина да има недостиг в тях са и нагласите на обществото, че това не са 
престижни професии. 
Все още няма оценка как ще се отрази отварянето на пазара за нискоквалифицираната работна ръка. Има ли опасност 
пазарът да се напълни с ниско платени чужденци и ако това е добре за бизнеса, дали е така за българските работници и за 
икономиката? Синдикатите засега мълчат, но при предишните далеч по-леки промени имаше сериозни опасения за трудов 
дъмпинг - че просто българските работодатели не желаят да плащат по-високи заплати и родните специалисти и работници 
емигрират в ЕС. И възможността за внос на евтина работна ръка само ще задълбочи тази тенденция. 
Според данните над 3200 сезонни работници от трети страни (най-вече украинци и молдовци) това лято са се трудили в 
туризма и това според Симеонов спасило летния сезон. Това са хора с изключително ниски заплати - средната заплата в 
туризма е около 620 лв. по данни на статистиката. Според министъра на труда чуждите служители с ниски заплати не 
застрашават пазара на труда у нас, защото са малко и заемат нежелани от българите позиции. По данни на НАП и преди 
облекчаването на наемането на чужденци през 2015 г. например чуждите кадри у нас са били близо 8200, като 
хотелиерство и ресторантьорство е на първите места с около 2400 наети чужденци. Но заради липсата на какъвто и да било 
анализ не знаем какъв е ефектът от това за пазара на труда и дори можем ли да очакваме изобщо да успеем да привлечем 
повече чужденци. 
Мерките за отваряне на нашия пазар за работници от чужди страни ще се приемат радушно от бизнеса - логично - фирмите 
имат възможност да получат евтина работна ръка. Обаче наред с тези мерки би било добре да видим и реални усилия за 
привличане на емигриралите българи да се върнат да работят тук. Би било също добре вместо за субсидирани работни 
места, от които обикновено хората пак се връщат в бюрата по труда, да се заделят повече пари за обучение и квалификация 
на тези хора и за насърчаване на бизнеса да разкрива работни места и в по-западналите райони. Би било добре да се види 
реално развитие на професионалното образование, по-адекватно насочване на висшето образование, ранно ориентиране 
и мотивиране на учениците да работят. Това уж е приоритет за всички правителства, а остава само на хартия, защото 
дългосрочните мерки нито дават резултат в рамките на мандата, нито възможност за далавера. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Investor.bg 
 
√ Споделени услуги в администрацията ще се въведат пилотно през 2018 г. 
Правителството ще избере две институции, за които управлението на човешките ресурси и финансово-
счетоводните дейности ще се поемат от единен център 
Две пилотни звена за споделени услуги в областта на управлението на човешките ресурси и финансово-счетоводните 
дейности ще заработят до края на 2018 г. в централната администрация. До 2020 г. тези звена ще бъдат 10, предвижда 
Стратегията за модернизация на администрацията. 
Това стана ясно на пресконференция на вицепремиера Томислав Дончев, който заедно с постоянния представител на 
Световната банка за България Тони Томпсън представи проекта "Въвеждане на принципа на споделените услуги в 
организацията и работата на централната администрация". 
Сега всяко административно звено си има и свое собствено организационно звено. Добрите практики обаче показва, че 
еднотипните дейности на администрациите могат да бъдат предоставени от други центрове. Тези дейности обикновено 
са управление на финансите и на човешките ресурси, информационното обслужване и правене на обществени поръчки, 
посочи Томислав Дончев, цитиран от БТА. 
Очаквания от споделените услуги 
Ползите ще са най-малко от икономии от мащаба и въвеждането на единни стандарти. Напълно очаквано е много хора в 
общите администрации да се окажат излишни, но практиката в други държави е те да бъдат преквалифицирани и пратени 
на друга работа, коментира той. 
България е една от малкото държави в ЕС, която не прилага модела за споделените услуги. Същевременно няма единен 
модел за тях, всяка държава има свой опит и начин за тяхното въвеждане, каза Красимир Божанов, директор на дирекция 
"Модернизация на администрацията" на Министерския съвет. 
Правителството ще вземе политическо решение кои да са двете администрации, в които от догодина пилотно да заработят 
споделените услуги. Вариантите ще се обсъждат на Съвета за административна реформа, уточни Красимир Божанов. 
Дончев допълни, че със сигурност ще има редуциране на служителите и на разходите. Според Божанов се очаква 
постигането на интеграция на базите данни на ведомствата, намаляване на общите разходи и на тези за персонал. 
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Проектът, по който ще се правят пилотните центрове за споделени услуги, се финансира с 5 млн. лева, стана ясно на 
пресконференцията. Около половината ще отидат за работата на експертите на Световната банка, а другата част е за 
администрациите, които искат да се включат в тази реформа. 
Реформа и на собствеността 
Експертите на банката ще направят два доклада - с оценка на дейностите, на счетоводство и на човешките ресурси, както 
и оценка на собствеността, с която работят администрациите. 
Що се отнася до собствеността на администрациите, стопанисването и поддръжката на почивните бази на ведомствата 
също ще претърпи реформа, обясни Дончев. 
Ползването на почивните бази от служителите на различните администрации не е толкова ефективно и базите обикновено 
трупат загуби, посочи той. Имотите освен това се управляват по много различен начин. Често мениджмънтът им е на много 
далечно ниво от това на българския туристически бранш, каза Дончев. 
Почивните бази сега нямат стимул да привличат почиващи и да им дават по-добри услуги, смята вицепремиерът. Ако 
приходите са повече, те отиват в централната администрация, а за персонала това означава само повече труд. Този модел 
ще се смени - например като общ модел за резервации и записвания, но има и други начини, каза Дончев. 
 
√ Бойко Борисов: Растежът на икономиката наближава 4% 
Премиерът откри 73-ия Международен технически панаир в Пловдив 
Растежът на икономиката на България наближава 4%, а безработицата е спаднала до 5%, заяви премиерът Бойко Борисов, 
който откри 73-тия Международен технически панаир в Пловдив. 
Има огромен фискален резерв, нулева инфлация, бюджетен излишък и 11% ръст на доходите от началото на годината, каза 
Борисов, като цитира данни на Евростат. 
Политическата, финансова и икономическа стабилност в страната дават възможност индустрията да се развива. В сложната 
глобална обстановка в момента, във време, в което се говори повече за война и военна техника, ние акцентираме върху 
ръст на икономиката, индустриалното сътрудничество и развитието на населените места, каза министър-председателят, 
цитиран от БТА. 
Борисов поздрави над 600-те фирми на технологичния форум и добави, че ръстът на икономиката, политическата 
стабилност, ниските данъци, строителството в държавата довеждат до увеличението на изложбените площи и на 
желаещите да инвестират в България. 
Увеличението на заетите изложбени площи с 30 на сто доказва, че международния панаир е най-авторитетната 
технологична среща на Балканите. Участието на компании от близо 40 държави, представящи технологични и авангардни 
решения за индустрията и дома, е символ на динамично развиваща се икономика, отличаваща се с устойчивост и 
конкурентоспособност на европейските стандарти, каза министърът на икономиката Емил Караниколов. 
Той пое ангажимент от името на правителството още на следващото събитие в изложбения център в Пловдив да има 
щандове на Българската банка за развитие (ББР) и представители на оперативната програма "Развитие и 
конкурентоспособност", на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия, на Агенцията за инвестиции, които 
ще подпомагат участващите на форумите компании. 
Пред журналисти министър-председателят Бойко Борисов коментира резултатите от изборите в Германия, като посочи, че 
партиите на Ангела Меркел и на Хорст Зеехофер за четвърти пореден път постигат убедителен резултат. Той им пожела 
успех и бързо съставяне на правителство. 
 
Министерство на труда и социалната политика 
 
√ България и Сърбия ще подпишат Меморандум за сътрудничество в социалната политика 
България и Сърбия ще подпишат Меморандум за сътрудничество в областта на труда и социалната политика. За това се 
договориха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и сръбският му колега Зоран Джорджевич по време 
на срещата им в Димитровград, Сърбия, която се проведе на 25 септември. Целта на документа е да очертае рамката на 
взаимодействието между двете министерства в бъдеще.  
Двамата министри се обединиха около мнението, че съвместните проекти за развитие на пограничните райони са сред 
най-важните теми за сътрудничество. Подчертан беше и приносът на трансграничните проекти за подобряването на 
стандарта на живот на населението от тези региони.   
По време на срещата си Бисер Петков и Зоран Джорджевич обсъдиха теми от двустранен интерес. Акцент беше поставен 
върху проблемите пред пазара на труда в България и Сърбия и възможностите за по-добрата му регулация. Министър 
Петков представи опита на страната ни с прилагането на еднодневните трудови договори в селското стопанство като 
механизъм за борба със сивия сектор, който дава гъвкави възможности за работодателите да наемат необходимата им 
работна ръка. 
Сред останалите акценти в разговора бяха темите за трудовата миграция, демографията и възможностите за 
законодателно усъвършенстване на политиките за хората с увреждания. 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 

Fakti.bg 
 
√ НЗОК ще съкращава персонал и ще се мести 
Касата би могла да получи нова сграда, която в момента е на здравното министерство 
Поне 10 на сто от работещите в Здравната каса може да бъдат съкратени, защото "не знаят защо са тук", а централното 
управление на НЗОК може да се премести в сграда на здравното министерство, тъй като в момента сме "в три блока, в 
шест апартамента", става ясно от разговор между управителя на касата Камен Плочев и шефа на надзорния съвет Кирил 
Ананиев по време на заседание на надзора. 
Управителят дори обмисля да наеме външна фирма, която да ходи по проверки при болници и лекари, защото сегашното 
"е братовчедска история". Едно от предложенията на Ананиев за оптимизиране на разходите на касата е именно и "за 
редукция на персонала и повишаване на заплащането и по-високи критерии при назначаването". 
От касата открай време се оплакват от текучеството на кадри и ниското заплащане, затова сега идеята на новия управител 
Плочев е до края на месеца да се напише нов устройствен правилник, който да позволи промяна в структурата и броя на 
работещите в касата, пише в. "Сега". 
"Това да сме в три блока, в шест апартамента, да се разхожда тази администрация, това да се прекрати. Т.е. да се премести 
касата на едно място и да видим кой какво работи и какво не работи. Аз сега не знам кой е на работа и кой не е на работа. 
Няма как да го открия. Минах по блоковете и гледам как по прозорците стоят 2-3 души и пушат непрекъснато. Просто е 
безумие това", казва Плочев по повод на това, че централата на НЗОК се помещава в няколко апартамента на блокове на 
улиците "Кричим", "Любата" и "Бигла" в "Лозенец". 
Той допълва, че касата би могла да получи нова сграда, която в момента е на здравното министерство. Касата е в 
разпръснатите офиси в "Лозенец" още от основаването си, като покупката на апартаментите в сградите предизвика 
скандал, тъй като НЗОК плати за тях на НИКМИ 10 млн. лв. на цени, доста над нормалните за центъра. 
"Има сериозен процент от хората, които работят в НЗОК, които не знаят защо са тук. Казал съм го няколко пъти - направете 
ефективно съкращение на персонал, никой няма да вземе парите за разходи за персонал и вдигнете заплатите на тези, 
които работят, защото при нас идват най-некадърните, които не са си намерели място при изпълнителите на медицинска 
помощ. Много са хората. Имаме ресурса да вдигнем заплатите на хората сериозно и да ги ангажираме да вършат 
качествена работа. Нямам никакво отношение към конкретни личности, но според мен между 10 и 20% от хората, които 
работят в касата, не знаят защо са тук", подкрепя Ананиев управителя. 
 
TV Evropa 
 
√ 2000 майки са се върнали предсрочно на работа 
Над 2000 жени са се върнали предсрочно на работното си място срещу бонус от държавата. Това показват данни на 
Министерството на труда и социалната политика за ефективността на новата мярка, която цели да насърчи жените да се 
завърнат по-бързо в офиса, съобщава в. „Монитор“. 
От юли жените, които прекъснат отпуска си по майчинство преди детето да е навършило година, получават бонус в размер 
на 50% от обезщетението за отглеждане на дете. Досега жените, които се връщаха в офиса, преди изтичане на отпуска им 
по майчинство, губеха правото си на обезщетение. От юли обаче майките могат да се върнат на работното си място 4 
месеца след раждането и така в оставащите 6 месеца на практика жените ще получават почти заплата и половината. От 
опцията могат да се възползват само жените, чиито деца не са настанени в детски заведения. 
 
News.bg 
 
√ Цената на парното и тока остават, дори газът да поевтинее, пояснява Иван Иванов 
Цената на тока и парното си остават същите, дори да поевтинее цената на природния газ. Това заяви председателят на 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов след заседание на държавния регулатор, цитиран от БТА. 
На открито заседание по-рано през деня в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) разгледаха предложението 
на "Булгаргаз" да намали със 7,29 % цената на природния газ за четвърто тримесечие на 2017 г. 
"Тази цена, която ще влезе в сила от 1 октомври, се съпътства и от промяна в мрежовите услуги, защото влиза в сила нов 
входно-изходен тарифен модел. Тарифите, които вече бяха оповестени от "Булгартрансгаз", предвиждат известно 
увеличение на цените за достъп и пренос, като това увеличение е най-голямо именно към потребители, които имат 
неравномерно сезонно потребление на природен газ", допълни Иванов. 
По думите му топлофикациите са най-силно засегнати, защото те имат потребление на природен газ преди всичко през 
есенно-зимния сезон. 
Иванов каза още, че изчисленията показвали, че това води до увеличение на разходите за мрежови услуги с повече от 2,5 
на сто. "Това означава, че сумарното изменение е под 5 на сто и няма основание КЕВР да коригира цените на топлинната 
и високоефективна електрическа енергия", допълни Иванов. 
Председателят на КЕВР все пак отбеляза, че за индустриалните потребители в страната, които имат равномерно годишно 
потребление на природен газ, увеличението на цената за мрежови услуги ще бъде в рамките на 6 и 10 на сто, което в 
стойностно изражение е малко над 1 лев. 
"Булгаргаз" предлага цената на последното тримесечие на 2017 г. да стане 343,22 лв. на 1000 куб. м. или 32,26 лв. на 
MWh.(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 
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Окончателното решение за новата цена на природния газ ще бъде взето на закрито заседание на КЕВР, което ще се проведе 
на 29 септември. 
 
Dnes.bg 
 
√ България с много добри условия за бизнес и инвестиции 
България предоставя много добри условия за правене на бизнес и инвестиции. Това каза Стамен Янев, Българска агенция 
за инвестиции, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. 
"България може да играе сериозна роля в отношенията с ЕС, със САЩ и тези отношения могат да бъдат базирани на 
стабилни икономически показатели", посочи той. 
Факт е, че през последните няколко години България има стабилен ръст на икономиката - над 3%, а ще се работи и за ръст 
от 4%, каза гостът. 
"Това, съчетано с доброто стратегическо разположение на страната, съчетано с най-ниската данъчна ставка в Европа, 
същевременно сме част от Европа, даваме достъп до пазари. Считам, че има и доста талантливи хора в България, а това е 
предпоставка да привлечем високотехнологичните компании. Всичко това е пакетирано с едни насърчителни мерки, които 
предоставя Министерството на икономиката чрез Агенцията за инвестиции", каза Янев. 
Какви са шансовете на България да се превърне в технологичен център на Югоизточна Европа? Ще премине ли България 
от сферата на "плахите иноватори" към "средните и утвърдените държави, които ще стимулират иновациите"? 
 
В. Монитор 
 
√ Договорили сме близо 50% от новите еврофондове 
Близо 44% от евросредствата за България вече са договорени, но реално Брюксел е превел под 10% от финансирането, 
предвидено за страната ни през този програмен период. Това показва справка на „Монитор“. 
Към края на септември Европейската комисия е изплатила на България 1,8 млрд. лв., или 6,25% от парите за 2014-2020 г. 
За последните 6 месеца сме получили 400 млн. лв. В средствата, които вече са стигнали до своите крайни получатели, влиза 
и съфинансирането от националния бюджет. 
Данните показват, че по ОП „Региони в растеж“ са разпределени 1,81 млрд. лв. или 61%. По две от програмите почти 53% 
от парите са договорени. По ОП "Развитие на човешките ресурси“ вече са сключени договори за малко над 1.1 млрд. лв., 
докато по тази за иновации и конкурентоспособност сумата достига 1,3 млрд. лв. 
Договарянето по ОП "Транспорт" е в размер на 48%, или близо 1.8 млрд. лв. При три от оперативните програми се 
забелязва значително изоставане. Това са "Околна среда", "Наука и образование" и "Добро управление", където 
договорените средства са около 30 на сто. 
 
В. Земя 
 
√ Опростяват 34 регистрационни и лицензионни режима в земеделието 
Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, с който 
се изменят 11 действащи закона и прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Одобрените 
промени целят намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на 4 и 
облекчаването на над 30 регистрационни и лицензионни режима. Измененията в нормативната уредба включват: 
- поддържане на публични електронни регистри на интернет страниците на съответните администрации; утвърждаване на 
образци на документи и възможност за подаване на заявления по електронен път в съответствие с изискванията на Закона 
за електронното управление; отпада изискването за представяне на документ за платена такса, когато плащането е 
извършено по електронен път; премахване на изискването за представяне на официални удостоверителни документи на 
хартиен носител, до които администрацията има достъп по служебен път. 
Предвижда се в 2-месечен срок от влизането в сила на закона ръководителите на съответните администрации да одобрят 
образците на документи и да ги публикуват. 
Отпада изискването за производителите на посевен и посадъчен материал освен като земеделски стопани да се 
регистрират и в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апропация и семеконтрол. 
Облекчават се процедурите за промяна на предназначението на земи по Закона за горите и по Закона за опазване на 
земеделските земи. Предвижда се в случаите, в които инвестиционното намерение не може да се реализира поради 
наложени с нормативен или административен акт забрани, решението за промяна на предназначението на земеделска 
земя да бъде отменяно по искане на собственика или инвеститора на обекта, а заплатената такса да бъде възстановявана. 
 
В. Дума 
 
√ Русия иска да участва в демонтажа на малките блокове от "Козлодуй" 
"Росатом" има интерес за участие в проектите по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на ядрената ни централа, 
финансирани чрез Международния фонд "Козлодуй". Това стана ясно вчера след четвъртото заседание на Работна група 
"Енергетика", част от Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо 
сътрудничество, което се проведе в Москва. В момента процесът навлиза в същинската си дейност и предстои обявяването 
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на нови обществени поръчки по извеждане, нарязване и обезвреждане на старото ядрено оборудване. Тези дейности се 
финансират от Международния фонд "Козлодуй", захранван от Европейската комисия, като компенсация на предсрочното 
извеждане на четирите блока от експлоатация при влизането ни в ЕС. 
Българо-руското партньорство в енергийния сектор ще продължи да се развива и задълбочава, каза в Москва министърът 
на енергетиката Теменужка Петкова, която участва в заседанието. В откриването на заседанието участва и министърът на 
енергетиката на Русия Александър Новак, съобщиха от Министерството на икономиката. 
Руски фирми проявяват интерес към реконструкцията на енергийни обекти у нас, както и към цифровизацията и 
модернизацията на въглищните ни централи, за да отговарят на новите екоизисквания на Европейския съюз. 
От страна на ПАО "Силовые машины" са проявили интерес към евентуално разширяване на сътрудничеството при 
реконструкция на енергийни обекти в България - ТЕЦ "Марица-изток 2", ТЕЦ "Бобов дол", ТЕЦ "София", 
водноелектрическите централи "Китница", "Ардино", "Бял извор", както и на други енергийни обекти. Компанията на 
руския предприемач Алексей Мордашов, която е сред лидерите по оборудване на различни видове електроцентрали, 
обявила готовност и занапред да участва активно в модернизацията на оборудването за АЕЦ "Козлодуй". 
Една от руските водещи компании в промишлената автоматизация "Ракурс инжиниринг" е потвърдила готовността си да 
участва във възстановяването на хидроенергийните мощности в България и да съдейства при внедряване на цифрови 
технологии в българските топлоелектрически централи. 
От страна на Националния съюз за енергоспестяване на Руската федерация пък бил проявен интерес към реализацията на 
съвместни проекти в областта на комплексната модернизация на българските въглищни централи в контекста на новите 
европейски екологични изисквания. 
 
БНТ 
 
√ Каква е причината за драстичното поскъпване на маслото и млечните продукти? 
С над 40% поскъпна цената на маслото само за една година. Каква е причината за това и има ли разлика в цените на 
млечните продукти в края на септември в сравнение със същия период на миналата година? 
За да отговорим на тези въпроси, потърсихме Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Оказва се, че през 
месец август най-драстичен е скокът на маслото – с цели 43%. Сравнително по-ниско е нивото на растеж на цената на 
кашкавала – 9 %, сиренето е повишило стойността си с 8%. Най-малко е поскъпнало млякото- прясно и кисело средно с 3 
% за година. 
Ако погледнем цената на маслото сега през септември виждаме, че в последната седмица – 18-25 септември, средната 
цена на едро на пакетче масло от 125 грама се продава за 1,84 лв. Миналата година по същото време същото това пакетче 
масло е струвало 1,37 лв. или с 0,47 стотинки по-малко. Тази цена е малко по-ниска от цената му през август. От комисията 
по стоковите борси отчитат лек спад в сравнение с месец август. Основната причина за скока те намират в увеличените 
изкупни цени в Европейския съюз – В Германия например масло от 250 грама се продава за 2 евро в магазините. 
Завишеното потребление на шоколад, в който се използва натурално масло също влияе на цената на суровината. Не на 
последно място за скок в цената е и търсенето на пазара - вкусовете на европейците се променят и все повече предпочитат 
да консумират природни продукти, а не изкуствени подобрители. 
Получихме и актуални данни за цената на млякото и другите млечни продукти за последната седмица на септември. 
Прясното мляко е понижило цената си с няколко стотинки спрямо същия период на 2016 – 1,61, спрямо 1.65. Цената на 
кашкавала обаче е по-висока, в сравнение с миналата година – с близо лев. По малко, но все пак има увеличение и при 
сиренето – 50 стотинки. 
Интересен факт от данните на Центъра за анализи на селското стопанство. За първото шестмесечие на 2017 година са 
изкупени 311 хиляди тона сурово мляко, което е с 6% повече в сравнение с миналата година. Отчита се и увеличение в 
производството на сирене в този период с 11%. 
Според експертите от Комисията по стоковите борси и тържища цената на тези продукти ще пада леко през следващите 
месеци, докато достигне нормалните си стойности. Но по данни на Центъра за анализи на селското стопанство – за 10 
последните десет годни има осезаем спад в производството на мляко – от 16 на 8,8 процента, като млечните стопанства са 
намалели драстично за тези години. Основен проблем в отрасъла си остава ниската изкупна цена на млякото. 
 
Money.bg 
 
√ Софийският метрополитен обяви обществена поръчка за ток за 34 млн. лева 
В обхвата на обявената обществена поръчка се включва доставка на нетна електрическа енергия средно напрежение 
на 38 обекта и ниско напрежение на 17 обекта на "Метрополитен" ЕАД 
Компанията "Метрополитен" ЕАД обяви обществена поръчка покупка на електрическа енергия средно напрежение и ниско 
напрежение по свободно договорени цени. 
Поръчката, публикувана на сайта на Агенцията за обществени поръчки, е на стойност 34 200 000 лева (без да се включва 
ДДС).  
В обхвата на обявената обществена поръчка се включва доставка на нетна електрическа енергия средно напрежение на 38 
обекта и ниско напрежение на 17 обекта на "Метрополитен" ЕАД.  
Прогнозното количество електрическа енергия, което се очаква да бъде доставено за срока на изпълнение на поръчката е 
190500 мегаватчаса (MWh) и е определено на база месечни отчети на консумираната електроенергия за периода от август 
2016 г. до юли 2017 г.  
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Условията, поставени в поръчката, са всеки участник в процедурата да е лицензиран търговец на електроенергия и 
регистриран координатор на стандартна балансираща група. 
За този период участникът следва да е изпълнил и дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 
обществената поръчка - да е доставил минимум 186300 мегаватчаса електроенергия на свободния пазар и да е бил 
координатор на стандартната балансираща група. 
Оферти ще се приемат до 26 октомври. 
 
√ Експерт: България е рай за стартирането на нов бизнес 
Бългapия e eдин cтpaxoтeн пaзap. Дa зaпoчнeш бизнec y нac e мнoгo пo-лecнo дa ycпeeш, oтĸoлĸoтo в paзвити cтpaни, ĸaтo 
Aнглия, Гepмaния или CAЩ. Ha тoвa мнeниe e финaнcoвият ĸoнcyлтaнт и пpeдпpиeмaч Cтoйнe Bacилeв. 
"B paзвититe cтpaни пaзapът нaиcтинa e мнoгo ĸoнĸypeнтeн. A Бългapия e paй зa cтapтиpaнeтo нa бизнec. 
Eĸcпepтът e нa мнeниe, чe caмoтo зaпoчвaнe нa нoвo бизнec нaчинaниe нe пpeдcтaвлявa тpyднocт в цeлия пpoцec. "Чиcтo 
тexничecĸи тoвa e нaй-лecнoтo нeщo. Eднa фиpмa мoжe дa ce нaпpaви зa 200 лeвa, ĸaпитaлът мoжe дa e 2 лeвa", oбяcнявa 
eĸcпepтът. 
Πo дyми му oбaчe пpeди тoвa чoвeĸ тpябвa дa минe пpeз oпpeдeлeни пpoмeни нa пcиxoлoгичecĸитe нaглacи. 
"Toecт дa пpeoдoлeeм тoвa, чe нямa дa имaмe cигypнocт и зaплaтa, a вcичĸo щe зaвиcи oт нac", пocoчвaт той. 
Cпopeд Cтoйнe Bacилeв eднo oт пpeдимcтвaтa дa бъдeш пpeдпpиeмaч e тoвa, чe имaш ĸoнтpoл нaд вpeмeтo cи. 
"Πpeдпpиeмaчитe peшaвaт ĸoгa и c ĸoгo дa paбoтят. Mит e oбaчe, чe ĸaтo тaĸъв paбoтиш пo-мaлĸo. Haпpoтив, ĸaтo 
пpeдпpиeмaч и aз paбoтя мнoгo пoвeчe, нo aз peшaвaм ĸaĸ", пocoчвa той. 
Πo oтнoшeниe нa тoвa дaли eдин бизнecмeн мoжe дa cи дoĸapвa дocтaтъчнo дoxoди, финансовият анализатор е  на мнение, 
че пъpвитe 1-2 гoдини мoжe би, aĸo чoвeĸ e paбoтил нa пo-виcoĸa зaплaтa, дoxoдът мy щe e пo-ниcъĸ. Koгaтo пpeвъpнe 
бизнeca в eднa cиcтeмa oбaчe, тe зaпoчвaт пocтeпeннo дa ce yвeличaвaт. 
 
Econ.bg 
 
√ Мисия на ЕК ще проверява хода на съдебната реформа у нас 
Този път докладът се очаква да бъде оповестен по-рано, а не както е обичайно в последната сряда на месец януари 
Тридневна мисия на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка започва работа днес в София,  
съобщи БГНЕС.  
Експертите от ЕК ще имат срещи с представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и ще изготвят 
поредния годишен доклад за напредъка на България в съдебната реформа.  
Този път докладът се очаква да бъде оповестен по-рано, а не както е обичайно в последната сряда на месец януари, 
посочва БГНЕС. Причината е, че от Нова година България поема председателството на Съвета на ЕС и Брюксел не иска да 
отправя забележки към държавата домакин. 
Акцент в разговорите на европейските експерти у нас ще е приключилият избор на нов Висш съдебен съвет – прякото 
гласуване на следователи, прокурори и съдии, както и избирането на парламентарната квота, което за първи път бе 
осъществено с конституционно мнозинство. 
Еврочиновниците се интересуват и от все още неприключилата процедура за избор на нов председател на Върховния 
административен съд. Въпреки че ВСС избра с 20 от 25 възможни гласа съдия Георги Чолаков за свой председател, 
президентът Румен Радев даде да се разбере, че няма да подпише указ за назначението и ще настоява новият състав на 
ВСС да гласува за бъдещия председател.  
Представителите на Комисията от Брюксел ще се информират и за новите правомощия на Инспектората на съдебната 
власт, както и за новите изисквания за деклариране на имущество и доходи от магистратите и техните близки. 
 
Profit.bg 
 
√ Азиатските акции поевтиняват, йената поскъпва 
Азиатските акции поевтиняват днес, а йената поскъпва - на фона на нарастващото напрежение на Корейския полуостров и 
докато инвеститорите изчакват нови индикации за посоката на паричната политика на САЩ. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI губи 0.3% за деня, след пониженията при технологичните компании на Уолстрийт 
вчера. 
Председателят на Федералния резерв Джанет Йелън се очаква да говори по-късно днес. 
Инвеститорите ще следят внимателно нейните думи за евентуални индикации за това дали централната банка на САЩ ще 
се придържа към плана си за вдигане на лихвите през декември. 
Външният министър на Северна Корея заяви вчера, че съобщението на Доналд Тръмп в Twitter от уикенда се счита като 
обявяване на война срещу Северна Корея и че Пхенян си запазва правото да предприеме ответни мерки, в това число и 
свалянето на щатски бомбардировачи, дори и ако те не са в нейното въздушно пространство. 
Северна Корея мести самолети и подсилва отбраната по източното си крайбрежие, след като САЩ изпрати B-1B 
бомбардировачи на Корейския полуостров през уикенда. 
Австралийските акции губят 0.1% днес, докато южнокорейският индекс KOSPI отчита понижение от 0.3%. 
Японският индекс Nikkei се понижи с 0.4%, подложен на натиск от по-скъпата йена. 
Акциите на Apple Inc поевтиняха с 0.9% вчера, след като стана ясно, че компанията е информирала свои доставчици да 
ограничат доставките на части за новия iPhone X. 
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Доларът изгуби 0.2% от стойността си спрямо йената до 111.51. 
Еврото поскъпва, след като вчера падна, вследствие на резултатите от парламентарните избори в Германия. 
Еврото добави 0.1% спрямо долара, до 1.1861, докато доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо 
кошница от шест други основни валути, губи 0.1%, до 92.551 пункта. 
Вчера президентът на нюйорското подразделение на Фед Уилям Дъдли заяви, че централната банка ще вдига постепенно 
лихвите, ако факторите, които държат инфлацията ниска, отслабват и щатската икономика е в добро състояние. 
Президентът на подразделението на Фед в Чикаго Чарлз Еванс обаче каза, че централната банка трябва да изчака по-ясни 
знаци за ускорен ръст на заплатите и цените, преди да вдигне лихвите отново. 
Цените на петрола продължиха ръста си, след като вчера нараснаха с по над 3%. 
Щатският лек суров петрол поскъпна с 0.2%, до 52.34 долара за барел, след като преди това докосна най-високото си ниво 
от април насам. Петролът от сорта брент бележи ръст от 0.7%, до 59.45 долара за барел, след като преди това поскъпна до 
най-високото си ниво от юли 2015 г. 
Златото записа леко повишение в цената, но остава близо до нивата, докоснати в предходната сесия, когато нарасналото 
напрежение на Корейския полуостров оскъпи метала с над 1%. Спот цената на златото се понижи минимално до 1 309.96 
долара за тройунция. 


