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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

ТВ Европа 
 
√ Работодателите да изплащат само един ден болничен, предлага бизнесът 
Болничните трябва да се изплащат от НОИ, а не от работодателите. Около това мнение се обединиха председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и икономистът Георги Вулджев. Поводът – предложението 
от 2018 година първите три дни от болничния на работещите да се изплаща от бизнеса в размер на 50% от заплатите, а не 
както е сега – 70 на сто. Васил Велев настоя да се върне предишната регулация, при която работодателите са изплащали 
само първия ден на болничния и припомни, че сегашното положение е всъщност временна, антикризисна мярка. 
Васил Велев – АИКБ: „По време на криза ние договорихме известно време – година-две, да поемем първите три дни, 
защото беше криза и тогава това беше адекватно. Това трябваше да отпадне преди няколко години. Икономиката е в подем 
и ние настояваме да се върне старото положение – работодателите да плащат само първия ден. Оттам нататък да влиза 
НОИ“. 
Георги Вулджев – икономист: „При положение, че има здравни осигуровки, при положение, че НОИ събира тези пари, би 
трябвало да е способна да понесе тези разходи сама. Ако трябва да ги понасят работодателите това означава, че тя не 
може да си свърши работата, което вече е проблем на държавните институции, не на работници или работодатели“. 
Не е сигурно, че промяната в изплащането на болничните ще помогне в борбата с фалшификациите, допълни Васил Велев. 
В новия бюджет вече е заложен ръст от 3% в броя на болничните, както и на инвалидните пенсии. Само за първите 9 месеца 
на тази година има увеличение на тези документи с над 400 000, в сравнение със същия период на 2016 година. 
Минималната работна заплата не бива да бъде увеличавана от сегашното си ниво от 460 лева, категорични бяха 
икономистите. Ако това плащане остане, то трябва да бъде съобразено с икономическите условия в различни области на 
страната, както и в различните сфери. 
Георги Вулджев – икономист: „Трябва да се промени подходът, националната работна заплата трябва да се замрази или 
махне напълно и най-добре е да се мине към договаряне по сектори. 
Васил Велев – АИКБ: „В Европейския съюз 100 милиона работещи работят в условия без минимална работна заплата, а 
105 милиона – в условия с минимална работна заплата. И там, където няма минимална работна заплата – месечна, единна 
за цялата страна, доходите са с 60 % по-високи. 
Васил Велев отново поиска отпадането на минималните осигурителни прагове и клас прослужено време. Той определи и 
обявения за петък от КНСБ национален протест като безсмилен и неадекватен, защото по време на икономически ръст и 
нараставане на доходите няма повод за недоволство. 
За повече информация вижте видеото. 
 
BIT 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Очакваме ръст на заплатите между 8% и 11% през 2018 година 
Синдикатите от КНСБ обявиха, че на 27 октомври излизат на протест, ако работодателите не заложат увеличение на 
заплатите с поне 10% през следващата година. 
През 2016 година ръстът на заплатите е бил 10,7%, така че и без протест от страна на синдикатите се очаква 
възнагражденията да се увеличат, обясни в студиото на КОД 11-13 Васил Велев – председател на Асоциацията за 
индустриален капитал. „Вдигането на заплатите не става със заповед или протест, за да растат заплатите трябва да има кой 
да работи, а в България има все по-малко хора, които да работят. Синдикатите изострят ситуацията като ограничиха 
работниците от 3-ти страни. 71% от индустриалните предприятия казват, че ще повишат заплатите през следващата година 
– на тази база се очаква между 8% и 11% за през следващата година, каза Велев. 
Бившият социален министър и настоящ директор на Балкански институт по труда и социалната политика Иван Нейков 
добави, че това увеличение може и да не се постигне, ако не се реши проблемът с квалифицираните кадри. 
По повод заложеното намаляване на финансовото обезщетение от страна на работодателите по време болничен, Нейков 
заяви, че това е реверанс на правителството в полза на бизнеса. 
„Това е пример как се наказват изрядните заради тези, които нарушават правата. Ние не подкрепяме тази промяна, 
предлагаме първия ден от болничния да се плаща на 100% от работодателя, а другите да бъдат поети от НОИ и да изплащат 
80%“, посочи Велев. 
Повече информация вижте във видеото. 

https://www.tvevropa.com/2017/10/rabotodatelite-da-izplashtat-samo-edin-den-bolnichen-predlaga-biznesat/
http://www.bitelevision.com/vasil-velev-aikb-ochakvame-rast-na-zaplatite-mezhdu-8-i-11-prez-2018-godina/
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√ У нас много често се наказват коректните заради некоректните  
Така председателят на АИКБ Васил Велев коментира идеята на третото правителство на Бойко Борисов да бъде давана 
само половин заплата в първите три дни на официално получен болничен. Трябва да се върне положението преди кризата 
т.е. преди 2010 година – работодателите да плащат само първия ден, на 80%, а нататък да поема НОИ в същия размер, 
заяви председателят на АИКБ пред Нова телевизия. 
 
Нова телевизия 
 
√ Васил Велев: С орязването на болничните наказваме болните заради симулантите  
„За нас идеята също е несправедлива. В случая поради слабост на контролната система се наказват болните заради 
симулантите. Трябва да се заловят симулантите и да се накажат докторите, които им издават фалшиви болнични. Това не 
е прецедент – у нас много често се наказват коректните заради отделни случаи на некоректни”, на мнение е Васил Велев 
от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
„Години наред настояваме да се върне старото положение, което беше временно променено с наше съгласие. По време 
на кризата работодателите поеха първите три дни. Искаме да се върне времето преди кризата, а именно работодателите 
да плащат в пълен размер само първия ден, а след това НОИ да продължи да плаща”, поясни Велев. 
Според него предложението за 50% през първите дни се прави, защото растат фалшивите болнични и така разходите на 
НОИ растели значително. 
„Това обаче не е начинът – трябва засилване на контрола и наказване на виновните, а не на изрядните”, заяви Васил Велев. 
 
Investor.bg 
 
√ И бизнесът не подкрепя орязването на болничните 
Да се засили контролът, предлагат от бизнеса 
И бизнесът, и синдикатите не подкрепят орязването на плащането на първите три дни болнични от 70 на 50%. 
Промяната е заложена в проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2018 година. 
Това няма да реши проблема с фалшивите болнични, каза Димитър Манолов, председател на КТ "Подкрепа" по БНТ. По 
думите му финансови инструменти няма да помогнат в тази посока, а са нужни организационни мерки. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриални капитал в България, също изтъкна, че не подкрепя тази 
промяна. 
Предложението на АИКБ е да се възстанови това, което беше преди кризата, каза Велев. А именно работодателите да 
плащат не първите три дни, а само първия, и не на 70%, а на 80%, колкото са от 4-ия ден нататък. 
Велев също призова за засилване на контролната система на НОИ относно ограничаването на фалшивите болнични. 
Обсъждат се различни подходи за болничните. Не е сигурно, че окончателно ще бъде прието записаното в проекта 
предложение. Целта е да се ограничат злоупотребите, каза министърът на труда Бисер Петков в петък сутрин. 
Президентът на КТ "Подкрепа" и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал заявиха, че очакват около 10% 
ръст на заплатите в частния сектор догодина. 
Според Велев процентът ще бъде близък до двуцифрено число - между 8-11%.  
 
Блиц 
 
√ Експерт: С орязването на болничните наказваме болните заради симулантите 
Васил Василев от Асоциацията на индустриалния капитал в България вижда решението да се режат болничните с цел по 
този начин да се намалят фалшивите листове като несправедливо. „Трябва да се заловят симулантите и да се накажат 
докторите. Това не е прецедент у нас, много често се наказват коректните“, смята Василев. 
По този повод Зайкова допълни, че всяка рестрикция поражда нарушение или най-малко сива икономика. „В закона всичко 
е казано, той просто трябва да се спазва. Човек като се разболее наистина, не е редно да работи, да заразява колегите си“, 
коментира тя. Според нея автор на предложението със сигурност е човек, който слабо разбира от социална политика и 
идеята не е на министъра. „Това е просто абсурдно да се наказват истинските болни заради това, че има нарушители“, 
посочи Зайкова.  
 
БНТ 
 
√ Ограничават обезщетенията за безработица 
Заради промяна заложена в проектобюджета на НОИ за догодина всъщност по-малко хора ще могат да се възползват 
от обезщетенията, когато останат без работа. Според експерти най-ощетените ще са хората на сезонна заетост. 
Какво налага ограничаването на обезщетенията в период с ниска безработица? 
Догодина ще има по-строги условия за отпускане на обезщетенията за безработица. В момента всеки може да се 
регистрира в бюрото по труда и да получава обезщетение стига да е работил 9 от последните 15 месеца. Новото 
предложение - ще трябва да сте работили цяла година от последните 18 месеца. 
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Разчетите показват - близо 6000 души по-малко ще могат да получават обезщетения за безработица през 2018-та година. 
Във Варна, където заради летния сезон обичайно се търсят много хора по курортите, проблемът е най-осезаем.  
Пламен Косев, собственик на хотел: Демотивираме служителите, първо че зимният период е много по-тежък от летния, 
разходите са по-големи. Много голяма част от служителите поради това законодателство да заминават за чужбина. По този 
начин ще влошим кризата с кадрите. 
Хотелиерите във Варна настояват условието за получаване на обезщетението за безработица да се облекчи и срокът да се 
съкрати. Казват, че дори и сега им е трудно да задържат кадрите си. 
Пламен Косев, собственик на хотел: При положение, че сезонът е 3-4 месеца, то 9 месеца е твърде голям периода, в който 
ние можем да си позволим да ги осигуряваме. Това, което ние правим в момента, по-рано наемаме служителите и ги 
задържаме малко повече, опитваме се поне 6 месеца да имат непрекъснат стаж при нас. 
В промените е заложено да се увеличи минималното обезщетение за безработица - от 7,20 на 9 лева. 
Новата промяна с болничните е другата тема на раздор между социалните партньори и властта - в бюджета на Държавното 
обществено осигуряване е предвидено болничните да се намалят. В първите три дни, които плащат работодателите вместо 
70 на сто от брутната ни заплата, да плащат 50% - за да облекчат разходите си. И бизнес, и синдикати обаче са против - и 
предлагат НОИ да плаща болничните. Според тях проблемът е в липсата на контрол. 
Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България: Не подкрепяме тази промяна. Нашето 
предложение е да се възстанови това, което беше преди кризата, да се въведе режимът какъвто беше, а НОИ да се 
вземе в ръце и да упражни контрол. 
В проектобюджета е заложено да се повишат и детските надбавки. Ето и заложените увеличения в зависимост от броя на 
децата в семейството. Увеличава се подоходният критерий за отпускане на надбавките. Така за доход между 400 и 500 
лева на човек от семейството ще се изплаща само 80 на сто от надбавките. 
 
Novini.bg 
 
√ Министър Ангелкова и председателят на АИКБ Васил Велев са обсъдили възможностите за двустранно партньорство 
Министърът на туризма Николина Ангелкова се срещна с Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ), съобщава пресцентърът на министерството. 
Двамата са обсъдили възможностите за насърчаване на партньорството между туристическата администрация и 
работодателската организация, която е сред най-авторитетните в страната. 
"За нас това сътрудничество е от съществено значение, защото е непосредствено свързано с по-високото качество на 
туристическия продукт и представата за България като все по-конкурентна дестинация за четири сезона", е казала 
министър Ангелкова. Тя е отбелязала съществената роля на бизнеса за успешната реализация на кадрите в туризма, от 
които непосредствено зависи представата за страната ни и позиционирането й на международния пазар. 
Ангелкова и Велев са се обединили около тезата, че е необходимо да се реализира обща инициатива за насърчаване на 
по-ефективното обучение и развитието на служителите в туризма, за което ще съдейства и Междуведомственият съвет за 
кадрите в туризма към министъра на туризма."Убедена съм, че със съвместни проекти можем да съдействаме за по-
успешната подготовка на хората, които избират тази трудна професия", е казала министър Ангелкова. 
Предстои да бъде подписано споразумение за това сътрудничество между министерството и асоциацията, което ще 
конкретизира мерките, се посочва в съобщението. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
Investor.bg 
 
√ Нов митнически кодекс ускорява движението на стоки в Евразийския икономически съюз 
Правилата влизат в сила от 1 януари 2018 г. 
Българските предприемачи, които имат търговски отношения с някоя от страните на Евразийския икономически съюз, 
автоматично получават достъп и до пазара на останалите държави членки без да се нуждаят от допълнителни сертификати. 
В момента организацията включва Русия, Беларус, Казахстан, Армения и Киргизстан. 
Промените бяха представени на бизнесфорум в София от вицепрезидента на Руската търговско-промишлена палата 
Владимир Падалко, съобщават от Българо-руската търговско-промишлена палата. 
Кодексът увеличава скоростта на движението на стоките, коментира Владимир Падалко. 
Сред целите на новото законодателство са подобряване на митническата администрация и обединяване на международни 
споразумения в областта на митниците. Това заяви Галина Баландина, експерт в областта на митническото и държавно  
регулиране на външно-търговската дейност, участвала активно в  разработването на кодекса. 
Сред основните изменения на кодекса, който се очаква да влезе в сила от 1 януари 2018 г., е автоматизацията на процеса 
на митническо деклариране чрез въвеждането на електронно подаване на необходимите документи. 
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Другият важен момент е ролята на митническия представител, който ще може да улесни вносителя на стоки за страните от 
Евразийския икономически съюз, тъй като ще може да бъде и техен представител, обясни Галина Баландина. 
Част от промените засягат и реда  за митническо деклариране на стоки и прилагане на митнически операции; прилагане 
на механизма „на едно гише“ при извършване на митническите операции; оптимизация на реда за предварително 
информиране на митническите органи за стоките; регламентацията на специални, антидъмпингови и компенсационни 
мита и др. 
 
√ Българският бизнес ще разполага с близо 1,2 млрд. лв. след ноември 2017 г. 
Средствата са осигурени от четири вече функциониращи оперативни програми за финансиране 
Българският бизнес ще разполага с близо 1,2 млрд. лв. след ноември 2017 г. Средствата са осигурени от четири вече 
функциониращи оперативни програми за финансиране, но не са усвоени. Финансовите инструменти са обединени и ще се 
управляват от един орган - Фонда на фондовете, съобщи БНТ. 
Фондът на фондовете ще финансира проекти и предприятия, след като вече имат одобрението на техни финансови 
партньори. "Средствата ще бъдат насочвани към крайния получател чрез финансови посредници и чрез нашите партньори, 
които тепърва предстои да изберем", коментира Светослава Георгиева, изп. директор на Фонда на фондовете. 
Финансовите посредници могат да бъдат банки, фондове за финансиране, юридически и физически лица, които са близо 
до бизнеса и знаят какви са нуждите му. Системата е измислена така, за да може да се усвои максимално голяма част от 
европейските пари. До момента средствата по четирите оперативни програми са се управлявали от отдели към 
министерствата и са били безвъзмездни, но са достигали трудно до предприемачите. 
Предизвикателствата пред предприемачите в търсене на инвеститор е, че в България липсва култура за одобряване на 
финансиране на високо рискови предприятия, както и неприлагането на финансови инструменти като конвертируем 
кредит. Този вид финансиране позволява на инвеститора след договорения период на кредита да получи лихвен процент 
от печалбата или дял в предприятието. 
Изискванията за подготвяне на обемна документация от младите компании и липсата на онлайн администрация при 
кандидатстване за средства по оперативна програма отблъскват предприемачите. 
Инвестиционните фондове се различават от оперативните програми по това, че получените средства не са безвъзмездни, 
а имат възвращаемост. 
"В най-ранния етап е трудно да се сложи конкретна оценка и затова ние досега сме работили, примерно, с условия при 
които даваме 25 хил. евро за 8% дял в компанията, което грубо оценява бизнеса на 300 хил. евро", каза Велизар Маринов, 
инвестиционен анализатор в инвестиционен фонд: 
Фондът на фондовете ще инвестира сумата от 1,2 млрд. лв. на принципа на инвестиционен фонд. Очаква се да започне да 
работи след края на обществената поръчка за избирането на фонд мениджъри в началото на месец декември. 
 
Economic.bg 
 
√ Стокообменът между България и Румъния е нараснал с 3.5 пъти за 10 г. 
За десетте години членство на България и Румъния в Европейския съюз (ЕС) двете страни са увеличили стокообмена 
помежду си с 3.5 пъти. През следващите години приоритет на двете страни би трябвало да бъде увеличаването на 
финансирането за транспортните коридори, за да се отворят нови възможности за мобилност и работа от двете страни на 
Дунав. 
Около това мнение се обединиха участниците на форума „10 години членство в Евроейския съюз: бъдещи перспективи“, 
който се проведе в Русе. В него се включиха български евродепутати, техните румънски колеги, представители на бизнеса 
и академичните среди. Всички те са единодушни, че икономическите ползи за двете страни са огромни.  
„Най-важният положителен аспект от 10-те години членство е, че се даде перспектива на бизнеса да работи, да търгува, да 
изнася продукцията си и да внася стоки от съседна Румъния. Така фирмите плащат по-високи данъци и от там икономиките 
в двете страни бележат растеж“, коментира доцент Мими Корнажева, която е директор на Българо-румънския 
интеруниверситетски Европа център, цитирана от БНТ. 
 
News.bg 
 
√ Теменужка Петкова инспектира оборудването за АЕЦ "Белене" 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще посети площадката, изградена за проекта АЕЦ "Белене". 
Ще бъде инспектиран начинът и условията на съхранение на доставеното оборудване. Проверката ще започне около 15 и 
30 часа, съобщават от Министерство на енергетиката. 
Припомняме, България трябва да подпише нов договор с Русия заради оборудването на АЕЦ "Белене", съобщи министърът 
на енергетиката Теменужка Петкова.  
По думите ѝ, все още не е ясно колко пари ще струва на държавата съхраняването на мощностите за втората атомна 
централа. Компанията-доставчик на оборудването за втората атомна централа трябва да го консервира преди да го 
достави. Преговорите с Москва най-вероятно ще продължат до края на годината. 
Припомняме, Румен Овчаров коментира, че оборудване за повече от 1 млрд. лв., което България закупи за изграждането 
на АЕЦ "Белене", се превръща в метал за скрап. 
Според него оборудването, за което страната ни заплати 620 млн. евро, се съхранява при абсурдни условия и имало 
възможност някои от частите да се окажат абсолютно негодни за инсталиране в ядрена централа. Овчаров показа снимки, 
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свидетелстващи, че части дори от активната зона на реактора се намират под открито небе. По думите му част от 
оборудването е от неръждаема стомана, но повечето от частите могат да ръждясат. 
 
В. Стандарт  
 
√ Томислав Дончев: Горд съм от инвестициите в производството 
Горд съм от всяка инвестиция, която се случва в България. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на 
официалната церемония за откирване на нов завод за осветителни тела край Пловдив, цитиран от "Фокус". 
Най-доволен съм от инвестиции в производство, защото това означава заетост, работна ръка, приходи, инвестиции в 
бъдеще за България, добави Дончев. Вицепремиерът изрази надежда в бъдеще и публичните институции и качеството на 
управление да бъдат толкова високо технологични в един момент, че да можем да задържаме и привличаме големи 
компании тук, да има добри заплати за хората, които са важни за една държава. 
Инвестицията в новопостроения немски завод за осветителни тела край Пловдив е за 50 милиона лева. В завода ще бъдат 
ангажирани 900 служители. Това е първото вложение в България и в Източна Европа на гepмaнcĸия гигант, производител 
нa ocвeтитeлни тeлa. B мeждyнapoдeн плaн компанията дocтигa пpиxoди oт 5.4 милиapдa eвpo и пo coбcтвeни дaнни зaeмa 
втopo мяcтo нa тoзи глoбaлeн пaзap. Заводът в Пловдив ще произвежда осветителни тела, платки и електронни компоненти 
за LED системи. 
 
В. Сега 
 
√ Университетите все още очакват първокурсници 
В края на септември 40% от местата във висшите училища са незаети 
Въпреки че академичната година започна за повечето университети, над 40% от местата за първокурсници в родните 
държавни и частни вузове все още стоят празни. Това показва справка на просветното министерство за реализирания план-
прием към края на септември, предоставена на "Сега". Високият процент идва от незапълнените места при частните вузове 
- цели 62%, докато при държавните висши училища картината може да се доближи до миналогодишната - до момента там 
отпуснатият капацитет е запълнен 81.6%, докато м.г. бе 86%. От МОН посочват, че данните са само ориентировъчни, тъй 
като на много места предстои приемането на студенти за степен "магистър след бакалавър". Все пак и сега се забелязват 
най-силно затруднените университети, което говори и за слабия интерес към важни специалности за икономиката ни като 
инженерни науки, математика, педагогика на обучението и др.  
Тази година местата за държавно субсидирани студенти намаляха с 8%, или с близо 4000. По държавна поръчка бяха 
отпуснати 45 679 места. За сметка на орязания държавен прием платеното обучение беше увеличено от 8784 на 12 хиляди 
първокурсници. За частните вузове местата тази година са 16 159 при 16 373 преди година. 
По предварителни данни броят на приетите за 2017/18 г. студенти е 43 550 души общо в държавни и частни университети, 
което е 58.9% от план-приема, или 41% от местата все още не са запълнени. В държавните вузове засега са приети 37 275 
първокурсници, което е 81.6% от утвърдения прием. При частните университети картината е доста тревожна - 6275 приети 
студенти, или едва 38.83% изпълнение на приема.  
От справката става ясно, че 8 от 37-те държавни университета са "отличници", изпълнили на 100% приема си. Това са главно 
специализирани висши училища - Академията на МВР, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, 
Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров", Военната академия "Г. Ст. Раковски", Националната спортна академия, 
Медицинският университет във Варна, както и Икономическият университет - Варна и Стопанската академия в Свищов. 
При последните два вуза доброто представяне отчасти се дължи на орязания прием на масовите специалности икономика 
и администрация и управление. Доста добре се справят към момента още Великотърновският университет (97% 
реализиран прием), медицинските университети в Плевен (96%), Пловдив (99%) и София (93%), НАТФИЗ (98%), 
Пловдивският у-т (93%), УниБИТ (93%), Софийският университет (89.9%) и др. 
Три от държавните университети, подготвящи специализирани кадри, особено нужни за икономиката ни - като инженери, 
металурзи, архитекти и др., - засега не са успели да запълнят дори наполовина отпуснатите им бройки. Най-зле е 
положението в Техническия университет - Габрово. Въпреки че т.г. местата за студенти по държавна поръчка там бяха 
намалени с 67 (от 997 на 930), вузът към момента е успял да привлече едва 25 души - доста странно, имайки предвид, че 
миналата година той успя да изпълни план-приема си на 96%. Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) 
засега е приел само 255 души, или 35% от отпуснатия прием (общо 718), отново при орязани 151 утвърдени бройки спрямо 
м.г. Висшето училище по телекомуникации и пощи в столицата пък засега е с 49% изпълнен прием. Тук кабинетът е 
отпуснал 28 повече места от м.г., но вероятно и след 30 октомври университетът няма да може да стигне нивото от м.г. 
(близо 89%). 
Студенти все още търси УАСГ - засега там са записани 547 първокурсници, което е едва 56% реализиран прием. Малко "по-
добре" е положението във Висшето строително училище "Л. Каравелов", където засега приемът е оползотворен на близо 
60%. Няма особен наплив и за Минно-геоложкия университет, в който засега са започнали да учат 395 души (62%) при 
възможност за 679 души. УНСС засега е със 77% изпълнен прием - а миналата година бе запълнил всички бройки. 
От МОН все още не са събрали окончателни данни за приема по професионални направления. Просветният министър 
Красимир Вълчев обаче коментира, че засега е известно, че само 4 от 36-те направления, обявени от кабинета за 
приоритетни и съответно получаващи повече средства, са успели да запълнят отпуснатите им квоти на 100%. Това са теория 
и управление на образованието, военно дело, теория на изкуствата и ветеринарна медицина (изненада за експертите). 
Във всички останали 32 приоритетни направления, сред които математика, аграрни и инженерни науки, металургия, 
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транспорт, електротехника и т.н., вероятно ще се обучават по-малко студенти, отколкото м.г. От МОН тепърва ще 
анализират резултатите, но вече обмислят провеждане на информационна кампания за популяризиране на важните 
специалности, за които няма кандидати. 
ПОСОКИ 
От приоритетните професионални направления в най-голяма степен т.г. е бил увеличен планираният прием спрямо 
2015/16 г. при военно дело (36% увеличение), хранителни технологии (18% увеличение), информатика и компютърни науки 
(+18%), комуникационна и компютърна техника (+10%), математика (+ 9.97 %) и педагогика (+6%), показват данните на 
МОН. От неприоритетните направления пък най-силно са били засегнати администрация и управление - 49% намаление 
на план-приема спрямо учебната 2015/16 г., туризъм - 48% намаление спрямо същата година, както и социология и 
икономика, за които са били утвърдени съответно 47% и 44.8% по-малко места от 2015/16 г.  
НА РЪБА 
В 7 от 14-те частни университета засега празните места са над 60%. Сред тях са Европейското висше училище по икономика 
и мениджмънт (8% реализиран прием), Европейският политехнически университет (запълнен на 16%), Бургаският 
свободен университет (28%), Международното висше бизнес училище (30.9%), Колежът по туризъм - Благоевград (36%), 
Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг в София (40.7%) и Висшето училище по мениджмънт (37%). Най-добре от 
частните вузове стои Нов български университет - близо 74% реализиран пример. Американският университет в България 
към момента е с почти наполовина незапълнени места. 
 
Банкерь 
 
√ В Провадия възстановяват едно от природните богатства на България - солените минерални бани 
Община Провадия подготвя процедура за даване на концесия на минералния извор. Причината е, че има интерес от фирми 
да бутилират водата и да я продават. Водата от минералния извор е изследвана и според данните е годна за пиене. 
Бутилирането ѝ също би създало работни места в града. 
Хората в Провадия се надяват да бъде възстановена дейността на едно от природните богатства на България - солените 
минерални бани, които не се използват от близо 20 години. Причината е, че през 1998 година имотът е прехвърлен на 
държавата, а след това лечебният санаториум е затворен. При функционирането на комплекса ще се реши частично 
наболелият проблем с голямата безработица и обезлюдяването на града 
В Провадия очакват решение на Комисията по бедствия и аварии за предоставяне на средства, с които да бъде укрепен 
скалният венец. За целта ще са необходими около 360 000 лева. 
 
В. Монитор 
 
√ Цените на хранителните стоки на едро се повишиха с близо 3% през тази седмица 
С най-много се повишава цената на орънжерийните домати 
Индексът на тържищните цени /ИТЦ/, който отразява цените на хранителните стоки на едро, се повиши тази седмица с 
2,57%, до 1,396 пункта, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/. От началото на октомври 
ИТЦ се е повишил с 4,1 на сто. 
Оранжерийните домати поскъпват тази седмица със 17,8 на сто и се продават по 1,92 лева за килограм. Оранжерийните 
краставици поскъпват с 15,4 на сто, до 1,87 лева средно за килограм. Картофите поскъпват с 11,1 на сто и се търгуват по 
0,60 лева за килограм на едро. Морковите поскъпват с 1,5 на сто и се продават по 0,69 лева за килограм. Зелето се търгува 
по 0,53 лв./кг на едро. Патладжаните поскъпват с 6,6 процента и се продават по 0,97 лева за килограм. Зелените чушки 
поскъпват с 4,8 на сто, до 1,10 лв./кг, а цената на червените чушки се вдига с 0,8 процента, до 1,33 лева за килограм. 
Ябълките поскъпват с 15,1 на сто и се продават по 1,60 лв./кг. Цената на лимоните се вдига с 5,1%, до 2,70 лева. Гроздето 
поскъпва с 1,9 на сто, до 1,65 лева средно за килограм. 
Кравето сирене поевтинява с 1,9 на сто и се продава по 6,05 лв./кг; кашкавалът, тип "Витоша", поевтинява с 0,6 на сто и се 
търгува по 10,42 лв./кг. Олиото поевтинява с 1,0 на сто и се купува по 2,03 лева за литър. Каймата поскъпва с 4,2 на сто и се 
търгува по 4,91 лева за килограм. 
Цената на пакетче краве масло от 125 грама се вдига с 9,5%, до 2,30 лева за брой. Пилешкото замразено месо се продава 
по 3,80 лева за килограм на едро. Захарта поевтинява с една стотинка и се търгува по 1,47 лв./кг. Цената на брашното, тип 
"500", се вдига с 1,2 на сто, до 0,82 лева за килограм. Зрелият фасул се купува средно по 3,40 лв./кг. Яйцата се продават по 
0,22 лева за брой на едро. 
 
Sinor.bg 
 
√ Съветът на ЕС одобри промените в регламента за облекчаване на бюрокрацията по ОСП 
Плащанията за младите фермери ще бъдат предоставяни за 5-годишен период 
Специалната комисия за земеделие към Съвета на Европейския съюз, в която всяка държава-членки има свой 
представител, одобри споразумението за т. нар. "Регламент Омнибус”, с който се внасят корекци в задължителните 
финансовите правила по изразходването на бюджета на общността, както и в законодателните норми за 15 икономически 
сектора, сред които е и селското стопанство, съобщи специализираният портал AG-Press. През миналата седмица 
настоящото ръководство на съвета бе постигнало предварително споразумение за регламента с Европейския парламент. 



7 

 

 

Правилата, за които бе постигнато съгласие, целят да бъде опростено прилагането на Общата селскостопанска политика 
(ОСП) чрез поредица от технически подобрения в 4-те области, обхванати от ОСП – директните плащания, развитието на 
селските райони, организацията на общия пазар и хоризонталния регламент. Ето и конкретните промени, които трябва да 
влязат в сила от 1 януари 2018 г. 
В областта на директните плащания: 
1. По отношение на понятието „активен земеделски стопанин”: разграничението между активен и неактивен фермер вече 
не е задължително за държавите-членки, така че ако ги натоварва прекалено в административно отношение, ще могат 
вече да не го прилагат.  
2. За „постоянните пасища” правилата са променени по начин, предоставящ по-голяма гъвкавост на държавите-членки при 
прилагане на изискванията. 
3. При намаляване на директните плащания споразумението потвърждава възможността държевите-членки да 
преразглеждат ежегодно решенията си. 
4. В областта на агроекологията площите, на които се отглеждат култури като мискантус и silphium perfoliotum, както и 
оставените на угар за медоносни растения ще бъдат включени в списъка на подпомаганите. 
5. Плащанията за младите фермери ще бъдат предоставяни за 5-годишен период от датата на подаване на документите, 
ако тази дата е до 5 години от основаването на фермата. Освен това държавите-членки ще имат правото да увеличават с 
до 50% плащанията за млади фермери по първия стълб, но без да бъдат надхвърляни определените горни граници. 
6. При доброволно обвързаното с производството подпомагане също се предоставя възможността държавите-членки да 
коригират ежегодно решенията си. 
Организация на общия пазар 
1. Възможността за колективно договаряне на условия за споделяне на стойността ще бъде предоставена и за сегменти 
извън захарта и ще има доброволен характер. 
2. Някои привилегии на организациите на производители като планиране на производството, оптимизиране на 
производствените разгоди, позициониране на пазара и договаряне на условия за доставките на селскостопански продукти 
за сметка на членовете им, които действат в сегменти като зехтина, говеждото, зърнените и маслодайните култури, влизат 
в сила за всички останали сектори с презумпцията за подобряване на позициите на фермерите във веригата за доставки. 
Към правните норми за организациите на производители се добавят някои предпазни клаузи, които трябва да гарантират, 
че не се опорочава конкуренцията. 
3. Договорените промени по отношение на оперативните програми за плодовете и зеленчуците, виното и квотите върху 
вноса ще осигурят опростяване на процедурите и технически подобрения. 
4. В областта на управлението на кризи обсъждането на темата за схемите за доброволно ограничаване на производството 
се прехвърля в рамките на преразглеждането на ОСП за периода след 2020 г. 
Развитие на селските райони 
1. Въвежда се нов инструмент за стабилизиране на доходите специално за селскостопанския сектор, който ще се задейства 
при спад от 20% в годишния доход на фермера вместо при 30%, каквато е общата постановка. По подобен начин 
подпомагането по застрахователните договори, които покриват освен всичко други и загубите, причинени от 
катастрофални климатични явления, вече ще бъде прилагано при унищожаване на 20% от годишното продукция на 
фермерите. 
2. Извършени са и няколко промени в правилата за финансовите инструменти в посока на тяхното популяризиране и 
съгласуването им с тези на останалите структулни и инвестиционни фондове в ЕС. 
 
Money.bg 
 
√ Πeтpoлът oтнoвo e $58 зa бapeл. Πaĸтът OΠEK+ ce изпълнявa 120% 
Πeтpoлът пpoдължaвa дa пocĸъпвa и в пoнeдeлниĸ cлeд инфopмaциятa зa peĸopднo виcoĸo изпълнeниe нa cпopaзyмeниeтo 
OΠEK+ зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa. 
Cтoйнocттa нa дeĸeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ cyтpинтa ce пoĸaчвa c 16 цeнтa - 
дo $57,91 зa бapeл. Πpи зaĸpивaнeтo нa тъpгoвиятa в пeтъĸ цeнaтa бe нapacнaлa c $0,52 (0,91%) - дo $57,75 зa бapeл. 
Цeнaтa нa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ c дocтaвĸa дeĸeмвpи нa Hюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe ce 
yвeличaвa c 27 цeнтa - дo $52,11 зa бapeл. B пeтъĸ cтoйнocттa нa нoeмвpийcĸитe ĸoнтpaĸти нapacнa c $0,18 (0,35%) - дo 
$51,47 зa бapeл. 
Cтpaнитe oт OΠEK и пpoизвoдитeлитe извън ĸapтeлa, yчacтвaщи в cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa, пpeз 
ceптeмвpи ca изпълнили aнгaжимeнтитe cи c peĸopднитe 120 пpoцeнтa. Toвa ce пocoчвa в пpeccъoбщeниe cлeд peзyлтaтитe 
oт мoнитopингa нa миниcтepcĸия ĸoмитeт пo cпaзвaнe нa пaĸтa. 
B cъщoтo вpeмe дaнни нa Ваkеr Нughеѕ пoĸaзвaт cъĸpaщaвaнe нa дeйcтвaщитe coндaжни cъopъжeния в CAЩ пpeз минaлaтa 
ceдмицa cъc 7 - дo 736, минимyм oт юни нacaм. 
Kлючoв двигaтeл нa пeтpoлния пaзap в мoмeнтa ca пpoдължaвaщитe пpoгoвopи мeждy cтpaнитe пpoизвoдитeли нa 
cypoвинaтa зa бъдeщeтo нa cпopaзyмeниeтo зa oгpaничaвaнe нa дoбивa. 
Πoдĸpeпa зa ĸoтиpoвĸитe дaвa и фaĸтът, чe пpoизвoдcтвoтo в CAЩ ce пoĸaчвa c нe ocoбeнo виcoĸo тeмпo, ĸoeтo дaвa 
възмoжнocт цeнaтa нa aмepиĸaнcĸия пeтpoл дa ce пoĸaчи дopи ĸъм $54 зa бapeл, oтбeлязвaт aнaлизaтopи, цитиpaни oт 
Вlооmbеrg. 
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Profit.bg 
 
√ Японският Nikkei се повиши до близо 20-годишен връх 
Щатският долар бе основният печеливш от предприетата от президента на САЩ Доналд Тръмп и републиканците малка 
стъпка към данъчните намаления, което пък даде тласък на акциите на Уолстрийт и повиши лихвите по щатските държавни 
облигации. 
Японският индекс Nikkei нарасна с 1%, до най-високото си ниво от 1996 г., след като премиерът Шиндзо Абе изглежда 
спечели с лекота изботите през уикенда. 
Инвеститорите смятат, че победата ще позволи на Централната банка на Япония да продължи с облекчената парична 
политика, която понижи лихвите по държавните облигации и обезцени йената. 
Доларът поскъпна с 0.4%, до 113.99 йени, което бе най-високото ниво от средата на юли, когато достигна 114.49. Пробив 
на това ниво би открил възможност за атакуване на върховете от март около 115.51 йени за долар. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други осовни валути, се повиши с 0.2%. 
Йената поевтинява спрямо еврото, което също има проблеми, след като испанското правителство призова каталонците да 
приемат решението за освобождаване на местното управление. 
Най-голямата политическа криза в страната навлиза в решаваща седмица, тъй като Мадрид се опитва да наложи контрол, 
макар че инвеститорите смятат, че политическото напрежение няма да се разпространи и на други места в Европа. 
Еврото поевтиня с 0.25, до 1.1758 спрямо долара, но има силна техническа подкрепа при нивото от 1.1729. 
Еврото ще бъде изправено пред ново препятствие в четвъртък, когато е срещата на Европейската централна банка, на фона 
на спекулациите, че финансовата институция ще ограничи количеството активи, които изкупува всеки месец, но и ще 
удължи самата програма. 
Азиатските пазари на акции може да получат импулс от рекордната петъчна сесия на Уолстрийт, когато приемането на 
бюджетния план в Сената засили надеждите, че прокарването на данъчната реформа на президента Доналд Тръмп може 
и да отбележи напредък. 
Dow Jones приключи петъчната сесия с повишение от 0.71%, докато S&P 500 добави 0.51%, а Nasdaq нарасна с 0.36%. 
Днес азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI бележи леко повишение, докато южнокорейският KOSPI отчита ръст от 0.3%. 
На суровинните пазари по-скъпият долар обезцени златото, което губи 0.4%, до 1 275.07 долара за тройунция. 
Цените на петрола започнаха седмицата с повишения след резкия спад в износа на суров петрол от Ирак вследствие на 
напрежението в Кюрдистан. 
Петролът от сорта брент поскъпна с 16 цента, до 57.91 долара за барел, докато фючърсите на щатския лек суров петрол 
добавиха 28 цента към цената си, до 52.12 долара за барел. 


