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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

 
АИКБ 
 
√ ПОЗИЦИЯ НА АИКБ ПО ПРОЕКТА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г. 
В писмо до средствата за масова информация Асоциацията на индустриалния капитал в България изрази позиция по 
Проекта на държавния бюджет на Република България за 2018 г. 
Позицията на АИКБ е фокусирана основно върху предвижданите параметри на Бюджет – 2018 и предвидените в него 
политики на българското правителство и е съобразена с дадените вече препоръки на бизнеса към Бюджет 2018 г. за 
подобряване на бизнес средата в България. 
Според Асоциацията българската икономика е възможно да нарасне през 2018 година между 3,8 и 4,2 %. 
Прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако правителството насочи системни усилия за 
решаване на основния проблем на бизнеса, възпиращ увеличаването на производството и износа, а именно – липсата на 
квалифицирани и производителни човешки ресурси. Планирането и ефективното изпълнение на адекватни мерки за 
активиране и включване в пазара на труда на неактивни и продължително безработни лица, както и облекчаване и 
улесняване на вноса на работна ръка от трети страни ще допринесе за насърчаване на производството и износа и за 
увеличаване на вътрешното потребление. 
АИКБ одобрява и подкрепя тенденцията за поддържане на нисък дела на средствата, преразпределяни от държавния 
бюджет, оставайки на позицията, че ограничаването на преразпределението през бюджета е важен стимул за повишаване 
на ефективността на държавната администрация и има антикорупционен ефект. 
АИКБ смята, че държавата трябва да се стреми към пълно балансиране на публичните финанси, а дори в условията на 
възходящ икономически цикъл и ускорен икономически растеж работодателите биха подкрепили държавен бюджет с 
планиран излишък, които да бъде насочен към намаляване на държавния дълг. 
Работодателите категорично възразяват срещу административното увеличение на минималните осигурителни прагове за 
2018 г. с 3,9%, като препоръчват и по-плавно увеличение на минималния осигурителния доход за земеделските стопани и 
тютюнопроизводителите. 
Според АИКБ увеличението на МОД определено от Министъра на труда и социалната политика е без логична 
икономическа аргументация и с доказано и оценено отрицателно въздействие върху пазара на труда, заетостта, 
безработицата, несъмнено ще доведе до увеличаване на „сивата икономика“ в трудовите отношения, както и до 
намаление на нетните доходи на хиляди заети в редица икономически дейности. 
АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство 
драматично закъсняват и че на практика обхватът на електронните услуги е изключително ограничен, въпреки постоянно 
отделяните средства за целта. АИКБ настоява да бъдат свързани основните бази данни в България, така че да обменят 
данни, с оглед ефективното прилагане на практика на ЗЕУ, като приветства предприетите действия за отпадане на 
изискването за свидетелство за съдимост. 
Да бъде наложено държавната администрация да спазва законовите разпоредби и да не изисква от граждани или 
юридически лица повторно данни, които вече притежава или вече са предоставени в друга държавна администрация. 
Асоциацията настоява за формулиране и финансиране на политики за въвеждането на електронно правосъдие, 
електронно здравеопазване, цифровизация на кадастъра и т.н., както и за изпълнението на „пътната карта“ с фиксирани в 
нея конкретни дейности, изпълнители, отговорни институции и срокове за реализирането им. 
Според АИКБ несъмнено внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство 
ще намали административната тежест на бизнеса и гражданите ще ограничи корупцията и ще намали персонала в 
държавната администрация. Цели, които всяко правителство си поставя при изготвянето на държавния бюджет за 
следващата година и които вече 27 години не са постигнати. 
Цялата позиция може да прочетете тук. 
 
 
 
 
 
 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2017/11/budjet_2018_%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A1-002.pdf
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√ АИКБ: Икономиката има потенциал да нарасне с между 3,8 и 4,2% през 2018 г. 
Условието е правителството да насочи усилията си за решаване на проблема с кадрите 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) смятат, че българската икономика има потенциал да нарасне 
през 2018 г. с повече от заложеното в държавния бюджет – с между 3,8 и 4,2%. Това се посочва в позицията на Асоциацията 
по предвижданите параметри на Бюджет 2018. 
В най-важния финансов закон на държавата е заложен ръст на икономиката от 4%, дефицит 1% и вземане на нов държавен 
заем в размер на 1 млрд. лв.    
Прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако правителството насочи системни усилия за 
решаване на основния проблем на бизнеса, възпиращ увеличаването на производството и износа – липсата на 
квалифицирани и производителни човешки ресурси, пише в позицията на АИКБ, изпратена до управляващите. 
На следващо място икономиката може да ускори ръста си при планирането и ефективното изпълнение на адекватни мерки 
за активиране и включване в пазара на труда на неактивни и продължително безработни лица, както и облекчаване и 
улесняване на вноса на работна ръка от трети страни. Според организацията на индустриалците това ще допринесе за 
насърчаване на производството и износа и за увеличаване на вътрешното потребление. 
Този ръст би било възможно да се изпълни, ако не се случат извънредни външнополитически или външноикономически 
събития, политически или банкови кризи, влошаване на външните условия за българския износ, срив на преките 
чуждестранни инвестиции, уточняват от бизнес организацията. 
Резултатите от анкетата сред членовете на АИКБ също предполагат умерен оптимизъм по отношение на растежа през 
следващата година. Данните показват, че 61% от анкетираните очакват продажбите да нараснат и само 20% от тях смятат, 
че финансовият резултат ще намалее през 2018 г. Работодателите очакват през 2018 г. износът да се увеличи или да остане 
без промяна спрямо 2017 г. Една трета от членовете на организацията обмислят увеличение на инвестициите, а 43% от тях 
смятат, че размерът на инвестициите през 2018 г. ще остане без промяна спрямо 2017 г. 
От АИКБ определят прогнозата за равнището на безработица като реалистична (да се понижи до 6,2%), но предупреждават, 
че тя може и да не се изпълни, ако държавата не се откаже от административното вмешателство на пазара на труда 
(каквато е практиката в момента при определянето на минималната работна заплата). Бизнесът настоява и за двустранно 
договаряне на минималната работна заплата по браншове и да бъдат премахнати минималните осигурителни прагове и 
доплащането за прослужено време (т.нар. “класове“). 
Асоциацията на индустриалците се обявява срещу това бизнесът да плаща първите три дни от обезщетенията за временна 
нетрудоспособност, както и платен отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство. 
АИКБ възразява срещу административното увеличение на минималните осигурителни прагове за 2018 г. с 3,9% и искат по-
плавно увеличение на минималния осигурителния доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите. 
Работодателите настояват за нов подход при определянето на минималната работна заплата за страната - минималните 
месечни работни заплати и минималното заплащане за час да се определят чрез двустранно колективно договаряне 
между браншовите (отрасловите) работодателски и синдикални организации. Договарянето да се извършва по 
икономически дейности, като по този начин то ще замени договарянето на минималните осигурителни доходи. За 
минимална работна заплата за страната би трябвало да се приема най-ниската минимална работна заплата от всички 
двустранно договорени минимални заплати. 
АИКБ не подкрепя предложените в Бюджет 2018 мерки за повишаване на социалните помощи и обезщетения. 
Увеличението на обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 2 години (от 340 на 380 лв.), увеличаването на 
минималния дневен размер на обезщетението за безработица (от 7,20 на 9,00 лв.), запазването на най-дългия период на 
майчинство в световен мащаб (410 дни). 
Организацията не подкрепя и увеличението на разходите за сектор „Вътрешен ред и сигурност” както като абсолютна 
стойност, така и като относителен дял спрямо БВП. Тя дори препоръчва намаляване на бюджетите на първостепенните 
разпоредители в сектор „Вътрешен ред и сигурност” предвид неизвършените реформи в сектора. 
Бизнес обединението предлага промяна в модела на финансиране на висшето образование. Подходящ механизъм за 
насърчаване и задържане на качествените специалисти в България е въвеждането на финансов механизъм по дефицитни 
специалности, които да са обвързани със задължение за студентите след завършването си да останат да работят за 
известен период в България, смятат от бизнеса. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ се тревожат, че Бюджет 2018 не реформира 
Проектът за Бюджет 2018 не реформира. Това се посочва в позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) относно правителственото предложение за държавния бюджет за 2018 година. 
Според индустриалците в правителствения Бюджет 2018 няма разчети, които ясно да показват развитие и реализация на 
конкретни реформи в здравноосигурителната система.  
Според бизнеса през последните години българското здравеопазване не е ефективно, а увеличаването на капиталовите 
разходи и разходите за медикаменти не заместват реалните инвестиции и реформа в здравеопазването, нито 
необходимостта от точно определяне на държавната политика и модела на развитие на здравеопазването. Това 
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допълнително влошавало качеството на здравните услуги у нас и допринасяло за продължаващото изтичане на кадри 
извън страната. 
Бизнесът е на мнение, че заплащането на извършените здравни услуги трябва да е функция на резултатите от проведеното 
лечение. 
В становището на АИКБ се обяснява и че ефективността и ефикасността на здравно осигурителната система ще се повиши, 
ако се създаде конкурентна среда и се демонополизира дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). 
АИКБ настоява и да се продължи реформата в сектора, като се приватизират общинските болници. 
Индустриалците са категорични и че пенсиите за инвалидност у нас са нереалистично много. По този повод те апелират 
държавата да предприеме решителни действия, с които да се прекрати източването на средства от НОИ - спешна реформа 
в медицинската експертиза на работоспособността. 
Според становището на АИКБ Бюджет 2018 не предвижда и реформи в образованието и науката. Бизнесът смята за 
необходимо провеждането на целенасочена държавна политика за повишаване на привлекателността на професии, от 
които пазара на труда отчита дефицит, като природо-математически и технически специалности. 
Работодателите категорично подкрепят увеличаването на средствата в бюджета за сектор "Образование", но според тях 
акцентът не трябва да бъде насочен само към увеличаването на учителските заплати и издръжката на образователните 
институции. Според тях допълнителното финансиране трябва приоритетно да се разпредели към техническите 
университети, професионалното образование, приложните научни изследвания (в това число и към Българската академия 
на науките), както и към "защитените" професии и държавни стипендии. 
АИКБ предлага и промяна в модела на финансиране на ВУЗ-овете у нас с цел задържане на качествени специалисти в 
България. Предложението им е да се въведе финансов механизъм по дефицитни специалности, които да са обвързани със 
задължение за студентите, след завършването си да останат да работят за известен период в България. 
АИКБ категорично се противопоставя на административното увеличение на минималните осигурителни прагове за 2018 
година с 3.9%. Според капиталистите увеличението на минималните осигурителни прагове, определено от Министъра на 
труда и социалната политика, е без логична икономическа аргументация и с доказано и оценено отрицателно въздействие 
върху пазара на труда, заетостта, безработицата, несъмнено ще доведе до увеличаване на "сивата икономика" в трудовите 
отношения. Такова увеличение може да доведе и до намаление на нетните доходи на хиляди заети в редица 
икономически дейности. 
АИКБ настоява и за нов подход при определянето на минималната работна заплата (МРЗ) за страната. Според становището 
на бизнеса минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час трябва да се определят чрез 
бипартитно колективно договаряне между браншовите работодателски и синдикални организации. Договарянето трябва 
да се извършва по икономически дейности, като по този начин то ще замени договарянето на минималните осигурителни 
доходи. За минимална работна заплата за страната би трябвало да се приема най-ниската минимална работна заплата от 
всички бипартитно договорени МРЗ. 
В Бюджет 2018 не са заложени и реформи на държавния апарат - АИКБ отбелязва, че препоръката за преструктурирането 
и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата не е взета под внимание - нещо повече в представения 
проект на бюджет разходите за издръжка на държавния апарат растат с 308.4 млн. лв. 
В Бюджет 2018 работодателите не подкрепят още мерките за повишаване на социалните помощи и обезщетения, както и 
увеличението на разходите за сектор "Вътрешен ред и сигурност". Индустриалците отбелязват и че внедряването на 
електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство у нас драматично закъсняват. 
Според индустрията е възможно през 2018 година българската икономика да нарасне между 3.8 и 4.2%. Те обясняват, че 
това може да стане, ако правителството насочи системни усилия за решаване на основния проблем на бизнеса, възпиращ 
увеличаването на производството и износа, а именно - липсата на квалифицирани и производителни човешки ресурси. 
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√ АИКБ се тревожат, че Бюджет 2018 не реформира 
Проектът за Бюджет 2018 не реформира. Това се посочва в позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) относно правителственото предложение за държавния бюджет за 2018 година. 
Според индустриалците в правителствения Бюджет 2018 няма разчети, които ясно да показват развитие и реализация на 
конкретни реформи в здравноосигурителната система.  
Според бизнеса през последните години българското здравеопазване не е ефективно, а увеличаването на капиталовите 
разходи и разходите за медикаменти не заместват реалните инвестиции и реформа в здравеопазването, нито 
необходимостта от точно определяне на държавната политика и модела на развитие на здравеопазването. Това 
допълнително влошавало качеството на здравните услуги у нас и допринасяло за продължаващото изтичане на кадри 
извън страната. 
Бизнесът е на мнение, че заплащането на извършените здравни услуги трябва да е функция на резултатите от проведеното 
лечение. 
В становището на АИКБ се обяснява и че ефективността и ефикасността на здравно осигурителната система ще се повиши, 
ако се създаде конкурентна среда и се демонополизира дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). 
АИКБ настоява и да се продължи реформата в сектора, като се приватизират общинските болници. 
Индустриалците са категорични и че пенсиите за инвалидност у нас са нереалистично много. По този повод те апелират 
държавата да предприеме решителни действия, с които да се прекрати източването на средства от НОИ - спешна реформа 
в медицинската експертиза на работоспособността. 
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Според становището на АИКБ Бюджет 2018 не предвижда и реформи в образованието и науката. Бизнесът смята за 
необходимо провеждането на целенасочена държавна политика за повишаване на привлекателността на професии, от 
които пазара на труда отчита дефицит, като природо-математически и технически специалности. 
Работодателите категорично подкрепят увеличаването на средствата в бюджета за сектор "Образование", но според тях 
акцентът не трябва да бъде насочен само към увеличаването на учителските заплати и издръжката на образователните 
институции. Според тях допълнителното финансиране трябва приоритетно да се разпредели към техническите 
университети, професионалното образование, приложните научни изследвания (в това число и към Българската академия 
на науките), както и към "защитените" професии и държавни стипендии. 
АИКБ предлага и промяна в модела на финансиране на ВУЗ-овете у нас с цел задържане на качествени специалисти в 
България. Предложението им е да се въведе финансов механизъм по дефицитни специалности, които да са обвързани със 
задължение за студентите, след завършването си да останат да работят за известен период в България. 
В Бюджет 2018 не са заложени и реформи на държавния апарат - АИКБ отбелязва, че препоръката за преструктурирането 
и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата не е взета под внимание - нещо повече в представения 
проект на бюджет разходите за издръжка на държавния апарат растат с 308.4 млн. лв. 
В Бюджет 2018 работодателите не подкрепят още мерките за повишаване на социалните помощи и обезщетения, както и 
увеличението на разходите за сектор "Вътрешен ред и сигурност". Индустриалците отбелязват и че внедряването на 
електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство у нас драматично закъсняват. 
Според индустрията е възможно през 2018 година българската икономика да нарасне между 3.8 и 4.2%. Те обясняват, че 
това може да стане, ако правителството насочи системни усилия за решаване на основния проблем на бизнеса, възпиращ 
увеличаването на производството и износа, а именно - липсата на квалифицирани и производителни човешки ресурси. 
 
В. Банкерь 
 
√ Бизнесът: Минималната заплата в България расте „експлозивно“ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) излезе с позиция по проекта на Държавния бюджет за 2018 г.  
Позицията е фокусирана основно върху предвижданите параметри на Бюджет – 2018 и предвидените в него политики на 
българското правителство и е съобразена с дадените вече препоръки на бизнеса към Бюджет 2018 г. за подобряване на 
бизнес средата в България. 
1. През 2017 г. наблюдаваме растеж на българската икономика. 
Националният статистически институт публикува ревизирани данни за БВП за 2016 г. спрямо предварителните данни. 
Реалният икономически растеж се повишава с 0,5 % до 3,9 %, като нарастването се дължи както на потреблението, така и 
на износа. 
През второто тримесечие на 2017 г. БВП нараства с 3,7 % спрямо същото на миналата година и с 1,0 % спрямо първото 
тримесечие на 2017 г., показват сезонно изгладените данни на националната статистика. Министерството на финансите 
подобри очакванията си за икономическия растеж на България през тази година до 4,0 % в сравнение с прогнозата за 
повишение от 3,0 %, направена през пролетта, a очакванията за ръста на БВП през следващите две години са в размер на 
3,9 %. Есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите отразява по-доброто от очакваното 
представяне на българската икономика през първата половина на 2017 година. 
Според Министерството на финансите основен принос за растежа през тази година ще има вътрешното търсене 
(потребление и инвестиции). „Очаква се благоприятната динамика от първото полугодие на 2017 г. да продължи до края 
на годината, като нарастването на частното потребление леко ще се забави.“ 
Очакваме също така Международният валутен фонд (МВФ) и Европейската комисия (ЕК) да повишат прогнозите си за 
икономическия растеж на България за настоящата и следващата година. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България смята, че българската икономика е възможно да нарасне през 2018 
година между 3,8 и 4,2 %. 
Прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако правителството насочи системни усилия за 
решаване на основния проблем на бизнеса, възпиращ увеличаването на производството и износа, а именно – липсата на 
квалифицирани и производителни човешки ресурси. Планирането и ефективното изпълнение на адекватни мерки за 
активиране и включване в пазара на труда на неактивни и продължително безработни лица, както и облекчаване и 
улесняване на вноса на работна ръка от трети страни ще допринесе за насърчаване на производството и износа и за 
увеличаване на вътрешното потребление. 
Този ръст би било възможно да се изпълни и ако не се случат следните неблагоприятни събития: 
- Извънредни външнополитически или външноикономически събития; 
- Политически или банкови кризи в България; 
- Влошаване на външните условия за българския износ; 
Срив на преките чуждестранни инвестиции. 
Резултатите от анкетата сред членовете на АИКБ също предполагат умерен оптимизъм по отношение на растежа през 
следващата година. Данните показват, че 61 % от анкетираните очакват продажбите да нараснат и само 20% от тях смятат, 
че финансовият резултат ще намалее през 2018 година. Работодателите очакват през 2018 г. износът да се увеличи или да 
остане без промяна спрямо 2017 г. Показателни са и очакванията, свързани с вътрешната инвестиционна активност – 33 % 
от членовете ни обмислят увеличение на инвестициите, а 43% от тях смятат, че размерът на инвестициите през 2018 г. ще 
остане без промяна спрямо 2017 г. 
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Динамичният ред на икономическия ръст продължава да показва тенденция на повишаване и ако прегледаме данните по 
тримесечия спрямо съответното тримесечие на предходната година, то през последните 10 тримесечия (4-те на 2015 г., 4-
те на 2016 г. и първите 2 на 2017 г.), официално отчетени от НСИ, се затвърждава изводът,  че БВП  расте с относително 
постоянен темп. 
2. Очакваните разходи по Консолидираната фискална програма (КФП) за 2018 г. са на ниво от 37,1 % от БВП и тенденция за 
достигане на нива от 35,5% през 2020 г.(Средносрочна бюджетна прогноза 2017 – 2019 г.). АИКБ одобрява и подкрепя 
тенденцията за поддържане на нисък дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет. Асоциацията на 
индустриалния капитал в България неизменно остава на позицията, че ограничаването на преразпределението през 
бюджета е важен стимул за повишаване на ефективността на държавната администрация и има антикорупционен ефект. 
3. АИКБ продължава убедено и последователно да подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните 
ставки и изменение на равнищата на осигурителните вноски за 2018 година в рамките на договореното между социалните 
партньори и държавата. Ние оценяваме данъчната стабилност и предвидимост като един от основните фактори за 
привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. Заявеното запазване на размерите на 
ставките на всички данъци, както и размерите и съотношенията на осигурителните вноски е добър сигнал към 
инвеститорите за предвидимостта и стабилността на данъчната система. Напомняме, че при предприемането на промени 
в данъчната политика, задължително следва да се прилага „тест за МСП“, съгласно препоръките на ЕС. 
Правителството трябва да продължи борбата със сивата икономика и контрабандата. Постигнатите резултати през 2016 г. 
трябва да бъдат стимул за изпълнителната власт за по-нататъшно ограничаване на данъчните измами, икономическите 
престъпления и неформалните практики. Изсветляването на икономиката е инструмент за увеличаване на бюджетните 
приходи и подобряване на бюджетното салдо. 
Ефективен инструмент за повишаване на бюджетните приходи е и приватизирането на миноритарни дялове от държавни 
компании посредством тяхната продажба на Българска фондова борса. 
4. В бюджетната прогноза за периода 2018 – 2020 г. целта за дефицита по КФП за 2018 и 2019 г. се запазва съответно на 1,0 
% от БВП и на 0,5 % от БВП (Средносрочна бюджетна прогноза (ССБП) - 2018 - 2020).  АИКБ остава на принципната си 
позиция, че държавата трябва да се стреми към пълно балансиране на публичните финанси, а дори в условията на 
възходящ икономически цикъл и ускорен икономически растеж бихме подкрепили държавен бюджет с планиран 
излишък, които да бъде насочен към намаляване на държавния дълг. 
През 2016 г. държавният бюджет беше планиран с дефицит, но беше изпълнен с излишък.  Подобна е и тенденцията на 
изпълнение на Бюджет 2017. Към месец септември на 2017 година Министерството на финансите отчита излишък от 2,3 
млрд. лева по консолидираната програма. АИКБ винаги е настоявала бюджетът на Република България да бъде планиран 
така, че предвидените държавни разходи да бъдат финансирани единствено чрез приходите в него. 
Като приятна изненада определяме прогнозата за бюджетния дефицит за 2017 година, направена в средносрочната 
бюджетна прогноза. Напомняме, че балансиране на бюджета беше и наша препоръка към Бюджет - 2017. За съжаление 
обаче, балансирането на бюджета ще бъде основно заради неизвършването на планираните капиталовите разходи, които 
са двигатели на икономическия растеж. 
Смятаме, че балансирането на Бюджет - 2018 е постижима цел, като резерви могат да бъдат намерени в увеличаване на 
приходите посредством повишаване на събираемостта им и в оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността 
и ефикасността им. Настоятелно призоваваме правителството да продължи усилията си в тази посока, като дори засили 
своите амбиции. 
Трябва да отбележим нашето удовлетворение и подкрепа за намерението на правителството за номинално намаляване 
на нивото на държавния дълг през 2018 г. Това намаление би могло да бъде и по-голямо, ако бюджетът беше планиран 
балансиран. 
5. Реалистични са прогнозите за пазара на труда. Очаква се безработицата през тази година средно да спадне до 6,5%, с 
над един процентен пункт под миналогодишното равнище, а догодина да се понижи до 6,2%. През следващите две години 
(2019-2020) тя ще достигне 5,6% според есенната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите. 
Оценяваме прогнозата за равнището на заетост и безработица като реалистична, но предупреждаваме, че тя може и да не 
се изпълни, ако държавата не се откаже от административното вмешателство на пазара на труда (каквато е практиката в 
момента при определянето на минималната работна заплата). АИКБ отново предупреждава, че повишаването на 
равнището на заетостта (особено на нискоквалифицираните кадри) би могло да се насърчи, ако се пристъпи към 
бипартитно договаряне на минималната работна заплата по браншове, ако бъдат премахнати минималните осигурителни 
прагове и доплащането за прослужено време (т.нар. “класове“). Отказът от административно определяне на МРЗ, МОД и 
на политика по доходите като цяло би осигурило възможност за допълнително нарастване на БВП, както и за включване в 
заетост на повече хора с ниска и без никаква квалификация. 
„Коефициентът на икономическа активност (15+) се очаква да нарасне с по-бавен темп спрямо предходната година, поради 
постепенното свиване на потенциала на свободния трудов резерв, който би могъл да задоволи търсенето на труд.” 
Демографските анализи и прогнози показват, че трябва да се очаква през следващите години заетостта да расте с по-бавни 
темпове. Това налага формулирането и ефективното провеждане в тясно сътрудничество със социалните партньори на 
активни политики за насърчаване на заетостта, активиране на неактивни безработни лица, квалификация и 
преквалификация на работната сила. 
В тази връзка, отбелязваме, че в проекта на Държавния бюджет за 2018 г. отново не е предвидено увеличение на 
средствата за активни политики за насърчаване на заетостта, чрез Националния план за действие по заетостта. Драстичното 
увеличение на минималната работна заплата силно ограничава възможностите за интервенции на пазара на труда, чрез 
мерките и програмите на НПДЗ. Фокусът на средствата от държавния бюджет, насочени към увеличение на заетостта и 
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намаляване на безработицата, трябва да е насочен към квалификация и преквалификация на работната сила, тъй като в 
момента в България се наблюдава явлението „структурна безработица“. В държавния бюджет за 2018 г. не личи и 
целенасочена грижа на правителството за подкрепа на развитието на региони като Северозападна България и Странджа-
Сакар. 
АИКБ смята, че трябва да бъдат предприети редица мерки за увеличаване на човешките ресурси в трудоспособна възраст, 
които да са насочени в 2 посоки: на първо място реформа в пенсионната система и ускоряване на темпа на нарастване на 
пенсионната възраст за мъжете и жените и на второ място облекчаване на административните процедури за внос на  
работна ръка от трети страни.  
АИКБ отново се обявява срещу продължаващото вменяване на несвойствени за бизнеса социални разходи, като например: 
първите три дни от обезщетенията за временна нетрудоспособност, платен отпуск за времето на ползване на отпуск по 
майчинство и др., за отменянето на които отдавна настояваме. 
АИКБ със загриженост отбелязва, че темпът на нарастване на средномесечната заплата на наетите по трудово 
правоотношение многократно превишава темпа на нарастване на БВП и инфлацията, както се вижда от данните по-долу: 
Увеличението на МРЗ в началото на 2017 г., оказа сериозен натиск върху конкурентоспособността на бизнеса, особено 
предвид факта, че минималната работна заплата представлява неприемливо голям дял от средната работна заплата за 
страната. 
Минималната работна заплата в България, която, за съжаление, се определя административно,  расте „експлозивно“ на 
фона на останалите икономики в ЕС – „стара“ Европа, „нова“ Европа и Турция. Нарастването на административно 
определяната минимална работна заплата изпреварва договаряните минимални работни заплати по отрасли и браншове. 
За съжаление, в средносрочната бюджетна прогноза отново е записано административно увеличение на минималната 
работна заплата – практика, против която АИКБ остро възразява. 
АИКБ настоява за нов подход при определянето на минималната работна заплата за страната. Ние предлагаме 
минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час да се определят чрез бипартитно колективно 
договаряне между браншовите (отрасловите) работодателски и синдикални организации. Договарянето да се извършва 
по икономически дейности, като по този начин то ще замени договарянето на минималните осигурителни доходи. За 
минимална работна заплата за страната би трябвало да се приема най-ниската минимална работна заплата от всички 
бипартитно договорени МРЗ. 
Едновременно с това, подкрепяме предложението да съществуват „репери“ и ориентири, които да насочват преговорите 
за минималната работна заплата в определена посока. Преговорите между работодателите и синдикатите да се 
подпомагат методически с данни за определени икономически показатели, включително и с изчислени по предварително 
договорена методика ориентировъчни горна и долна граница за договаряне на минималната работна заплата. До 
момента, консолидираното становище на работодателите е, че долната граница трябва да бъде линията на бедност, 
определена за страната. В случай на липса на договореност между социалните партньори, министърът на труда и 
министърът на икономиката да правят съвместно предложение до Министерския съвет за определяне на минималната 
работна заплата на база на споменатите горна и долна граница, изчислени по предварително договорената методика. 
АИКБ отново предлага преструктуриране на работната заплата и отпадането на допълнителното възнаграждение за 
прослужено време, т. нар. „класове“. Това ще преодолее дискриминационното различие между държавните служители, 
за които такава промяна е в сила от повече от 5 години и наетите по трудово правоотношение работници 
 
Fakti.bg 
 
√ АИКБ е против минималната заплата 
Реформа в пенсионната система и ускоряване на темпа на нарастване на пенсионната възраст 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за нов подход при определянето на минималната 
работна заплата за страната. Ние предлагаме минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час да 
се определят чрез бипартитно колективно договаряне между браншовите (отрасловите) работодателски и синдикални 
организации. Договарянето да се извършва по икономически дейности, като по този начин то ще замени договарянето на 
минималните осигурителни доходи. За минимална работна заплата за страната би трябвало да се приема най-ниската 
минимална работна заплата от всички бипартитно договорени МРЗ. 
За това настояват от работодателската организация. 
АИКБ смята, че трябва да бъдат предприети редица мерки за увеличаване на човешките ресурси в трудоспособна възраст, 
които да са насочени в 2 посоки: на първо място реформа в пенсионната система и ускоряване на темпа на нарастване на 
пенсионната възраст за мъжете и жените и на второ място облекчаване на административните процедури за внос на 
работна ръка от трети страни. 
Следва текстът на позицията. 
 
Novini 24/7 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България е против минималната заплата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за нов подход при определянето на минималната 
работна заплата за страната. Ние предлагаме минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час да 
се определят чрез бипартитно колективно договаряне между браншовите (отрасловите) работодателски и синдикални 
организации. Договарянето да се извършва по икономически дейности, като по този начин то ще замени договарянето на 
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минималните осигурителни доходи. За минимална работна заплата за страната би трябвало да се приема най-ниската 
минимална работна заплата от всички бипартитно договорени МРЗ.  
За това настояват от работодателската организация.  
АИКБ смята, че трябва да бъдат предприети редица мерки за увеличаване на човешките ресурси в трудоспособна възраст, 
които да са насочени в 2 посоки: на първо място реформа в пенсионната система и ускоряване на темпа на нарастване на 
пенсионната възраст за мъжете и жените и на второ място облекчаване на административните процедури за внос на 
работна ръка от трети страни.  
Следва текстът на позицията. 
 
ТВ Европа 
 
√ 70% от фирмите планират увеличаване на заплати, показва проучване на АИКБ 
Над 70% от работодателите смятат да увеличават възнагражденията на своите служители, а 33 на сто от тях планират 
увеличение на инвестициите. Това показва проучване на Асоциацията на индустриалния капитал в България. От бизнес 
организацията припомнят, че са против административното увеличение на минимална работна заплата – над 60% от 
анкетираните компании смятат, че през 2018 година минималната заплата трябва да остане 460 лева. 
Аргументът на бизнеса е, че темпът на увеличение на възнагражденията е по-висок от ръста на икономиката. В същото 
време заради дефицита на кадри голяма част от фирмите са склонни да увеличават заплати, вместо да правят инвестиции 
в технологии и оборудване, посочват от АИКБ. 
Бизнес организацията настоява минималната заплата да се определя чрез договаряне във всеки отделен бранш в 
зависимост от условията в него и да се премахнат минималните осигурителни прагове. В позиция за Бюджет 2018 
работодателите посочват още, че през следващата година икономиката има потенциал да нарасне повече от планираното 
в бюджета – с до 4,2% при заложени 3,9 на сто, но ако се преодолее дефицитът на квалифицирани кадри. Бизнесът посочва 
още, че приключването на тази и следващата година без бюджетен дефицит е постижима цел. Асоциацията на 
индустриалния капитал изразява подкрепата си и за намерението на правителството за намаляване на нивото на 
държавния дълг. И в момента България е на едно от челните места в Европейския съюз по ниско ниво на държавен дълг, 
като заема третото място след Естония и Люксембург. 
 
Informo.bg 
 
√ 70% от работодателите планират увеличение на заплатите 
Над 70% от работодателите смятат да увеличават възнагражденията на своите служители, а 33 на сто от тях планират 
увеличение на инвестициите. Това показва проучване на Асоциацията на индустриалния капитал в България. От бизнес 
организацията припомнят, че са против административното увеличение на минимална работна заплата – над 60% от 
анкетираните компании смятат, че през 2018 година минималната заплата трябва да остане 460 лева. 
Аргументът на бизнеса е, че темпът на увеличение на възнагражденията е по-висок от ръста на икономиката. В същото 
време заради дефицита на кадри голяма част от фирмите са склонни да увеличават заплати, вместо да правят инвестиции 
в технологии и оборудване, посочват от Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
Аргументът на бизнеса е, че темпът на увеличение на възнагражденията е по-висок от ръста на икономиката. В същото 
време заради дефицита на кадри голяма част от фирмите са склонни да увеличават заплати, вместо да правят инвестиции 
в технологии и оборудване, посочват от Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
Бизнесът посочва още, че приключването на тази и следващата година без бюджетен дефицит е постижима цел. 
Асоциацията на индустриалния капитал изразява подкрепата си и за намерението на правителството за намаляване на 
нивото на държавния дълг. В момента България е на едно от челните места в Европейския съюз по ниско ниво на държавен 
дълг, като заема третото място след Естония и Люксембург.  
 
Еcon.bg 
 
√ Работодатели и синдикати отново не се разбраха за добавката за прослужено време 
Дали да има клас „Прослужено време“ или не? Представители на най-големите работодателски и синдикални организации 
се срещнаха, за да обсъдят какво да се случи с тази надбавка. В момента ситуацията е следната – всеки работник и 
служител, нает на трудов догвор, има право на допълнителен процент върху възнаграждението си, който се определя от 
неговия професионален стаж – прослужените години. Този процент е регламентиран в Кодекса на труда и в съответните 
наредби към него. Той не може да бъде по-нисък от 0,6 на сто за всяка година стаж, в редица дейности – съдебна система, 
силови структури, държавна администрация, той стига до 2 процента. 
„Многократно беше декларирано, че работодателите са абсолютно готови и съгласни всичко, което досега е начислено на 
хората по системата, тази добавка да остане в основните им заплати и оттук нататък да се договаря с колективно 
договаряне", посочи Теодор Дечев от АИКБ. 
Работодателите от години предлагат добавката да се дава не за прослужено време, а за резултати. 
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ТВ+ 
 
√ Трябва ли да остане добавката за професионален опит и стаж? 
Работодатели и синдикати отново в спор за клас "прослужено време”. Синдикатите са категорични, че добавката за 
професионален опит и трудов стаж не трябва да отпада и че тя съществува в редица европейски държави. Според бизнеса, 
добавката трябва да отчита не стаж и опит, а приносът и ефективността на служителите. 
Според работодателските организации добавката трябва да отчита не стаж и опит, а - постигнати резултати. 
ТЕОДОР ДЕЧЕВ, АИКБ 
"Когато един напълно неграмотен човек 30 години прескача от програма за заетост към програма за заетост накрая той 
има 18 % надбавка на заплатата, пък била тя и минимална за класове. Това е нелогично, противоестествено, немислимо". 
 
БНТ 
 
√ В "Денят започва": "За" и "против" клас "прослужено време" 
Продължава спорът между синдикати и работодатели за съществуването на клас "прослужено време". В "Денят започва" 
от Асоциацията на индустриалния капитал заявиха, че трябва да се промени начина, по който се формира добавката за 
стаж към заплатата 
доц. Теодор Дечев - Асоциация на индустриален капитал: Никой не говори за премахване на добавката за прослужено 
време и стаж. Става дума за нейния задължителен и фиксиран характер. Тезата на работодателите е, че всички видове 
надбавки, средства за мотивация, трябва да бъдат обект на договаряне в колективни трудови договори без значение на 
какво ниво. 
Вижте повече във видеото. 
 
 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

Investor.bg 
 
√ Парите в обращение надхвърлят 15 млрд. лева в края на септември 
Почти 30% от банкнотите за размяна през третото тримесечие заема купюрата от 20 лева, а с най-малък дял, едва 
6%, са петолевките 
В края на септември парите в обращение в България (банкноти и монети извън касите на БНБ) достигнаха 15,079 млрд. 
лева, като на годишна база нараснаха с 12,69% (1,698 млрд. лева), пише в изданието на централната банка „Преглед на 
емисионно-касовата дейност на БНБ юли – септември“. 
От БНБ изчислиха, че през предходния едногодишен период (септември 2015 г. – септември 2016 г.) увеличението беше 
по-ниско като абсолютна стойност (1,529 млрд. лева), но по-високо в процентно отношение (12,90% 
 

 
Пари в обращение (септември 2012 г. – септември 2017 г.) 

 
 
 
 

Източник: БНБ 

http://news.bnt.bg/bg/a/za-i-protiv-klas-prosluzheno-vreme
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Динамика на парите за размяна 
От анализа на централната банка се разбира, че тенденцията към нарастване на парите в обращение се запазва и през 
третото тримесечие на тази година, като в сравнение с второто тримесечие темпът на нарастване е по-висок. В сравнение 
с края на периода от април до юни парите в обращение се увеличават с 6,08% (864,9 млн. лева), докато през второто 
тримесечие, растежът беше 3,78%. 
Нарастването на парите в обращение през третото тримесечие на 2017 г. е с 0,36 процентни пункта по-голямо в сравнение 
със същия период на предходната 2016 г., отчитат още от БНБ. 
 

Пари в обращение 
 

 
 
 

 
Източник: БНБ 

 
В края на септември 2017 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,63%, като през третото 
тримесечие е нараснал с 0,03 процентни пункта спрямо края на юни 2017 г. 
Средна стойност на банкноти и монети 
Средната по стойност банкнота в обращение в края на третото тримесечие възлиза на 33,67 лева, което представлява 
увеличение с 0,37 лева спрямо края на юни, и 1,17 лева спрямо края на 2016 г. За едногодишен период стойността ѝ се 
повиши с 1,84 лева, или с 5,78% вследствие на по-високия темп на нарастване в паричното обращение на броя банкноти 
от 50 и 100 лева в сравнение с останалите купюри. 
Към 30 септември 2017 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2,32%, като през третото 
тримесечие е намалял с 0,03 процентни пункта спрямо края на предходното. Средната по стойност разменна монета в 
обращение в края на септември достигна 0,16 лева, отбелязвайки увеличение с 0,01 лв. спрямо края на юни. За 
едногодишен период стойността ѝ нарасна с 0,02 лева в резултат от навлизането в обращение на монетата с номинална 
стойност 2 лева, отбелязват специалистите. 
Динамика и купюрен строеж 
В края на септември 2017 г. в обращение са 437,1 млн. броя банкноти, които са с 20,6 млн. броя, или с 4,95% повече в 
сравнение с края на юни. За същия период общата им стойност нарасна с 6,12% (848,7 млн. лева), като в края на септември 
достигна 14,722 млрд. лева. 
Структура на банкнотите 
С най-голям дял от 29,89% в общия брой на банкнотите в обращение в края на третото тримесечие на 2017 г. е купюрата 
от 20 лева, като към 30 септември в обращение са 130,6 млн. броя банкноти с този номинал. 
С най-малък дял от 5,79% е броят в обращение на банкнотите от 5 лева. 
За едногодишен период (септември 2016 г. – септември 2017 г.) банкнотите в обращение се увеличиха с 26 млн. (6,32%) по 
брой и с над 1,632 млрд. лева (12,47%) по стойност. 
Общата стойност в обращение на банкнотите от 50 лева в края на септември е 5,805 млрд. лева, което им отрежда и най-
големия дял (39,44%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял от 0,41% е стойността на 
банкнотата от 2 лева. 
В края на септември 2017 г. в обращение са 2,245 млрд. броя разменни монети, които са с 52,7 млн. броя, или с 2,40% 
повече в сравнение с края на юни. За същия период общата им стойност нарасна с 16,1 млн. лева, или с 4,84%, и в края на 
септември тя достигна 349,6 млн. лева. 
Запазва се дългосрочната тенденция към постоянно нарастване на годишна база на броя на всички разменни монети в 
обращение. За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със 182,1 млн. (8,82%), 
а стойността им с 65,1 млн. лева (22,87%). 
От анализа на БНБ се разбира, че продължава тенденцията към бърз растеж в паричното обращение на броя на монетите 
с най-ниска номинална стойност – 1 и 2 стотинки. В сравнение с година по-рано техният брой расте съответно с 47,3 млн. 
(7,61%) и с 41,9 млн. (7,89%). 
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За едногодишен период броят в паричното обращение на монетите с номинал 1 лев се увеличи със 17,7 млн., или с 14,69%. 
По-високо е годишното нарастване в паричното обращение на броя на монетите от 2 лева, чийто брой се вдигна с 18 
милиона и в края на септември 2017 г.  те достигнаха 28,5 млн. броя. При останалите номинали нарастването на годишна 
база е в границите от 6,73% за монетите от 10 ст. до 9,42% при тези от 50 ст. 
В БНБ изчисляват, че с най-голям дял от 29,79% в общия брой на разменните монети в обращение имат металните пари от 
1 ст., които към 30 септември са 669,1 млн. броя. С най-малък дял от 1,27% в края на третото тримесечие са монетите с 
номинална стойност 2 лева. 
 
 
 

 
Структура на разменните монети в обращение към 30 септември 2017 г. 

 

 
 
 

Източник: БНБ 
 
Динамиката по стойност на разменните монети в обращение също запази тенденцията си към растеж от последните 
няколко години. Основен принос за общото им нарастване по стойност имат металните пари с високи номинали – от 1 и 2 
лева. 
Общата стойност на монетите от 1 лев в обращение в края на септември 2017 г. е 137,9 млн. лева, което им отрежда и най-
големия дял (39,45%) в структурата по стойност на разменните монети в обращение. С най-малък дял от 1,91% е стойността 
на монетите от 1 ст. 
Спрямо края на предходното тримесечие в структурата по стойност на разменните монети в обращение с 1,38 пр. пункта 
нарасна делът единствено на монетите от 2 лева, което доведе до намаление на дяловете на останалите номинали. 
Намалява делът на неистинските и преправени пари 
 
През третото тримесечие на тази година в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 197 броя фалшиви 
български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие броят на неистинските пари е с 49 
по-малко. 

Брой на неистинските български банкноти (юли – септември 2017 г.) 
 

 
 
 

Източник: БНБ 
 
От централната банка информират, че в общия брой на задържаните през третото тримесечие фалшификати най-голям дял 
има купюрата от 20 лева (55,84%), а купюрите от 50 лева и 10 лева заемат съответно дял от 23,86% и 16,24%. 
От юли до септември са регистрирани и задържани 151 броя фалшиви монети, от които пет броя от 2 лева, 57 броя от 1 
лев и 89 броя от 50 ст. 



11 

 

 

Сред задържананата на територията на България фалшива валута през третото тримесечие са 1 837 броя евро, 100 броя 
щатски долари и 54 броя банкноти от други чуждестранни валути. 
Банкноти и монети, извадени от употреба 
През периода юли – септември 2017 г. централната банка е извадила от обращение като негодни за последващо 
използване 16,9 млн. броя банкноти. С най-голям дял (35,76%) са тези от 10-левовата купюра. 
 
 
 

Негодни банкноти                                                                                            Негодни  монети 
 

 
 
 

Източник: БНБ 
 

 
При обработката на разменни монети в БНБ като негодни за разбяна БНБ е отделила 187,3 хил. броя, като на годишна база 
броят им е 40,55% по-малък. 
 
EconomyNews.bg 
 
√ 2016: Износът на предприятията = 47 млрд. лв. 
По данни на НСИ през 2016 г. предприятията в България са изнесли стоки на стойност 47.186 млрд. лв., като за периода 
януари-август 2017 г. експортът се е увеличил с 12.9 на сто на годишна база. Това е заявил заместник-министърът на 
икономиката Лъчезар Борисов по време на петите годишни награди "Експортьор на годината", които са под патронажа на 
министерството, съобщиха от ведомството. 
По думите му данните показват положителните тенденции, в които се движи българската икономика, подчертавайки 
важната роля на експортния сектор, на чиято база през последните години стъпва икономическият растеж на България. 
Зам.-министър Борисов е допълнил, че министерството на икономиката ще продължи ускорената си политика в подкрепа 
на експорта. Той е пояснил, че това може да стане чрез Българската банка за развитие, плана "Юнкер", където 300 млн. лв. 
финансов ресурс ще бъде мобилизиран в банките, както и Българската агенция за експортно застраховане, която стартира 
нов застрахователен продукт за насърчаване на износа на новосъздадените фирми и малките и средните предприятия с 
експортна насоченост. 
По време на официалната церемония заместник-министър Борисов е връчил трите големи награди в категориите: за най-
големи приходи от експорт през 2016 г., за най-динамично развиваща се компания и за завоюване на нови пазари. 

 
Economic.bg 
 
√ АПИ пусна обществена поръчка за ремонт на 66 км пътища в Южна България 
Проектът ще бъде финансиран по оперативна програма „Развитие в растеж‘ 2014-2020 г. 
Агенция "Пътна инфраструктура" стартира обществена поръчка за избор на изпълнители за рехабилитация на 65.6 км 
третокласни пътища в Южна България. Проектите ще бъдат финансирани по Оперативна програма „Развитие в растеж“ 
2014-2020 г. Общата прогнозна стойност на поръчката е над 44 млн. лв. без ДДС.  
Основно ще бъдат ремонтирани 27 км от път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка, 26 км от път III-507 Кърджали – Мост 
– Манастир и над 12 км от път IІІ-109 за Мелник.  
Обществената поръчка е в три обособени позиции: 
Обособена позиция 1: Лот 24 Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка, с обща дължина 27.2 км и прогнозна стойност 
23.3 млн. лв. без ДДС; 
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Обособена позиция 2: Лот 25 Път IІІ-109 І-1 – Мелник, с обща дължина 12.3 км и прогнозна стойност 7.4 млн. лв. без ДДС; 
Обособена позиция 3: Лот 26 Път III-507 Кърджали – Мост – Манастир, с обща дължина 26 км и индикативна стойност 13.7 
млн. лв. без ДДС. 
Кандидатите могат да подават своите оферти до 17:30 часа на 4 януари 2018 г., а срокът за изпълнение на строително-
монтажните дейности е 15 месеца. 
 
В. Сега 
 
√ Растежът на икономиката идва основно от еврофондовете 
Растежът на българската икономика идва основно от еврофондовете. Около 66% от увеличението на брутния вътрешен 
продукт (БВП) на страната ни от влизането й в Европейския съюз до края на миналата година се дължи на усвояването на 
европейските средства по различните оперативни програми. Без тях нивото на реалния БВП в края на 2016 г. е щяло да 
бъде с 8.8% по-ниско, т.е. с над 8 млрд. лв. по-малко. Това става ясно от отчета на финансовото министерство за 
изпълнението на бюджета за 2016 г. 
До края на миналата година са усвоени 8.4 млрд. евро по оперативните програми от двата програмни периода - първият 
от 2007 г. до 2013 г., а вторият от 2014 г. до 2020 г. Парите от Брюксел са подкрепили съществено и заетостта. Без тях 
безработицата в края на 2016 г. би била с 5.3 процентни пункта по-висока, т.е. 12%. По изчисления на финансовото 
министерство със средства от ЕС са били финансирани и половината от всички дългосрочни капиталови инвестиции от 2008 
г. насам. Еврофондовете са стимулирали и частните инвестиции, които благодарение на тях са нараснали с 22.4% 
допълнително. 
На този фон е трудно обяснимо забавянето в усвояването на средствата по европейските програми. Така например през 
м.г. все още е продължавало изпълнението на програмите от първия програмен период, който започна през 2007 г. и 
приключи през 2013 г. През миналата година тепърва пък е започнало да набира скорост усвояването на европарите от 
новия период 2014-2020 г. През 2016 г. например са били разплатени 300 млн. евро по старите оперативни програми и 600 
млн. евро - по новите. 
Забавеният старт на процедурите за кандидатстване по новите оперативни програми е причина за неизпълнението на 
планираните капиталови разходи и по-ниските общи разходи през 2016 г., които са 93% от плана, признава финансовото 
министерство. Оттам оправдават това забавяне с "твърде амбициозни разчети за усвояването на средствата по сметките 
от ЕС за 2016 г.", поради което заложените параметри в бюджета не са били постигнати. През 2016 г. по данни на 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България договорените средства по 
оперативните програми са 28.5% от бюджета им, а разплатените - 7.6%. През третата година от предишния програмен 
период обаче тези показатели са били още по-ниски - 23% и 2.6%. 
Справка в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС показва, че към момента - в края 
на четвъртата година от 7-годишния период, при договорени 46% от бюджета на всички оперативни програми, който е 17.9 
млрд. лв., реално разплатени са 14%. Най-съществено изостава програмата "Околна среда", която е с бюджет от 3.462 
млрд. лв. По нея са сключени договори за 776 млн. лв. (22%), но са изплатени само 133 млн. (4.54%). Програмата "Наука, 
образование и интелигентен растеж" е с бюджет от 1.371 млрд. лв., а са договорени само 25% от тях и изплатени 9%. ОП 
"Транспорт" е с най-голям бюджет - 3.691 млрд. лв., и въпреки че са договорени 48%, от тях реално изплатени са 15%. 
Подобно е положението с ОП "Регионално развитие" - при договорени 65% от 3-те милиарда лева общ бюджет до момента 
са изплатени едва 13.4%. Сериозно е изоставането на програмата за морско дело и рибарство, където до момента са 
договорени 7.7% от бюджета и са платени 0.23%. По Програмата за развитие на селските райони са сключени договори за 
над 1.7 млрд. лева, или около 30.4% от средствата за селскостопански проекти. До момента по тях са разплатени над 800 
млн. лева към бенефициентите. 
ПЛАНОВЕ 
Догодина по европрограмите ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проекти на обща стойност 1.3 
млрд. лева. На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет са били 
приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщиха от правителствената пресслужба. 
 
Econ.bg 
 
√ КЕВР започва обществено обсъждане на промените в правилата за търговия с електрическа енергия 
Промените са свързани с въвеждането на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) на сегмента „пазар в 
рамките на деня”  и се налагат и във връзка с интегрирането на българския електроенергиен пазар на ниво Европейски 
съюз 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започва днес обсъждане на проекта за промяна на правилата за 
търговия с електрическа енергия. 
Промените са свързани с въвеждането на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) на сегмента  „пазар в рамките 
на деня“ и  се налагат и във връзка с интегрирането на българския електроенергиен пазар на ниво Европейски съюз. 
Порталът 3е-news.net припомня, че въвеждането на нови сегменти на енергийната борса са част от процеса по пълното 
отваряне на електроенергийния пазар в България. Без промени няма как да се случи и процеса на обединение на пазара. 
В рамките на кръгла маса по темата, през миналата седмица експерти коментираха, че настоящите изменения на практика 
въпреки желанието за съществен напредък ще са повече козметични, тъй като в началото на сегмента „в рамките на деян“ 
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няма да могат да участват производителите не електроенергия от ВЕИ. Тази ситуация ще се запази на практика до пълната 
либерализация на електроенергийния пазар. Освен това тя е в зависимост и с промени в Закона за енергетиката. 
Едва след като бъдат направени законови промени, от една страна свързани със статута на НЕК и от друга с регламентиране 
на механизма, по който ВЕИ производителите ще бъдат компенсирани, ако пазарните цени са под техните 
преференциални тарифи ще може да се говори за необходимите и желани промени за пазар в рамките на деня. Така че 
остава под въпрос доколко сегашните изменения ще са от полза и ще намалят изкривяванията, които се дължат на 
недостатъчната ликвидност, дори и на ценовите нива, както отбелязват експерти, включително и председателят на КЕВР 
Иван Иванов. Една от промените в Закона за енергетиката, както вече съобщи Иванов ще касае въвеждане на изискването 
голяма категория от производителите на електроенергия с лицензионен режим извън квотите за регулирания пазар да 
могат да излязат и на борсата. Това ще даде възможност на регулатора при определяне на регулаторните ценови решения 
да има по-голяма прогнозируемост. 
В докладът си работната група към КЕВР обяснява, че измененията в правилата за търговия с електроенергия целят по-
голяма гъвкавост на пазара, прецизиране на определени разпоредби, регламентиране на отношенията операторите на 
преносната и разпределителните мрежи, дейността на търговците на електроенергия и доставчиците. 
„С Проекта на Правила се цели създаването на правна рамка за въвеждане на пазарен сегмент в рамките на деня като част 
от борсовия пазар на електрическа енергия“, се отбелязва доклада, като се набляга на възможностите за постигане на по-
голям баланс между търсенето и предлагането. 
„На следващо място се прецизират и/или отменят разпоредби относно борсовия пазар на електрическа енергия“, се казва 
още в доклада на работната група. 
Измененията регламентират и „правата, и задълженията на търговци на електрическа енергия без физически обекти, тъй 
като към момента тези участници не са обхванати от разпоредбите на правилата за търговия с електрическа енергия (ПТТЕ). 
Предлаганите изменения са необходими и с оглед прецизиране и допълване на разпоредбите относно смяната на 
доставчик/координатор на балансираща група. 
Измененията предвиждат  задължение за независимия преносен оператор „да въведе процедура по известяване, 
валидиране и регистриране на графици за производство, графици за потребление и графици за обмен в рамките на деня 
на доставка.  Конкретизират  се и отговорностите на независимия преносен оператор по отношение поддържането на 
публичните регистри. 
Предварителните очаквания са измененията в Правилата за търговия с  електрическа енергия да влязат в сила още през 
следващия месец. Ако се съди по досега направените от политици от енергийната комисия изявления промени в Закона 
за енергетиката, касаещи процеса на пълното отваряне на пазара може да се очакват едва след първото тримесечие на 
2018 г. 
 
Agro.bg 
 
√ 39 милиона тона соя ще има в складовете към края на новата стопанска година 
39 милиона тона соя ще има в складовете към края на новата стопанска година. Според най-новата прогноза на 
Международния съвет по зърното това е спад с около 3 милиона тона в сравнение с месец септември. 
Корекцията се основава на очакваните по-малки количества в силозите на трите най-големи износители на соя. За 
Аржентина предвижданията са, че в края на март 2019-та на склад ще има само 5 милиона тона, като намалението е с 
около 4 милиона тона, вследствие на по-голям експорт и нараснало вътрешно потребление. Още по-малки наличности ще 
има в Бразилия – една 900 хиляди тона. Като причина експертите посочват слаба реколта и нараснало търсене на 
вътрешния пазар. За Съединените щати се прогнозират малко под 12 милиона тона, като количеството ще бъде с 40 
процента по-голямо, отколкото през август тази година. Лондонските експерти очакват нов рекорд на потреблението на 
соя. То ще достигне почти 353 милиона тона. Половината от това увеличение ще е на сметката на Китай - най-големият 
потребител с общо 110 милиона тона. На второ място, но далеч по-назад, се нарежда Европейският съюз, където 
употребата на соя ще нарасне с 600 хиляди тона до 16 милиона тона. Що се отнася до световната реколта, Международният 
съвет по зърното е оптимистично настроен. Новият сезон ще донесе около 348 милиона тона, най-вече заради ръста на 
площите в северното полукълбо. 
 
Manager.bg 
 
√ 127 хил. лв. оборот за час на БФБ 
С цени на печалба стартира търговията на Българската фондова борса (БФБ). BGBX40 се увеличава с 0,24 пункта, или 0,18%, 
до 131,45 пункта. BGREIT прибавя 0,18 пункта, или 0,16%, до 115,63 пункта. 
BGTR30 нараства с 1,20 пункта, или 0,22% до 548,63 пункта. 
Единствено SOFIX пада 0,17 пункта, или 0,03%, до 675,11 пункта. 
Общият оборот на БФБ към 10:50 часа възлиза на 127 хил. лв. и е формиран основно от пазара на акции. 
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Money.bg 
 
√ Петролът e най-скъп от две и половина години 
Цeнитe нa пeтpoлa дocтигнaxa нaй-виcoĸитe cи нивa oт юли 2015 г. нacaм в пoнeдeлниĸ. Πaзapитe peaгиpaxa нa cъбитиятa 
в Cayдитcĸa Apaбия, ĸъдeтo пpecтoнacлeдниĸът пpинц Moxaмeд бин Caлмaн зacили пoзициитe cи в yпpaвлeниeтo, чpeз 
aнтиĸopyпциoннa чиcтĸa, ĸaтo apecтyвa члeнoвe нa ĸpaлcĸoтo ceмeйcтвo, миниcтpи и инвecтитopи. Πo вpeмe нa aĸциятa ca 
зaдъpжaни oбщo 40 дyши, cpeд ĸoитo 11 пpинцoвe, чeтиpимa миниcтpи и дeceтĸи бивши миниcтpи. 
Вчера paнo cyтpинтa фючъpcитe зa copтa Бpeнт дocтигнaxa цeнa 62,44 дoлapa зa бapeл и пocлe лeĸo пoeвтиняxa. Toвa e нaй-
виcoĸoтo им нивo oт юли 2015 г. и нaд 40% нaд минимaлнитe cтoйнocти зa юни 2017 гoдинa. 
Cpeднaтa цeнa нa ĸoнтpaĸтитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ нa нюйopĸcĸaтa бopca в нaчaлoтo нa тъpгoвиятa ce вдигнa дo 
56 дoлapa зa бapeл в нaчaлoтo нa тъpгoвиятa, ĸoeтo cъщo e нaй-виcoĸoтo oт юли 2015 гoдинa и cлeд тoвa cпaднa дo 55,86 
дoлapa зa бapeл. Цeнaтa e c eднa тpeтa пo-гoлямa oт нaй-виcoĸaтa зa 2017 гoдинa, oтбeлязвa Rеutеrѕ. 
Bъпpeĸи cepиoзнитe пoлитичecĸи пpoцecи в Cayдитcĸa Apaбия, aнaлизaтopитe нe oчaĸвaт нeзaбaвни пpoмeни в пeтpoлнaтa 
пoлитиĸa нa cтpaнaтa, ĸoятo e нaй-гoлeмият изнocитeл нa cypoв пeтpoл в cвeтa. Cмятa ce , чe Pиaд твъpдo щe пoдĸpeпя 
cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa и пpoдължaвaнeтo нa нeгoвoтo дeйcтвиe. Kaĸтo и чe щe пpoдължи c пpoдaжбaтa 
нa дялoвe oт дъpжaвнaтa пeтpoлнa ĸoмпaния Cayди Apaмĸo пpeз cлeдвaщaтa гoдинa. A виcoĸитe цeни нa cypoвинaтa биxa 
били caмo пoлeзни зa пaзapнaтa oцeнĸa нa ĸoмпaниятa. 
 
 


