
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Капитал  
 
√ Бизнесът е против политическия елемент в механизма за минималната заплата 
Според работодателските организации тя трябва да е 43% от средното възнаграждение за страната 
Минималната работна заплата да е не повече от 43% от средната за страната. Процентът отговаря на съотношението 
минимално - средно възнаграждение за държавите, в които се определя минимална заплата. Това е една от промените, 
които предлага Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) в отговор на проекта на социалното 
ведомство за определяне на минималната работна заплата (МРЗ). Той предвижда тя да е между 40 и 50% от средната. 
Работодателите предлагат за долна граница да се взема линията на бедност. За 2016 г. например тя е 308 лв., докато 
минималната заплата беше 420 лв. 
Без политически подсказки 
Според работодателските организации предложеният от социалното ведомство модел отчита значителна част от 
заявените позиции на социалните партньори, но все пак те настояват за някои промени в методологията за определяне на 
новия размер на минималната заплата. 
Една от тях е при договарянето на размера на МРЗ да не се взимат предвид заложените от правителството стойности за 
следващите няколко години. В средносрочната бюджетна прогноза е отбелязано, че за 2019 г. минималната заплата се 
предвижда да е 560 лв., а през 2020 - 610 лв. Тези стойности бяха залегнали още в предизборната програма на ГЕРБ. 
Включването им в преговорите между синдикати и бизнес е вид мек натиск определянето на МРЗ да е и по политически 
съображения. 
По-късни преговори 
Друго изменение, което бизнесът счита за важно, е сроковете за начало и край на процедурата по договаряне на 
минималното възнаграждение между социалните партньори да бъдат изместени по-късно през годината. Социалното 
министерство предлага разговорите да започват в началото на февруари и да приключват в края на март. От 
работодателските организации настояват процедурата да започва на 1 април и да завърша на 30 юни. Причината е, че ако 
стартират твърде рано, дискусиите няма да са придружени с пълния обхват от актуални данни по всички индикатори. 
Според предложението на министерството на труда при определянето на новия размер на минималната заплата ще се 
разглеждат обективни показатели като инфлация, производителност, заетост, но какво ще е теглото на всеки от критериите 
и как ще се "разглеждат" те не е посочено. 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът иска минималната заплата да се договаря ежегодно от април до края на юни 
Така ще са на разположение актуалните данни по всички индикатори, които служат като база за формиране, 
посочват работодателските организации 
Работодателските организации в България настояват договарянето на размера на минималната работна заплата между 
социалните партньори да започва в началото на април и да приключва в края на юни. Това се посочва в позиция на 
национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР), по предложения проект на Рамково споразумение за определяне на минимална работна заплата от 
социалното министерство. 
Бизнес организациите изразяват принципно съгласие към предложената процедура и методика за договаряне и 
определяне на МРЗ. 
В предложения от министерството проект се залага договарянето да започва в началото на февруари и да приключва в 
края на март. Работодателите обаче искат процедурата да се случва от 1 април до 30 юни с мотив, че така ще са на 
разположение актуалните данни по всички индикатори, които служат като база за формиране на минималната заплата. 
От Асоциацията посочват, че данните за ръста на БДС на един зает и за относителния дял на компенсацията на един нает 
в БВП за годината, предхождаща преговорите, се предоставят от НСИ през март, т. е. непосредствено преди края на 
преговорите по предложения проект. 
Освен това в началото на преговорите на социалните партньори следва да бъде предоставен проектът на актуализираната 
средносрочна бюджетна прогноза, който се одобрява с решение на МС и следва да посочва очакваните стойности за ръста 
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на ключово значими показатели за годината - компенсацията на един нает и наетите и заетите лица, допълват от 
Асоциацията. 
Работодателите настояват още да отпадне предложението МРЗ да се изчислява и на база целеви стойности на 
минималната работна заплата, предвидени в актуалната средносрочна бюджетна прогноза на правителството за 
съответния период. Организациите на работодателите посочват, че целеви стойности на МРЗ не са сред предвидените в 
Конвенция 131 на МОТ и не могат да бъдат основа за договаряне. 
Що се отнася да самата методика за определяне на размера на МРЗ, бизнесът иска минималното възнаграждение да не е 
по-високо от 42-43% от средната заплата, а не както предлага Министерството на труда - между 40 и 50% от средната. 
Според бизнеса горната граница на предложения интервал от 40 - 50% за определяне на МРЗ спрямо средната работна 
заплата надхвърля значително средното съотношение за 22-те държави членки на ЕС, прилагащи минимална работна 
заплата, което достига 41 - 42 на сто. Предложената горна граница от 50% надхвърля и граничното съотношение на 
минималната към медианната работна заплата от 66%, съответстващо на определенията за нископлатен труд и 
нископлатени работници, използвано от Евростат, посочва се в мотивите им. 
Работодателите искат и актуални ежегодни данни за медианната, средната работна заплата и за броя на наетите лица за 
предходната година от информационната система на НАП, включително по общини, области и на национално ниво. 
 
News.bg 
 
√ Работодателите настояват отново да отпадне добавката "прослужено време" 
Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ, обединени в Асоциацията на  
организациите на българските работодатели-АОБР, представят пред Бисер Петков и Владислав Горанов, Проект на 
Рамково споразумение за процедура по определяне на размера на минималната работна заплата-МРЗ. 
По предложения проект на Рамково споразумение изразяват позицията, че Проектът отчита значителна част от заявените 
позиции на социалните партньори и дава възможност за постигане на напредък в изготвянето на взаимно приемливо и 
балансирано споразумение. 
Работодателските организации предлагат да отпадне законовото задължение за допълнително заплащане за прослужено 
време или до отпадането, да се договаря брутна, а не основна, МРЗ. 
Предлагат проектът на Рамково споразумение да се промени в чл. 1, т. 1 срокът 1 февруари да се замени с 1 април; в чл. 1, 
т. 2 срокът 31 март да се замени с 30 юни; в чл. 1, т. 3 буква "г" да се заличи. 
Предлагат също тези промени в сроковете за начало и край на процедурата със следните мотиви: "Крайната дата за 
приключване на договарянето на размера на МРЗ между социалните партньори следва да бъде съобразена с 
възможността за предоставяне в пълен обхват на актуални данни по всички индикатори от приложението, към датата на 
откриване на преговорите". 
"В началото на преговорите на социалните партньори следва да бъде предоставен проекта на актуализираната 
средносрочна бюджетна прогноза, който се одобрява с решение на МС. Актуализираната средносрочна бюджетна 
прогноза следва да посочва очакваните стойности за ръста на ключово значими показатели за годината, за която се 
определя МРЗ, като - компенсацията на един нает; наетите и заетите лица", обясняват АОБР. 
По отношение на предложението им за заличаване на буква "г" в чл. 1, т. 3 считат, че целеви стойности на МРЗ не са сред 
предвидените в Конвенция 131 на МОТ и не могат да бъдат основа за договаряне. 
Изразяват настоятелно искане, проектите на РМС за одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза да 
бъдат консултирани в НСТС в съответствие с чл. 3 на КТ. Това законово изискване следва да бъде отразено и в текста на 
процедурата за договаряне и определяне на МРЗ, като бъде посочен съответен срок - края на март на текущата година. 
По проекта на Методика за определяне на размера на МРЗ изразяват следното становище: "Горната граница на 
предложения интервал от 40 - 50 % за определяне на МРЗ спрямо средната работна заплата надхвърля значително 
средното съотношение за 18-те ДЧ на ЕС, прилагащи месечни МРЗ, което варира в интервала 41 - 43 %. Предложената 
горна граница от 50 % надхвърля и граничното съотношение на МРЗ към медианната работна заплата от 66 %, 
съответстващо на определенията за нископлатен труд и нископлатени работници, използвано от Евростат". 
Настояват за фиксиране на долна и горна граница на интервала за преговори, в размер на, съответно - линията на бедност 
и средното съотношение на минимална към средна работна за държавите, в които има определена месечна МРЗ. 
"Вторият абзац от предложеното Приложение 2, визиращ достигнатото равнище на МРЗ за предходната календарна 
година да се приема за долна граница на интервала следва да отпадне изцяло, дори само поради икономически 
волунтаристичната презумпция, че заплатите могат само да нарастват. Съответно, тази промяна следва да се отрази и във 
формулата", допълват АОБР. 
Работодателите обясняват още, че "следва да бъдат осигурени актуални ежегодни данни за медианната, средната работна 
заплата и за броя на наетите лица за предходната година, от информационната система на НАП за администриране на 
вземанията по ЗДДФЛ, вкл. по общини, области и на национално ниво. Основен параметър при определяне на МРЗ в 
предложената формула е "прогнозната стойност на нарастването на компенсацията на един нает от последната актуална 
средносрочна бюджетна прогноза на правителството". 
"Тъй като това е прогнозна величина и съществуват различни методики за прогнозиране на този ключов индикатор, следва 
от Министерство на финансите да бъде осигурен достъп до конкретната прилагана методика и параметри за 
прогнозирането", обясняват АОБР. 
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Във връзка с Конвенция № 131 на МОТ за определяне на минимална работна заплата и по повод на започналата процедура 
по ратификация считат, че "предложеният превод на Конвенцията е некоректен и дори превратен в частта чл. 3, буква "а" 
("обезщетенията за социално осигуряване")". 
 
Marica.bg 
 
√ Искат минималната заплата да се договаря от април до края на юни 
Работодателските организации в България настояват договарянето на размера на минималната работна заплата между 
социалните партньори да започва в началото на април и да приключва в края на юни. Това се посочва в позиция на 
национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР).  
В предложения от Министерството на труда проект се залага договарянето да започва в началото на февруари и да 
приключва в края на март. Работодателите обаче искат процедурата да се случва от 1 април до 30 юни с мотив, че така ще 
са на разположение актуалните данни по всички индикатори, които служат като база за формиране на минималната 
заплата.  
От Асоциацията посочват, че данните за ръста на брутната добавена стойност /БДС/ на един зает и относителния дял на 
компенсацията в БВП за годината, предхождаща преговорите, се предоставят от Националния статистически институт през 
март, т. е. непосредствено преди края на преговорите по предложения проект. 
Работодателите настояват още да отпадне предложението минималната работна заплата /МРЗ/ да се изчислява и на база 
целеви стойности на МРЗ, предвидени в актуалната средносрочна бюджетна прогноза на правителството за съответния 
период. Що се отнася да самата методика за определяне на размера на МРЗ, бизнесът иска минималното възнаграждение 
да не е по-високо от 42-43% от средната заплата, а не както предлага Министерството на труда - между 40 и 50% от 
средната.  
Според бизнесът горната граница на предложения интервал от 40 - 50% за определяне на МРЗ спрямо средната работна 
заплата надхвърля значително средното съотношение за 22-те държави членки на ЕС, прилагащи минимална работна 
заплата, което достига 41 - 42 на сто. Предложената горна граница от 50% надхвърля и граничното съотношение на 
минималната към медианната работна заплата от 66%, съответстващо на определенията за нископлатен труд и 
нископлатени работници, използвано от Евростат, посочва се още в мотивите на АОБР. 
 
Cross.bg 
 
√ Работодателите отново настояват да отпадне клас "прослужено време" 
Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ, обединени в Асоциацията на 
организациите на българските работодатели-АОБР, представят пред Бисер Петков и Владислав Горанов, Проект на 
Рамково споразумение за процедура по определяне на размера на минималната работна заплата-МРЗ. 
По предложения проект на Рамково споразумение изразяват позицията, че Проектът отчита значителна част от заявените 
позиции на социалните партньори и дава възможност за постигане на напредък в изготвянето на взаимно приемливо и 
балансирано споразумение. 
Работодателските организации предлагат да отпадне законовото задължение за допълнително заплащане за прослужено 
време или до отпадането, да се договаря брутна, а не основна, МРЗ. 
Предлагат проектът на Рамково споразумение да се промени в чл. 1, т. 1 срокът 1 февруари да се замени с 1 април; в чл. 1, 
т. 2 срокът 31 март да се замени с 30 юни; в чл. 1, т. 3 буква "г" да се заличи. 
Предлагат също тези промени в сроковете за начало и край на процедурата със следните мотиви: "Крайната дата за 
приключване на договарянето на размера на МРЗ между социалните партньори следва да бъде съобразена с 
възможността за предоставяне в пълен обхват на актуални данни по всички индикатори от приложението, към датата на 
откриване на преговорите". 
"В началото на преговорите на социалните партньори следва да бъде предоставен проекта на актуализираната 
средносрочна бюджетна прогноза, който се одобрява с решение на МС. Актуализираната средносрочна бюджетна 
прогноза следва да посочва очакваните стойности за ръста на ключово значими показатели за годината, за която се 
определя МРЗ, като - компенсацията на един нает; наетите и заетите лица", обясняват АОБР. 
По отношение на предложението им за заличаване на буква "г" в чл. 1, т. 3 считат, че целеви стойности на МРЗ не са сред 
предвидените в Конвенция 131 на МОТ и не могат да бъдат основа за договаряне. 
Изразяват настоятелно искане, проектите на РМС за одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза да 
бъдат консултирани в НСТС в съответствие с чл. 3 на КТ. Това законово изискване следва да бъде отразено и в текста на 
процедурата за договаряне и определяне на МРЗ, като бъде посочен съответен срок - края на март на текущата година. 
По проекта на Методика за определяне на размера на МРЗ изразяват следното становище: "Горната граница на 
предложения интервал от 40 - 50 % за определяне на МРЗ спрямо средната работна заплата надхвърля значително 
средното съотношение за 18-те ДЧ на ЕС, прилагащи месечни МРЗ, което варира в интервала 41 - 43 %. Предложената 
горна граница от 50 % надхвърля и граничното съотношение на МРЗ към медианната работна заплата от 66 %, 
съответстващо на определенията за нископлатен труд и нископлатени работници, използвано от Евростат". 
Настояват за фиксиране на долна и горна граница на интервала за преговори, в размер на, съответно - линията на бедност 
и средното съотношение на минимална към средна работна за държавите, в които има определена месечна МРЗ. 
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"Вторият абзац от предложеното Приложение 2, визиращ достигнатото равнище на МРЗ за предходната календарна 
година да се приема за долна граница на интервала следва да отпадне изцяло, дори само поради икономически 
волунтаристичната презумпция, че заплатите могат само да нарастват. Съответно, тази промяна следва да се отрази и във 
формулата", допълват АОБР. 
Работодателите обясняват още, че "следва да бъдат осигурени актуални ежегодни данни за медианната, средната работна 
заплата и за броя на наетите лица за предходната година, от информационната система на НАП за администриране на 
вземанията по ЗДДФЛ, вкл. по общини, области и на национално ниво. Основен параметър при определяне на МРЗ в 
предложената формула е "прогнозната стойност на нарастването на компенсацията на един нает от последната  актуална 
средносрочна бюджетна прогноза на правителството". 
"Тъй като това е прогнозна величина и съществуват различни методики за прогнозиране на този ключов индикатор, следва 
от Министерство на финансите да бъде осигурен достъп до конкретната прилагана методика и параметри за 
прогнозирането", обясняват АОБР. 
Във връзка с Конвенция № 131 на МОТ за определяне на минимална работна заплата и по повод на започналата процедура 
по ратификация считат, че "предложеният превод на Конвенцията е некоректен и дори превратен в частта чл. 3, буква "а" 
("обезщетенията за социално осигуряване")". 
 
Politics.bg 
 
√ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТНОВО НАСТОЯВАТ ДА ОТПАДНЕ КЛАС 'ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ' 
Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ, обединени в Асоциацията на 
организациите на българските работодатели-АОБР, представят пред Бисер Петков и Владислав Горанов, Проект на 
Рамково споразумение за процедура по определяне на размера на минималната работна заплата-МРЗ. 
По предложения проект на Рамково споразумение изразяват позицията, че Проектът отчита значителна част от заявените 
позиции на социалните партньори и дава възможност за постигане на напредък в изготвянето на взаимно приемливо и 
балансирано споразумение. 
Работодателските организации предлагат да отпадне законовото задължение за допълнително заплащане за прослужено 
време или до отпадането, да се договаря брутна, а не основна, МРЗ. 
Предлагат проектът на Рамково споразумение да се промени в чл. 1, т. 1 срокът 1 февруари да се замени с 1 април; в чл. 1, 
т. 2 срокът 31 март да се замени с 30 юни; в чл. 1, т. 3 буква "г"да се заличи. 
Предлагат също тези промени в сроковете за начало и край на процедурата със следните мотиви: "Крайната дата за 
приключване на договарянето на размера на МРЗ между социалните партньори следва да бъде съобразена с 
възможността за предоставяне в пълен обхват на актуални данни по всички индикатори от приложението, към датата на 
откриване на преговорите". 
Работодателските организации в България настояват договарянето на размера на минималната работна заплата между 
социалните партньори да започва в началото на април и да приключва в края на юни. Това се посочва в позиция на 
национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР), по предложения проект на Рамково споразумение за определяне на минимална работна заплата от 
социалното министерство. 
 
E-novinar  
 
√ Бизнесът иска минималната заплата да се договаря ежегодно от април до края на юни 
Бизнес организациите изразяват принципно съгласие към предложената процедура и методика за договаряне и 
определяне на МРЗ. 
В предложения от министерството проект се залага договарянето да започва в началото на февруари и да приключва в 
края на март. Работодателите обаче искат процедурата да се случва от 1 април до 30 юни с мотив, че така ще са на 
разположение актуалните данни по всички индикатори, които служат като база за формиране на минималната заплата. 
От Асоциацията посочват, че данните за ръста на БДС на един зает и за относителния дял на компенсацията на един нает 
в БВП за годината, предхождаща преговорите, се предоставят от НСИ през март, т. е. непосредствено преди края на 
преговорите по предложения проект. 
Освен това в началото на преговорите на социалните партньори следва да бъде предоставен проектът на актуализираната 
средносрочна бюджетна прогноза, който се одобрява с решение на МС и следва да посочва очакваните стойности за ръста 
на ключово значими показатели за годината - компенсацията на един нает и наетите и заетите лица, допълват от 
Асоциацията. 
Работодателите настояват още да отпадне предложението МРЗ да се изчислява и на база целеви стойности на 
минималната работна заплата, предвидени в актуалната средносрочна бюджетна прогноза на правителството за 
съответния период. Организациите на работодателите посочват, че целеви стойности на МРЗ не са сред предвидените в 
Конвенция 131 на МОТ и не могат да бъдат основа за договаряне. 
Що се отнася да самата методика за определяне на размера на МРЗ, бизнесът иска минималното възнаграждение да не е 
по-високо от 42-43% от средната заплата, а не както предлага Министерството на труда - между 40 и 50% от средната. 
Според бизнеса горната граница на предложения интервал от 40 - 50% за определяне на МРЗ спрямо средната работна 
заплата надхвърля значително средното съотношение за 22-те държави членки на ЕС, прилагащи минимална работна 
заплата, което достига 41 - 42 на сто. Предложената горна граница от 50% надхвърля и граничното съотношение на 
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минималната към медианната работна заплата от 66%, съответстващо на определенията за нископлатен труд и 
нископлатени работници, използвано от Евростат, посочва се в мотивите им. 
Работодателите искат и актуални ежегодни данни за медианната, средната работна заплата и за броя на наетите лица за 
предходната година от информационната система на НАП, включително по общини, области и на национално ниво. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
В. Сега 
 
√ Таванът на плащанията в брой остана 10 000 лева 
Депутатите окончателно гласуваха таванът на плащанията в брой да остане 10 000 лв., като отхвърлиха за пореден път 
предложението на финансовия министър той да падне на 5000 лв. от 2018 г. Това стана при второто четене на пакета 
данъчни промени, които влизат в сила от Нова година. Никой от народните представители от БСП, "Обединени патриоти", 
ДПС и "Воля" не се вслуша в призива на депутата от ГЕРБ и шеф на бюджетната комисия Менда Стоянова да бъде подкрепен 
по-ниския таван като мярка за борба със сивата икономика. 
"Искаме икономиката и приходите от нея да стават все повече и повече. Неслучайно самите вие между първо и второ 
четене на законопроектите на държавния бюджет, общественото осигуряване и здравната каса за 2018 г. сте предложили 
увеличение на приходите. Това няма как да се случи без изсветляване на икономиката", опита се да убеди безуспешно 
народните представители Стоянова. От "Обединени патриоти", които са партньори на ГЕРБ в управлението, категорично 
се противопоставиха и обявиха мярката за лобизъм от страна на банките. "Следващия път очакваме предложение таванът 
да стане 500 лв. Явно в крайна сметка целта е, ако може, през банките и семки да си купуваме", коментира Павел Шопов. 
От догодина заради по-висок акциз ще поскъпнат цигарите. Това е единствената промяна в данъчните ставки за 2018 г. 
Поскъпването ще е средно с около 10 стотинки, като по-голямо ще е то за по-евтините цигари. С акциз ще се облагат вече 
е смесите за наргиле, а при доставка на акцизна стока пощите и частните куриери вече ще изискват документ за платен 
налог, преди да приемат поръчката. 
Данъкоплатците ще продължат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне, ако подадат годишната си данъчна 
декларация по електронен път до 31 януари и платят налога. Първоначалната идея беше отстъпката да отпадне, но при 
второто четене на пакета данъчни промени тя остана. Мотивът бе, че все пак е добре данъкоплатците да бъдат 
стимулирани да си плащат по-рано налозите. От догодина обаче максималният размер на отстъпката вече няма да е 1000 
лв., а 500 лв.  
Затяга се и контролът за регистриране на фирмите по ДДС. При достигане на оборот от 50 000 лв. срокът за регистрация 
вече ще е 7, а не 14 дни. Промяната се прави най-вече заради търговските обекти по морските курорти, които само за два 
месеца правят този оборот, но за да избегнат регистрацията и плащането на данък, бързо сменят собствеността си. 
 
В. Монитор 
 
√ България ще е под наблюдение заради прекомерни икономически дисбаланси и през 2018 г. 
Според нов доклад на ЕК няколко показателя продължават да не отговарят на допустимите прагове 
България ще остане обект на мониторинг и през 2018 г. заради прекомерните икономически дисбаланси, които се 
наблюдават в страната. Това обяви Европейската комисия (ЕК) днес в Доклада си за механизма за предупреждение за 2018 
г. 
Комисията започна задълбочени прегледи на 13 държави членки, включително България, през ноември миналата година, 
с цел да анализира дали са засегнати от макроикономически дисбаланси и колко сериозни са те. Специалният мониторинг 
е насочен към ответните мерки на страните чрез по-активен диалог с националните органи, експертни мисии и доклади за 
напредъка. 
Финландия отпада от мониторинга, но в процедурата остават Германия, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Холандия, 
Португалия, Словения, Франция, Хърватия и Швеция. Според предоставената информация Комисията ще представи 
задълбочените прегледи в докладите по държави през февруари 2018 г. 
Докладът припомня, че през февруари 2017 г. Комисията e заключила, че България преминава през прекомерни 
макроикономически дисбаланси, включително уязвимости във финансовия сектор в комбинация с висока корпоративна 
задлъжнялост и на фона на незавършени корекции на пазара на труда. Според актуализираните данни на ЕК няколко 
показателя продължават да не отговарят на допустимите прагове, най-вече нетните инвестиционни международни 
позиции и реалният растеж на цените на жилищата. 
Отрицателните нетни инвестиционни международни позиции (НИМП) остават над прага, но продължават да се 
подобряват, докато текущата сметка се приближава към значителен излишък, коментира ЕК. Според доклада по-голямата 
част от НИМП са свързани с нетни задължения по преки чуждестранни инвестиции, което намалява външните рискове. 
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Частната задлъжнялост обаче продължава да е повод за тревога, особено за нефинансовите компании, където нивото на 
необслужваните заеми остава високо въпреки продължаващия процес на намаляване на задлъжнялостта. 
Комисията допълва, че все пак са предприети стъпки за намиране на решения за уязвимостите във финансовия сектор. 
Въпреки благоприятната макроикономическа среда обаче функционирането на сектора все още е затруднено от 
продължаващите тревоги около слабото управление, качеството на активите и надзора. 
В доклада се посочва, че продължава да се вижда и възстановяване на пазара на труда, като очакванията са безработицата 
да спадне дори под прогнозата. Непрекъснатите структурни проблеми, например високият дял на трайно безработните, 
както и несъответствието между уменията и квалификацията, са довели до недостатъчно развитие на човешкия капитал и 
натежават на заетостта. 
В същото време се очаква разходите за заплащане и труд да се ускорят най-вече заради недостига на работна ръка в някои 
сектори и на плановете за повишаване на минималната работна заплата през 2018-2020 г. 
 
БНТ 
 
√ Финансовата комисия в НС ще гледа бюджетните законопроекти за догодина 
Параламентарната комисия по бюджет и финанси ще разгледа бюджетните законопроекти за догодина преди 
окончателното им гласуване в пленарната зала. 
План-сметката предвижда ръст на икономиката от близо 4 на сто, дефицит от 1% и нов заем от 1 милиард лева за покриване 
на стари задължения. Заложено е още от първи януари минималната работна заплата да стане 510 лева. Предвидено е 
леко увеличение на пенсиите и минималните обезщетения за безработица и майчинство. 
С един процент обаче се увеличава осигурителната вноска. Повече пари от хазната ще се насочат към секторите сигурност, 
социална политика и здравеопазване. Вчера стана ясно, че преди второто четене на бюджета управляващите ще 
предложат парите за здравеопазване да се увеличат с още 27 милиона лева от резерва на здравната каса. 
 
Investor.bg 
 
√ VI блок на АЕЦ "Козлодуй" издържа изпитанията за увеличаване на мощността 
Тестовете са били извършени на 18 и 19 ноември, става ясно от съобщение на централата 
Успешно са приключили динамичните изпитания на шести блок на АЕЦ “Козлодуй” за повишаването на мощността на 
реактора до 104%, съобщиха от ядрената централа. Тестовете са били проведени на 18 и 19 ноември. 
Целта на изпитанията е след изпълнение на предвидените по проекта технически мерки да се потвърди готовността на 
съоръженията за работа в условията на повишена мощност в различни експлоатационни режими. 
В съответствие с утвърдената програма, в 9:01 ч. на 18 ноември на шести блок бе изключена една главна циркулационна 
помпа и автоматичната система за управление понижи мощността на реактора съгласно проектния алгоритъм. На 19 
ноември в 9:01 ч. бе изключена втора главна циркулационна помпа, последвано отново от понижаване на мощността.  
В 10:25 ч. турбогенераторът на блока бе изключен от енергийната система за включване на двете главни циркулационни 
помпи. В 14 часа и 53 минути бе направен паралел с енергийната система, уточняват от АЕЦ "Козлодуй". 
Всички изпитания от планираните за 18 и 19 ноември преминаха успешно и доказаха работоспособността на оборудването 
при повишена мощност. 
В момента мощността на реактора на шести блок постепенно се повишава до достигане на 104% за провеждане на 
следващите етапи от изпитанията. 
За увеличаване на мощността на реактора се използва усъвършенствано гориво на руската фирма ТВЕЛ. Искане на 
разрешение за използването му беше подадено в края на 2015 година. В началото на тази година стана ясно, че Агенцията 
за ядрено регулиране (АЯР) е разрешила използването на новия тип гориво. 
 
В. Банкерь 
 
√ Здравният министър иска увеличение на бюджета с 27 млн. лева 
Здравният министър Кирил Ананиев предлага с 27 милиона лева да бъдат увеличени парите, заложени в бюджета за 
догодина за здраве. Идеята е по 7 милиона лева да бъдат дадени за първичната и специализираната извънболнична 
помощ. С още 3 милиона да се увеличат парите за медико-диагностичните дейности, а с 10 млн. лева - за денталната 
помощ. 
"Години наред не е имало системност при управлението и контрола на голяма част от държавните дружества. Показателен 
пример за това е областната болница в Ловеч“, констатира министърът по време на среща за състоянието на лечебното 
заведение. 
Пред депутати от всички политически сили от региона, представители на общините-съакционери в лечебното заведение и 
съвета на директорите на болницата министър Ананиев посочи, че до две седмици екипът му ще е готов с детайлен и 
изчерпателен анализ за финансовото състояние на лечебните заведения с над 50% държавна собственост. „Вече сме 
преполовили работата по доклада и ще предложа дългосрочни и работещи решения за функционирането на държавните 
лечебни заведения“, посочи министър Ананиев. 
В момента министерството работи приоритетно в тази посока. Ежемесечното гасене на пожари чрез вдигане на запори, 
осигуряване на дарения, частично изплащане на трудови възнаграждения и подобни краткосрочни мерки не е устойчив 
начин за решаване на проблемите в болничния сектор, посочи още министърът по време на срещата. 



7 

 

 

 
В. Дума 
 
√ Мнозинството в НС одобри затягане на банковия надзор 
Мнозинството в парламента прие вчера на първо четене промени в Закона за кредитните институции, внесени от 
председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова. За промените гласуваха 109 депутати и 54 се въздържаха. 
 С промените в Закона в критериите за лицензиране се въвежда допълнително условие за представяне на данни за 
действителния собственик на акционери с квалифициран или по-висок дял в дружество, обект на лицензионна процедура. 
Банките се задължават да предоставят на централната банка информация в случаите, когато са им станали известни 
обстоятелства, които дават основания за наличието на негативно влияние на лицата, които пряко или непряко притежават 
над 50% от капитала. 
Разширява се кръгът от лица, чиито експозиции  трябва да се третират като експозиции към свързани с банката, като се 
предлагат изменения за усъвършенстване на режима за регулиране на риска. За такива лица се причисляват - 
администратори на банката, нейни акционери с квалифициран или по-висок дял, лица, които контролират банката, 
дъщерни дружества на банката. 
По време на дебатите председателят на Бюджетната комисия Менда Стоянова посочи, че този законопроектът е поредна 
стъпка към повишаване ефективността на надзорната дейност на БНБ върху банките. "Всички тези промени ще доведат до 
повишаване на изискванията при лицензиране на банки. Задълбочават се и изискванията при изследването на свързаните 
лица при кредитиране от банки и създават законови условия всички препоръки и условия на европейския банков орган да 
бъдат прилагани и от БНБ и българските банки", каза тя. Стоянова поясни, че отговорността на банковия надзор нараства 
изключително много с тези правомощия. Надявам се, че с тези промени надзорът на БНБ ще оправдае доверието, което 
му се дава, допълни Стоянова. 
Депутатът от БСП за България проф. Румен Гечев обясни, че БСП ще подкрепи всички текстове, които са свързани със 
засилване на банковия надзор, но уточни, че се гласува текст, който тепърва ще бъде променян, тъй като има недостатъци, 
които трябва да се отстранят. "Не само този проект, цялата работа в парламента ни е такава. Съгласни сме, че трябва да 
има сериозна преработка на текстовете, защото първият риск, е да се даде голяма власт на подуправителите на БНБ. Трябва 
да гарантираме, че решенията ще се взимат колективно и отговорност трябва да се носи от целия Управителен съвет, а не 
само от подуправителите", заяви Гечев. 
Йордан Цонев обясни, че ДПС ще подкрепи промените и уточни, че водещият мотив на НС е европейското 
законодателство, а не препоръки, на който и да е орган. 
 
News.bg 
 
√ Енергийна стратегия предвижда до 4% от доходите ни да отиват за ток 
Ограничаване на нарастването и постепенно намаляване на цените на електрическата енергия за индустрията. Разходите 
на домакинства за енергия да не надвишава 4% от доходите им. При производството на електроенергия ще се използват 
предимно български суровини. 
Това е записано в идейния проект "Стратегия за развитието на енергетиката в България с хоризонт 2030 година". 
Стратегията е разработена от екип с ръководител Проф. Христо Василев и бе поставена на публично обсъждане в Дома на 
науката и техниката в София. 
От думите на проф. д-р.инж. Христо Василев по време на публично обсъждане стана ясно още, че в стратегията е записано 
включително и ограничаване на заболяванията, вследствие на замърсен въздух. Според стратегията ще се намали 
енергийната бедност на населението и ще се подобри качеството на отоплението. 
Запазването на броя на работните места в сектор Енергетика, и в частност "Марица изток" чрез създаване на 
високотехнологична зона е един от приоритетите в сектора. 
Целите ще бъдат постигнати основно с частни инвестиции, но без държавни гаранции. В стратегията се твърди, че цената 
от фотоволтаичните централи ще е по-ниска от енергията от атомни, термични и др. 
 
В. Стандарт 
 
√ Приключи ремонтът на тунела "Витиня" 
Вчера официално приключи ремонтът и на двете тръби на тунел „Витиня" на магистрала „Хемус". Предсрочно – от 
понеделник, беше отворена тръбата в посока София. 
При ремонта на най-дългия тунел в България е монтирано енергоефективно светодиодно осветление, видеонаблюдение, 
пожароизвестителна и оповестителна система. На входовете са монтирани светофарни уредби. 
Вчера обаче ще бъде спряно движението в тръбата за Варна. Причината е извършването на проверка на мостовото 
съоръжение веднага след тунел „Витиня", което също бе ремонтирано през последните месеци. 
За времето на проверката автомобилният трафик е пренасочен двупосочно в тръбата за София. 
Но дори след отварянето на двете тръби на „Витиня" шофьорите трябва да знаят, че по магистрала „Хемус" продължава да 
има места, където може да се образуват колони. Ремонт на виадукти е причина за 2 стеснения в началото на магистралата. 
И двата ремонта ще приключат до края на месеца. 
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В. Земя 
 
√ Средната годишна млечност при крави е 3.6 тона, при овцете - 68 литра 
Заради продължаващата тенденция към окрупняване на животновъдните стопанства, агростатистиката установява за 2016 
г., че броят на фермите в страната намалява, но пък стадата стават все по-големи, съобщава Аграрният доклад 2017. Към 
ноември 2016 г. най-дребните говедовъди, които отглеждат по 1–2 крави, все още са най-многобройни-19 200, въпреки че 
за година те са намалели с 14,1%. Фермите с 3 до 9 крави, които са около 3 600 на брой, са се стопили още повече — с 
16,1%. В същото време стопанствата с по над 100 крави са се увеличили с повече от 17 процента. Те са около 400 в цялата 
страна и в тях се отглеждат 72 600 млечни крави, които са почти 27% от всичките 271 329 животни към края на 2016 г. 
В същото време средната годишна млечност в страната продължава да е изключително ниска –3,64 тона за млечна крава 
и 68,2 л за млечна овца. Сив сектор или просто ниска производителност? Сметката е направена от посочените в Аграрния 
доклад общо количество краве мляко, което за 2016 г. е 988 900 тона и от броя на млечните крави. Съответно броят на 
овцете-майки е 1 128 800, а годишното количество овче мляко е 76 986 000 литра. 
При почти всички животни се забелязва намаление на броя на стопанствата и в същото време увеличение на поголовието 
в оставащите. №1 по увеличение са биволите, които в края на 2016 г. наброяват 12 300. Изключение има козите и птиците. 
Козите са се стопили през 2016-а спрямо 2015 г. с близо 30 хиляди. Птиците са намалели с около 2 милиона за година до 
13,7 млн., което се дължи главно на по-малкия брой пилета за месо и патици. 
Най-съществено е окрупняването при свиневъдните стопанства. Само за година средният брой животни в една 
свинеферма се е увеличил от 41.4 на 56. 
През 2016 г. се запазва тенденцията на увеличение на едрите и дребни преживни животни с месодайно направление. 
Броят на месодайните крави нараства с 12,4%, а на овцете-майки за месо — с 11,0%. 
 
OffNews 
 
√ ЕС ще премахва геоблокирането в интернет 
Eвропейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия постигнаха тристранно политическо споразумение за 
премахването на неоправданото блокиране на географски принцип за потребителите в интернет, което е важна част от 
изграждането на единния цифров пазар за Европа, съобщиха от пресслужбата на ЕК. 
"Премахването на неоправданото блокиране на географски принцип е огромна стъпка напред за потребителите и за 
изграждането на истински цифров единен пазар, работещ за всички. След премахването на таксите за роуминг и 
преносимостта на съдържанието сега гражданите на ЕС ще могат да купуват онлайн новите си мебели, да резервират хотел 
или да използват кредитната си карта зад граница сякаш са у дома", коментира еврокомисарят по цифровата икономика и 
цифровото общество Мария Габриел. 
Географското блокиране е дискриминационна практика, използвана с търговска цел, при която онлайн продавачите 
отказват на потребителите достъп до даден уебсайт въз основа на тяхното местоположение или ги препращат към местен 
магазин с различаващи се цени. Например клиентите, които наемат автомобил в определена държава членка, могат да 
заплатят повече за една и съща услуга по наемане на автомобил в една и съща дестинация. 
Регламентът за премахването на неоправданото блокиране на географски принцип беше предложен през май 2016г. и 
беше посочен като законодателен приоритет в съвместната декларация на трите европейски институции през тази година. 
Новите правила трябва да бъдат одобрени от Съвета и Европейския парламент, като ще влязат в сила 9 месеца след 
публикуването им в Официалния вестник на ЕС. 
 
Profit.bg 
 
√ Предпазливостта на Фед доведе до разпродажби при долара 
Доларът е в отбранителна позиция днес, след като отчете най-големия си спад от пет месеца, докато облигациите 
отбелязаха завръщане на фона на спекулациите, че Федералният резерв може и да не затегне толкова агресивно паричната 
си политика, колкото се смяташе преди. 
Движенията на азиатските пазари бяха минимални, тъй като японските пазари са затворени заради празник, а в САЩ 
почиват заради Деня на благодарността. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна до нов 10-годишен връх, отбелязвайки повишение от 0.15%. Същият ръст 
отбеляза и основният индекс в Хонконг. 
Поевтиняването на долара дойде, след като протоколът от последната среща на Фед показа, че “много участници” се 
опасяват, че инфлацията ще остане под таргета на банката от 2% в по-дълъг период от очакваното. 
Това съвпадна с коментарите на председателя на Фед Джанет Йелън, че е не е сигурна по отношение на перспективите за 
инфлацията и накара пазарите да ограничат очакванията за още вдигания на лихвите през следващата година. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, бе на ниво от 
93.244 пункта, след като вчера изгуби 0.75%. 
Еврото се търгува срещу 1.1821 долара, след като вчера бе на ниво от 1.1731. Доларът поевтиня и спрямо йената, 
достигайки 111.20, което бе най-ниското ниво от 20 септември насам. Това бе и най-големият еднодневен спад спрямо 
йената от май насам. 
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Предпазливата позиция на Фед помогна и прекратяването на разпродажбите на краткосрочните щатски държавни 
облигации като лихвите по двегодишните книжа се понижи с близо пет базисни пункта до 1.727%. Това бе най-големият 
еднодневен спад от началото на септември. 
Ръстът се пренесе и в Азия, където лихвата по 10-годишните австралийски облигации падна до най-ниското си ниво от юни, 
а дилъри очакват лихвите по европейските облигации също да отчетат спад. 
Уолстрийт бе оазис на спокойствието, като Dow Jones се понижи с 0.27%, S&P 500 изгуби минималните 0.08%, а Nasdaq 
добави 0.07%. 
Акциите на Verizon и AT&T поскъпнаха с 2.0% и 1.6%, респективно, на фона на очакванията, че те ще се облагодетелстват 
от плана на американското правителство да отменят правилата за неутрален интернет, въведени от администрацията на 
Барак Обама. 
Суровините бяха подкрепени от спада при долара, като златото поскъпна до 1 290.02 долара за тройунция, след като вчера 
металът добави 0.9% към цената си. 
 
Econ.bg 
 
√ Цените на петрола се понижават слабо от сутринта 
Януарският фючърс за петрола сорт Brent поевтиня със 17 цента – до 63,15 долара за барел 
Цените на двата основни сорта петрол в хода на търговията в сряда отбелязаха повишение, но след публикуване на данните 
на Министерство на енергетиката на САЩ започнаха да спадат, става ясно от данните от търговията. Според анализаторите, 
причината е по-слабо понижение от очакваното на запасите от петрол за миналата седмица. 
Според данните от търговията на 22 ноември стойността на януарския договор за петрола сорт Brent на борсата ICE Futures 
в Лондон се повиши с 0,75 долара, или 1,2 % - до 63,32 долара за барел. 
Фючърсът за януари за петрола WTI на борсата в Ню Йорк (NYMEX) скочи с 1,19 долара или 2,09 % - до 58,02 долара за 
барел.  
Тази сутрин цените на петрола се понижават. 
Януарският фючърс за петрола сорт Brent поевтиня със 17 цента – до 63,15 долара за барел. 
Котировката на януарския договор за петрола WTI спадна с 11 цента – до 57,91 долара за барел. 
 


