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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Bulgaria On Air 
 
√ Работодатели и синдикати в спор колко да е минималната заплата 
Увеличаването й да не става механично 
Отново няма съгласие между работодатели и синдикати за това колко да е минималната работна заплата. Председателят 
на АИКБ Васил Велев предлага увеличаването да е по сектори. Той се обяви против административното показване на 
месечното заплащане. 
Цялото интервю вижте във видеото. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ЗАПАЗВА МЯСТОТО СИ В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЕЕР – ЕДИН ОТ ТРИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ НА 
ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ 
Проведеното в Брюксел Общо събрание на СЕЕР преизбра д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, за вицепрезидент на CEEP до 2020 г. По този начин Асоциация на индустриалния 
капитал в България запазва мястото си в ръководството на СЕЕР – европейският социален партньор, представляващ 
доставчиците на услуги от общ интерес. Предвид на важните решения в сферата на енергетиката, на данъчното 
законодателство, както и продължаващите преговори по социални въпроси в ЕС, това е сериозна възможност за АИКБ да 
участва в правенето на политики в Европа. 

 
След преизбирането си д-р Милена Ангелова 
отбеляза: „През последните няколко години CEEP 
постигна важни резултати, като укрепи 
вътрешното си управление, повиши видимостта 
си в Брюксел и държавите членки, продължи 
усилията за набиране на нови членове и 
положително повлия на законодателството на ЕС. 
Този нов мандат за президентския екип ще ни 
позволи да продължим и усъвършенстваме тази 
положителна работа.“ 
Начело на СЕЕР отново бе  избрана г-жа Катерина 
Райхе, която заемаше поста Президент на 
организацията и до момента. Г-жа Райхе е главен 
изпълнителен директор на Германската 
асоциация на местните комунални услуги (VKU) от 
2015 г. и президент на германската секция на 
CEEP. Тя подчерта, че нейният приоритет в този 
мандат, ще е да направи всичко необходимо, за 
да могат предприятията и работодателите, които 

предоставят публични услуги и услуги от общ интерес, да получат вниманието на институциите в ЕС, което заслужават. 
В президентския екип на СЕЕР постовете си запазват и Том Биити (Великобритания), както и Филипо Брандолини (Италия). 
Като член на СЕЕР и официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия, Асоциация на индустриалния 
капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативните комитети на Европейския съюз, участва 
в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес 
климат. 
Като вицепрезидент на СЕЕР, д-р Ангелова ще работи активно за успешното осъществяване на Българското 
председателство на Съвета на ЕС, както и за това страната ни да бъде поканена за преговори за членство в Еврозоната и за 
приемането ни в Шенген. 
 
 

https://www.bgonair.bg/direktno/2017-12-12/rabotodateli-i-sindikati-v-spor-kolko-da-e-minimalnata-zaplata
http://www.ceep.eu/
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2017/12/2.jpg
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БТА 
 
√ АИКБ ЗАПАЗВА МЯСТОТО СИ В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЕЕР – ЕДИН ОТ ТРИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ НА 
ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ 
Проведеното в Брюксел Общо събрание на СЕЕР преизбра д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, за вицепрезидент на CEEP до 2020 г. По този начин Асоциация на индустриалния 
капитал в България запазва мястото си в ръководството на СЕЕР – европейският социален партньор, представляващ 
доставчиците на услуги от общ интерес. Предвид на важните решения в сферата на енергетиката, на данъчното 
законодателство, както и продължаващите преговори по социални въпроси в ЕС, това е сериозна възможност за АИКБ да 
участва в правенето на политики в Европа. 
След преизбирането си д-р Милена Ангелова отбеляза: „През последните няколко години CEEP постигна важни резултати, 
като укрепи вътрешното си управление, повиши видимостта си в Брюксел и държавите членки, продължи усилията за 
набиране на нови членове и положително повлия на законодателството на ЕС. Този нов мандат за президентския екип ще 
ни позволи да продължим и усъвършенстваме тази положителна работа.“ 
Начело на СЕЕР отново бе  избрана г-жа Катерина Райхе, която заемаше поста Президент на организацията и до момента. 
Г-жа Райхе е главен изпълнителен директор на Германската асоциация на местните комунални услуги (VKU) от 2015 г. и 
президент на германската секция на CEEP. Тя подчерта, че нейният приоритет в този мандат, ще е да направи всичко 
необходимо, за да могат предприятията и работодателите, които предоставят публични услуги и услуги от общ интерес, да 
получат вниманието на институциите в ЕС, което заслужават. 
В президентския екип на СЕЕР постовете си запазват и Том Биити (Великобритания), както и Филипо Брандолини (Италия). 
Като член на СЕЕР и официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия, Асоциация на индустриалния 
капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативните комитети на Европейския съюз, участва 
в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, формиращи европейския бизнес 
климат. 
Като вицепрезидент на СЕЕР, д-р Ангелова ще работи активно за успешното осъществяване на Българското 
председателство на Съвета на ЕС, както и за това страната ни да бъде поканена за преговори за членство в Еврозоната и за 
приемането ни в Шенген. 
 
Temida TV 
 
√ Работодателите пак не одобриха новата минимална работна заплата.  
Работодателите отново се обявиха против административното увеличаване на минималната работна заплата. Социалните 
партньори обсъдиха проект на постановление на Министерския съвет, с който се предлага минималната работна заплата 
от 2018 година да е 510 лева. Предложението се подкрепя от синдикатите, но всички представители на бизнеса са против. 
Социалният министър Бисер Петков отбеляза, че нарастването на минималната работна заплата ще е с 10,9 на сто спрямо 
минималната работна заплата за тази година. Нетният доход, който ще получи човек, който е на минимална работна 
заплата, ще бъде 397 лева. Това се получава при приспадане на данък и лични осигурителни доходи. Размерът превишава 
линията на бедност от 321 лева. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев отбеляза, че половин трудова Европа се 
труди в страни, в които няма месечна минимална работна заплата. По данни, цитирани от Велев, средната работна заплата 
в страните без минимална заплата е с 60 процента по-висока от тези, в които има месечна работна заплата. Където има 
по-зрели индустриални отношения и се договарят минималните заплати, има и по-високи доходи на трудещите се , 
допълни той. 
Велев направи сметка, че ако се добавят и начисления като клас прослужено време към минималната заплата, то 
съотношението минимална – средна заплата у нас ще е над 51 на сто при средно 42 на сто за ЕС. В България над 400 000 
души са на минимална работна заплата. 
Председателят на АИКБ прогнозира, че в области като Видин, Благоевград и Кюстендил съотношението минимална 
работна заплата към средна ще достигне към 85-90 процента с това темпо на нарастване на минималната работна заплата. 
Работодатели и синдикати подкрепиха предложението за ратификация на Конвенция 131 на МОТ. Според социалния 
министър Бисер Петков и според социалните партньори ратификацията ще бъде шанс да се договори работещ механизъм 
за определяне на минималното възнаграждение. Предстои уточнение по превода на един термин в конвенцията. 
Социалните партньори подкрепиха приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС. Бяха подкрепени и 
предложения за промени на Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица и на Наредбата 
за пенсиите и осигурителния стаж. 
 
Novini 24/7 
 
√ Работодатели и синдикати очаквано не постигнаха консенсус по отношение на МРЗ 
Работодатели и синдикати очаквано не постигнаха консенсус по отношение на новия размер на минималната заплата от 
догодина. Това стана ясно по време на последния за годината Национален съвет за тристранно сътрудничество. 
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Въпреки това министърът на труда и социалната политика Бисер Петков потвърди, че от догодина тя ще бъде 510 лева 
месечно. Той отбеляза, че според разчетите, когато от 510 лв. се приспаднат данъкът и осигурителните вноски, се 
получава 397 лв, което вече е по-високо от определения праг на бедност - 327 лева. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви, че от работодателите не 
подкрепят проекта, тъй като разликата между средната и минималната заплата ще бъде прекалено малка. „Ще се получи 
съотношение над 51% минимална към средна заплата. В ЕС това съотношение е 42-43%. По този начин ще се заличи 
неквалифицирания труд и средноквалифицирания труд и ще се демотивират хората да повишават квалификацията си, 
защото ще получават едно и също възнаграждение. Това не е добре за икономиката", обоснова се той. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
Investor.bg 
 
√ Българските компании и дуалното образование - пресечената точка 
Основна пречка според работодателите е липсата на специален трудов договор за ученици 
Все повече български компании се включват активно в модела на дуалното образование. България отдавна има 
професионални гимназии, новото в този модел е, че практиката на учениците в предприятията започва след сключването 
на трудов договор. В Кодекса на труда пък е разписано минимално възнаграждение за учениците – 90% от минималната 
работна заплата. 
По този модел, въведен отдавна в страни като Германия, Австрия и Швейцария, учениците в 11 и 12 клас учат два дни в 
училище, а в останалите три дни работят във фирмите. 
Заради недостига на обучени кадри в България някои фирми и търговски камари се заеха самостоятелно с новия формат, 
а други се включиха в проекта ДОМИНО, който има за цел да реформира системата на професионалното образование в 
страната. 
Проектът, който започна през 2015 година, се финансира по Българо-швейцарската програма за сътрудничество с 3,5 млн. 
швейцарски франка, като 15% е съфинансирането от българското Министерство на образованието и науката. 
Как се случват нещата на практика? 
Учениците работят в предприятията с трудов договор под надзора на наставници – поне един на всеки петима гимназисти.  
Извън регламентираното заплащане по проекта се отпускат стипендии в рамките на 50 лв. месечно за учениците в дуална 
форма на обучение. За сравнение – социалната стипендия за ученици е 20 лв., а за отличен успех – около 40 лв. 
„Бизнесът е готов да плаща за добре подготвени хора“, заяви пред журналисти Владимир Спасов, прокурист на базираното 
в Казанлък предприятие „М+С Хидравлик“, където вече имат опит с дуалното обучение. 
Първото училище, включено в проекта  ДОМИНО през 2015 г., е  Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ в Казанлък. 
Учениците се обучават в „М+С Хидравлик“, „Арсенал“ и „Гуала Клоужърс Тулс България“. От близо 470 ученици в 
гимназията 224 са в дуална форма на обучение в седем паралелки, по специалности „Машини и системи с цифрово-
програмно управление (ЦПУ)“  и „Мехатроника“. 
Владимир Спасов посочи, че в близо 50-хилядния Казанлък почти 20 хил. души са заети в индустрията и така градът гони 
показателите за заетост на София. 
Представителите на бизнеса казват, че работата с високоспециализирана машина не е лошо платена. Новата форма на 
обучение повишава и интереса към техникума, където се увеличават паралелките, разказа директорът Мариана Демирева.  
Според работодателите два – три месеца са необходими за обучение в едно предприятие, включително и на правилата за 
безопасност на труда, а след това повечето ученици се справят самостоятелно в производството, където работят със 
стругове, фрези, пробивни и шлифовъчни машини или заваряват. В Казанлък учениците ползват всички социални добавки, 
които се полагат и на работниците. 
Един от резултатите е, че учениците стават по-дисциплинирани, допълва Мариана Демирева.  
В Стара Загора в проекта ДОМИНО участват три техникума, които се включиха през учебната 2016/2017 г. Това са  
професионалната гимназия по хранене и облекло „Райна Княгиня“, по електротехника „Г. С. Раковски“, по механотехника 
и транспорт „Н. Вапцаров“. 
За разлика от други градове, в Стара Загора дуалното обучение се координира изцяло от местната Търговско-промишлена 
палата. Тъй като учениците са още в десети клас, реално ще започнат работа от следващата година. 
Трябва ли учениците да остават във фирмите, които са ги обучили? 
Бизнесът в Стара Загора настоява срещу обучението на учениците да получи гаранции, че дипломираните младежи няма 
да напуснат веднага. 
На обратното мнение са фирмите от Пловдив, които участват в проекта заедно с  Професионалната гимназия по вътрешна 
архитектура и дървообработване „Христо Ботев“. 
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„Идеята на дуалното обучение не е да ги задържаме“, заяви Елена Желязкова, представител на „Кухни Диалог“. Тя посочи, 
че малките фирми няма как да откриват всяка година нови работни места. Според нея за задържане на младежите трябва 
да се мисли, само ако компанията търси работници. 
„И без проекта ДОМИНО ние обучаваме работници“, посочва Мартин Торосян от семейната фирма „Гюл ММ“. На въпрос 
дали би обучавал ученици, без проекта да покрива част от разходите, той отговори: „Финансово е по-изгодно да обучаваш 
хора, които са избрали определен занаят, отколкото случайно наети работници“. 
Прокуристът на „М+С Хидравлик“ Владимир Спасов разказа, че от първите обучени шестима в предприятието не е останал 
нито един, но той не смята това за неуспех. „Направихме така, че да си струва човек да се замисли за професионалното 
образование“, каза той. 
„Никой не изисква от учениците да останат във фирмите, те трябва сами да решат накъде да се насочат“, смята управителят 
на „Скания България“ Петър Дончев. 
Преди да се включи в проекта, фирмата е организирала практики за ученици в реална работна среда, сега новото е, че този 
труд е регламентиран в наредба, заяви директорът на техникума инж. Константин Костадинов. Учениците в дуално 
обучение в професионалната гимназия са още в 8, 9 и 10 клас, така че тепърва им предстои да работят във фирмите. 
„За първи път бизнесът казва какво трябва да се учи“, заявиха представители на различни фирми на среща с медиите в 
Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в София. 
Един от основните проблеми за бизнеса е липсата на трудови договори, които да са разработени специално за дуалното 
обучение. Сега се сключва договор между ученик и предприятието, който се подписва и от родителя, ако гимназистът е 
непълнолетен. Друг проблем са остарелите учебни планове, които не отговарят на съвременното производство. За всяка 
нова специалност в дуалната форма трябва да се разработят нови учебни програми. 
„ДОМИНО финансира разработването на нови учебни програми и ново учебно съдържание за 11-те професии в проекта, 
обучение на учителите и наставниците от фирмите, различни мероприятия с бизнеса“, заяви ръководителят на проекта 
Петя Евтимова. 
Сега според нея трябва да се уредят въпроси като ваканциите на учениците и здравните осигуровки. Младежите са здравно 
осигурени от държавата, но при сключен трудов договор фирмите също ги осигуряват. Този въпрос трябва да се реши 
много бързо, допълни тя. 
Бизнесът по думите й иска и регистър на фирмите, участващи в процеса на дуално обучение. Това ще улесни родителите, 
които искат да са сигурни, че младежите няма да попаднат в компании с лоши условия на труд или пък са неизрядни платци 
към социалното осигуряване. 
„Засега в закона се казва, че фирмата има капацитет и осигурява работно място, но няма изградени механизми кой 
проверява това“, допълни Петя Евтимова.  
Директорите на професионалните гимназии планират нови паралелки и специалности, заради съвсем отскоро нарасналия 
интерес към дуалното образование. Например в „Хенри Форд“ ще открият паралелка по асансьорна техника. Нова 
специалност – политехника - обмислят да въведат и в пловдивския техникум „Христо Ботев“. 
Тази година в проекта ДОМИНО участват близо 800 ученици в 30 професионални гимназии в 19 града, които работят в над 
170 фирми. Проектът приключва през 2019 година.  
След като президентът на Швейцария Дорис Лойтхард обяви наскоро при посещението на председателя на Еврокомисията 
Жан-Клод Юнкер, че страната ще продължи да подпомага Източна Европа, е много вероятно да продължи финансирането 
на проекта ДОМИНО и след 2019 г., заяви Петя Евтимова. 
 
News.bg 
 
√ Увеличават с 15 г. три концесии и обновяват плащането им с наредба от 2007 г. 
Увеличават с 15 години три концесионни договора за добив на подземни богатства, решиха министрите от кабинета 
"Борисов-3", съобщиха от Министерския съвет. 
Удължават се концесионните договори за добив на природни богатства от находищата "Бели извор", област Враца, 
"Коритна", област Ловеч, и "Димов дол", област Смолян. 
От първите две находища се добиват мергели за производство на цимент. Концесионерите - "Холсим България" АД и 
"Златна Панега цимент" АД, мотивират исканията си с наличието на оставащи запаси, които биха останали неиззети. 
Заедно с промените в договорите Министерският съвет изменя и начина на формиране на концесионните плащания. 
Според информацията на МС, те се привеждат в съответствие с Наредбата за принципите и методиката за определяне на 
концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства, променена през 2007 г. 
До момента концесионерите са заплащали необходимите суми в съответствие със старите правила, валидни към датата на 
подписване на договорите - 1997 г. 
От находище "Димов дол" концесионерът "Рудметал" АД добива оловно-цинкови руди. С одобреното днес изменение на 
договора се променят и границите на концесионната площ. Тя се увеличава с допълнителни терени, необходими за 
осъществяване на спомагателни дейности по концесията, извън добива. Промяната е мотивирана и от изменение на 
границите на находище "Димов дол", направено след преоценка и преизчисляване на запасите, поясниха от МС. 
 
√ Кредитният рейтинг на Стара Загора е повишен на "ВВВ-" 
Международната рейтингова агенция Standart&Poor"s повиши дългосрочния кредитен рейтинг на Община Стара Загора. 
От "ВВ+" със стабилна перспектива рейтингът на Стара Загора е повишен на "ВВВ-" със стабилна перспектива, вследствие 
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присъждането на същия рейтинг на Република България. По правило община не може да има по-висок кредитен рейтинг 
от този на държавата. 
От рейтинговата агенция съобщават, че след повишението на рейтинга за България на "ВВВ-" със стабилна преспектива на 
1 декември, самостоятелният кредитен профил на Стара Загора е оценен с "bbb-", което води до повишаване на рейтинга 
ѝ на "ВВВ", с очакванията на агенцията, че въпреки лекото понижаване на финансовите резултати, текущият дълг и 
ликвидността ще останат структурно непроменени. 
Стабилната перспектива отразява очакването, че дефицитът на Общината след капиталови разходи ще остане в рамките 
на по-малко от 5 % от приходите, което ще позволи да се поддържа нейната текуща ликвидност при незначително 
увеличение на дълга. 
"Рейтингът на Стара Загора има положително развитие поради по-добро структурно изпълнение на бюджета, нисък дълг 
и големи касови резерви, които се предполага, че временно и умерено ще намалеят през следващата фаза на изпълнение 
на капиталовата програма от финансирани от ЕС проекти през следващите пет години. Рейтингът остава ограничен от 
развиващата се, но небалансирана институционална рамка и слабата местна икономика", съобщават те. 
"Също така считаме, че докато града теоретично има гъвкавост при по-малко от 50 % от източниците си на приходи, то все 
пак Общината е някак си ограничена в способността си да използва тази гъвкавост. Считаме също така, че има относително 
слаби рискове, произтичащи от общинските компании и други потенциални непредвидени разходи", е записано в 
обосновката на Стандарт енд Пуърс. 
"Отнасяме се отговорно към поверената ни община", коментира кратко по този повод кметът Живко Тодоров. 
Много ниските дългова тежест и непредвидени задължения, адекватната ликвидност и доброто изпълнение на бюджета 
са посочени като основни рейтингови фактори от Стандарт енд Пуърс. 
 
Infostock.bg 
 
√ Заетостта в България изпреварва съществено средните нива за ЕС 
Заетостта в България изпреварва съществено средните нива за Европейския съюз (ЕС) през третото тримесечие на 2017 
година, показват данни на Евростат. 
Заетостта в нашата страна се увеличи през третото тримесечие с 1,0%, след растеж с 0,1% през второто тримесечие и 
нараства на годишна база с 2,7%, след повишение с 0,9% през периода април-юни.     
През периода юли-септември заетите лица в Европейския съюз се увеличиха с 0,3% спрямо второто тримесечие, когато 
нараснаха с 0,5%, докато заетостта в рамките на еврозоната се повиши за второ поредно тримесечие с 0,4  на сто. 
Спрямо година по-рано трудовата заетост в еврозоната се увеличи през третото тримесечие с 1,7%, а в ЕС нарасна с 1,8%, 
след растеж съответно с 1,6% и с 1,7% през предходното тримесечие. 
Рекордните 236,3 милиона мъже и жени в ЕС са били трудоустроени през трите месеца до края на септември, от които 
156,3 милиона в региона на единната валута.  
Само в три други страни-членки е отчетено по-голямо увеличение на заетостта на тримесечна база от това в нашата страна 
– в Естония (с 1,3%), Хърватска (с 1,1%) и Малта (с 1,1%).  
Спад на заетостта на тримесечна база е имало единствено в Литва (с 0,5) и Полша (с 0,3%), докато заетостта в Румъния и 
Великобритания е останала на нивата си от второто тримесечие на 2017 година. 
 
БТВ 
 
√ Икономист: Провалихме се в регионалната политика и човешките ресурси   
Според Даниела Бобева България се развива на няколко скорости 
10 години след влизането ни в Европейския съюз може да се каже, че сме се провалили в регионалната политика и в 
човешките ресурси. Това заяви икономистът и бивш вицепремиер от кабинета на Пламен Орешарски Даниела Бобева в 
студиото на "Лице в лице". 
Имаме концентрация на пари и хора в София, а всички други региони са от най-изостаналите. Развиваме се на много 
скорости. Оставаме и най-бедната държава с най-сериозно неравенство, посочи тя. 
Според нея ролята на европейските фондове се преувеличава много. 
„В здравеопазването по-скоро не харчим ефективно. Голям проблем са лекарствата и обществените поръчки за тях. Най-
важното е да има електронни платформи да се купуват лекарства и там няма да има корупция и схеми. Това е сектор където 
може да има икономии и да дадем на лекарите повече пари”, обясни експертът. 
Според нея Ананиев е много добър икономист и ще помогне и направи много за здравеопазването. Тя добави, че му е 
изказала съболезнования за избора му да бъде министър. 
 
Нова ТВ 
 
√ Защо цената на водата драстично ще поскъпне? 
Ще плащаме ли от Нова година драстично повече за вода? Планирано е поскъпване в 14 града, като на места скокът е с 
20%. Новите цени още не са приети окончателно, предстои Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да вземе 
решението си. 
„В Ямбол се налага 20% увеличение на цената на водата, тъй като влиза в експлоатация нова пречиствателна станция. 
Такава до момента нямаше”, обясни в предаването „Здравей, България” Ивайло Касчиев, директор "Вик Услуги" в КЕВР. 
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В 14 области в страната ще има скок на цената на водата и бизнес плановете за това са одобрени. "Заседанието на КЕВР е 
в петък и то е закрито", заяви Касчиев. 
По думите му КЕРВ не разчита на външна помощ при контрола на ВиК операторите. "Дали сме ясни правила как да се води 
регулаторната отчетност. И всека година правим проверки на дружествата, за да видим къде са инвестирали и за какво са 
похарчили парите", каза той. 
"Секторът е в много лошо състояние. Трябва да се инвестира много, за да няма такива аварии и загуби. Над 12 милиарда 
лева трябва да се инвестират в следващите години, за да покрием европейските изисквания", заяви експертът. 
 
В. Дума 
 
√ Властта осигури 120 хил. лв. по спрения "Бургас-Александруполис" 
Парите са за увеличаване на капитала на българската проектна компания 
Властта осигури още 120 хил. лв. за прекратения преди около 6 години от българска страна проект за изграждане на 
петролопровода "Бургас-Александруполис". Вчера стана ясно, че Министерският съвет отпуска тези пари от бюджета за 
увеличение на капитала на българското дружество "Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" ЕАД, 
част от руско-българо-гръцка проекта компания. С отпуснатите средства капиталът на българската компания  ще се повиши 
със 120 хил. лева чрез емитирането на 1200 нови акции. 
Парите са предвидени в бюджета за 2017 г. и ще отидат за издръжка на дружеството, както и да може то да покрие през 
2018 г. финансовите си ангажименти като акционер в международната компания "Транс Болкан Пайплайн Б. В.". В 
регистрираното в Холандия по силата на междуправителствено споразумение дружество българската фирма държи 24,5 
на сто. Руски консорциум от държавни компании притежава 51 процента, останалите са на гръцки частни фирми и гръцката 
държава. 
България да се отказа от строежа на тръбопровода през територията на страната през 2011 г. и денонсирането на 
междуправителственото споразумение между София, Атина и Москва бе гласувано от Народното събрание през 2013 г., 
но разходите за участие в международната проектна компания продължават. След като беше тръгнала да съди 
съакционерите си, задето не искат да закрият общото дружество, през юни 2016 г. се отказа от това свое намерение. 
"Прекратихме делото, защото гръцката страна предложи компанията да продължи да съществува като основа за бъдещи 
съвместни проекти като инфраструктура. Ние приехме този аргумент, тъй като разходите за поддържане на тази 
инфраструктура са пренебрежимо малки, за да може да продължи да съществува като основа за бъдещи съвместни 
проекти между България и Гърция, свързани с диверсификацията в енергетиката. Затова оттеглихме иска в холандския съд 
в Амстердам", каза тогава финансовият министър Владислав Горанов. По-късно "Проектна компания нефтопровод Бургас-
Александруполис БГ" ЕАД бе прехвърлена от Министерството на финансите към Министерството на енергетиката, но не е 
ясно какво работи и какви са потенциалните българо-гръцки проекти, които да се изпълняват заедно с Русия чрез общата 
компания. 
 
В. Банкерь 
 
√ Правителството раздаде коледно над 700 млн. лв. 
Министерският съвет раздаде предколедно над 700 млн. лв. Най-много -  513.8 млн. лв., са за пътно строителство догодина. 
Със 120 млн. лева се увеличават средствата за превенция на екологични опасности. Парите се дават за увеличение на 
капитала на държавното "Еко Антрацит" ЕАД като акциите ще бъдат придобити от държавата чрез бюджета на 
Министерството на икономиката. "Компанията работи по по много проекти, свързани с екологична опасност, между които 
мониторинг и поддръжка на хвостохранилища, изграждане на хидротехнически съоръжения, управление и мониторинг на 
водите на рудниците, техническа рекултивация на нарушени терени и др. 
Министерството на отбраната получи 19.970 млн. лв. за ремонта на изтребителите МиГ-29. В бюджета за тази година е 
планирана сумата от 30.5 млн. лв. за целта, но досега са похарчени едва 9.6 млн. лв., а одобрената днес сума е вторият 
транш. 
Притежатели на дългогодишни жилищно-спестовни влогове ще бъдат компенсирани с 14.5 млн. лв. Парите са от промени 
в бюджета на Министерството на финансите. Така общият размер на средствата по бюджета на Националния 
компенсаторен жилищен фонд става 35.6 млн. лв. 
Съдебната власт получава 12.1 млн. лв., защото не е изпълнила планираните приходи, а има вече одобрени разходи. 
България ще финансира 55 проекта на стойност 3.542 млн. лв. в страните от Западните Балкани и от Източното 
партньорство, реши правителството. Подкрепата е за 21 проекта в Сърбия за неправителствени организации, омбудсмана, 
образователни институции и малък бизнес. В Босна и Херцеговина ще бъдат реализирани 12 проекта, основно свързани с 
ремонти на детски градини и нови площадки за игри. Пет проекта ще бъдат финансирани в Македония – в областта на 
здравеопазването и за децата със специални потребности. В Албания ще се развива капацитетът на омбудсмана. 
Финансиране ще получат и проекти в Молдова, Украйна, Грузия и Армения. Отделно за хуманитарна помощ за Албания са 
одобрени 62 хил. лв. 
С две правителствени постановления общини получиха 6.2 млн. лв. за изпълнение на националните програми 
"Осигуряване на съвременна образователна среда", "Без свободен час", "Обучение за IT кариера", "Оптимизация на 
училищната мрежа" и "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното 
образование". Отделно на общини със защитени училища се дават 1.17 млн. лв. за издръжката им до края на календарната 
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година. От икономии на централния бюджет и на просветното министерство към общините ще бъдат прехвърлени и 
допълнително 9 млн. лв. за безплатен транспорт на децата. 
Министерството на външните работи е спестило 1 млн. лв. и ще ги даде за българските дипломатически мисии в чужбина. 
Екоминистерството ще преведе допълнителни 2 млн. лв. в Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда. Средствата са от преизпълнение на утвърдените приходи по Закона за водите. 
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на министерства и трансфери към общини в общ размер на 
39.518 млн. лв. Министерският съвет получи 23.188 млн. лв. за поддържка на програмни продукти на "Майкрософт". 
Министерството на образованието и науката получи 10 млн. лв. за подходящи транспортни средства за децата в 
задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище. 
Държавната агенция "Разузнаване" получи 620 хил. лв. за издръжка на задграничната си дейност. По-малки суми за 
конкретни проекти, свързани с реставрация, археология и ремонти получават общините Брезово, Търговище, Видин и 
Сливен. 
Министерството на правосъдието получи 60 хил. лв. за изплащане на обезщетения по сключени споразумения за 
нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на съдебни дела и 662 хил. лв. за обезщетение на 
пенсионирани служители от съдебната охрана и затворите. 
 
БНТ 
 
√ Министър Порожанов: Българската храна е предпочитана 
„Делът на българските храни на пазара непрекъснато се увеличава. При млечните продукти родно производство са над 
90%, а при хляба достигаме 99 на сто. Това показва, че българската храна е предпочитана“, заяви министърът на 
земеделието, храните и горите Румен Порожанов при откриването на форума “Да! На българската храна”. 
Той допълни, че през 2016 г. търговското салдо с храни на България е положително в размер на 1,2 млрд. евро. Министърът 
каза, че очаква още в началото на следващата година да има реални резултати за увеличаване на българския експорт след 
проведения агробизнес форум с Турция в София и посещението на правителствената делегация в Саудитска Арабия. 
Порожанов обясни и мерките на държавата срещу сивата икономика в сектор “Храни”. Производители, които продават 
без документи, няма да бъдат подпомагани. Така чрез европейското финансиране може да се подпомогне изсветляването, 
каза министърът. Затова и тази година по 8-те схеми на директните плащания се очакват и по-високи ставки. 
 
Agrozona.bg 
 
√ 2,4 млн. т са запасите от пшеница у нас 
2 427 194 тона са запасите от пшеница у нас към 8 декември, показват оперативни данни на Министерство на земеделието, 
храните и горите (МЗХГ). Общият ресурс с който страната разполага за настоящия пазарен сезон е 6 119 995 тона. От тях 
произведените количества са 5 900 000 тона, преходния остатък от минала реколтна година – 179 000 тона, а вносът е 40 
995 тона. Общото потребление възлиза на 3 692 801 тона. 
 

 
 

Ресурсът от ечемик е 655 640 тона. От тях произведените количества са  633 393 тона, в т.ч. 13 022 т. пролетен ечемик, 
преходен остатък от миналогодишна реколта 2016/2017 г. – 22 000 тона и внос на – 247 тона. Запасите се оценяват на 265 
621 тона. 

http://agrozona.bg/app/uploads/2017/12/8786.jpg
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√ Цената на петрола скочи над $65 за барел 
Стоковите запаси от бензин са се повишили с 5.664 млн. барела и съставляват 226,546 млн. барела 
Търговските запаси от САЩ за миналата седмица са спаднали с 5.117 млн. барела – до 442,986 млн. барела, сочат данните 
от седмичният отчет на Министерство на енергетиката на САЩ. 
Стоковите запаси от бензин са се повишили с 5.664 млн. барела и съставляват 226,546 млн. барела, съобщава агенция 
"Блумбърг". 
Търговските запаси от дестилати спадат с 1370 хил. барела, достигайки до 128,076 млн. барела. 
Експертите, анкетирани от агенцията са очаквали понижение на запасите от петрол с 2894 хил. барела, ръстът от запаси от 
бензин е с 2300 хил. барела и повишение на запасите от дестилати с 1200 хил. барела. 
 
3e-news.bg 
 
√ Планът "Юнкер" се удължава до 2020 г. и ще получи допълнителни около 500 млрд. евро 
Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) ще финансира и иновативни проекти с високорисков 
характер, които иначе не биха били подкрепени 
Европейският фонд за стратегически инвестиции /ЕФСИ/, който помогна за възстановяването на икономиката, беше 
удължен до 2020 г. по време на пленарното заседание във вторник. Той ще получи допълнителни средства за финансиране 
на повече проекти. 
Ключовите точки от проекта,  договорени от евродепутатите и държавите членки и одобрени от Парламента като цяло: 
‒         ЕФСИ, известен също като плана „Юнкер“, ще бъде удължен до 2020 г. Целта е да се мобилизират до 500 млрд. евро; 
‒         Целта е да се компенсират пазарни слабости и инвестиционни пропуски, като се финансират иновативни проекти с 
високорисков характер, които иначе не биха били подкрепени; 
‒         Инвестициите трябва също така да насърчават създаването на работни места, особено за младите хора, растежа и 
конкурентоспособността, енергетиката, околната среда и климата, здравеопазването, научните изследвания и иновации, 
устойчивия транспорт, цифровия сектор и творческите индустрии и икономически по-слабите региони на ЕС; 
‒         Европейският парламент придобива правото да номинира член на Управителния съвет на ЕФСИ, който може да 
подобри прозрачността и отчетността. 
Насърчаване на регионални, местни и по-малки проекти: 
‒         Новите правила предвиждат по-голяма роля за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси с по-
силно присъствие на местно ниво; 
‒         Ако е възможно, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) следва да делегира подбора и мониторинга на малките 
проекти на националните насърчителни банки, които са в състояние да подпомогнат покриването на регионални, секторни 
и трансгранични проекти; 
‒         В случай, че извънредни пазарни условия могат да възпрепятстват даден проект, ЕИБ следва, по изключение, да 
намали разходите за бенефициента на финансирането. 
„ЕВСИ беше започнат с идеята да компенсира липсата на 700 млрд. евро инвестиции в ЕС и той успя да намали тази липса. 
Ние искахме да подобрим ЕФСИ, да го модернизираме и да дадем възможност на най-нуждаещите се региони на ЕС да се 
възползват от него. Сега имаме и обективна оценка на най-добрите проекти за подкрепа на модерните компании в 
модерния свят“, заяви докладчикът от комисията по икономическите и парични въпроси Удо Булман (С&Д, Германия). 
Докладчикът от комисията по бюджетите Жозе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия) подчерта, че ЕФСИ е помогнал за 
намаляване на неравенството и създаване на работни места. "Вече бяха мобилизирани 250 млрд. евро, а 40 000 малки и 
средни предприятия получиха подкрепа. Сега предлагаме още повече експертиза в помощ на нови инвеститори и 
разширихме обхвата на Фонда и за нови сектори. Нищо не става автоматично. За да получи определен проект 
допълнителна подкрепа, трябва да видим реални резултати“, заяви той. 
„Дори вече скептиците са наясно, че планът Юнкер работи и дава резултати с реално отражение в европейската икономика. 
Например, за година и половина българските проекти са спечелили 360 милиона евро съфинансиране от ЕФСИ. С 
допълнителните частни инвестиции общата им стойност ще стигне 1.5 милиарда евро, което е 3% от БВП за 2017 г.Фактът, 
че България е втора по привлечени по плана „Юнкер“ инвестиции спрямо БВП, както и една от първите с регионално 
консултантско звено за изготвяне на проекти, показва, че администрацията и бизнесът ни са в крак с новите тенденции в 
Европа за използване на все повече финансови инструменти,“ коментира Ева Паунова (ЕНП, България). 
Георги Пирински (С&Д, България) акцентира върху това, че резолюцията на ЕП въвежда особено важни нови изисквания 
за далеч по-балансирано географско разпределение на инвестициите, включване на независим експерт в работата на 
Управителния съвет с цел да осигурява обективна оценка на проектите, засилена роля на националните и регионални 
банки за развитие. Тези изисквания бяха приети по инициатива на Групата на социалистите и представляват качествени 
промени в отговор на сериозните недостатъци на Фонда през първия период на дейността му, заяви Пирински. 
ЕФСИ, изпълняван от Европейската инвестиционна банка, е създаден през 2015 г. за първоначален период от три години с 
цел мобилизиране на поне 315 млрд. инвестиции в реалната икономика. Европейската комисия предложи да се удължи 
периодът на продължителност до края на настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС през декември 2020 г., 
за да се постигне инвестиционна цел от 500 млрд. евро. 
 



9 

 

 

Profit.bg 
 
√ Азиатските акции поскъпват след срещата на Фед 
Азиатските акции поскъпнаха днес, след като Федералният резерв на САЩ обяви очакваното вдигане на лихвите, но изрази 
предпазливост по отношение на инфлацията, което намали очакванията за бъдещо затягане на паричната политика. 
Това, от своя страна, се отрази на долара и на лихвите по щатските държавни ценни книжа. 
Китайската централна банка също вдигна лихвите, макар и незначително. Китайските индекси отчетоха леко понижение, 
но ефектът върху пазарите, като цяло, бе ограничен. 
Както се и очакваше, Фед вдигна лихвите за трети път тази година, като в същото време запази очакванията си за три 
увеличения през 2018 г. 
Вдигането на лихвите обаче бе придружено от опасения относно ниската инфлация, което пък понижи очакванията по 
отношение на затягането на политиката през 2018 г. От централната банка прогнозираха, че таргетът за инфлацията няма 
да бъде постигнат още една година, което не дава особени основания за ускоряване на очакваното темпо за вдигане на 
лихвите. 
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации остава почти без промяна на ниво от 2.3547%, след като вчера падна 
с близо 6 базисни пункта. 
Изнесените вчера данни показаха, че основната инфлация в САЩ, която изключва волатилните цени на енергийните и 
хранителните продукти, се е свила до 0.1% през ноември, в сравнение с 0.2% през октомври. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, се понижи леко 
до 93.353 пункта, след като вчера изгуби близо 0.7%, отстъпвайки от едномесечения връх от 94.219 пункта, достигнат във 
вторник. 
Изявлението на Фед подкрепи азиатско-тихоокеанския индекс на MSCI, който отбеляза ръст от 0.45%. 
Шанхайският индекс SSEC и китайският юан отчитат леки понижения, след като Централната банка на Китай вдигна два от 
лихвените си проценти с по 5 базисни пункта. 
Австралийският основен индекс добави 0.1%, докато южнокорейският KOSPI се повиши с 0.8%. 
Японският Nikkei изгуби 0.15%, вследствие на по-слабия долар. 
Доларът остава почти без промяна на ниво от 112.620 йени, след като вчера поевтиня с 0.9%. 
Еврото добави 0.15%, до 1.1841 долара, след като в предходния ден поскъпна с 0.7%. 
Европейската централната банка се очаква да не внесе промени в паричната си политика след своята среща по-късно днес, 
но инвеститорите ще очакват възгледите на президента на финансовата институция Марио Драги относно икономиката на 
еврозоната. 
Британският паунд се търгува на практика без промяна на ниво от 1.3423 долара. Централната банка на Англия също се 
очаква да обяви решението относно паричната си политика по-късно днес. 
 


