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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
359 news.bg 
 
√ 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. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 
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√ МВФ подкрепя усилията на България за влизане в чакалнята на еврозоната 
Влизането във валутния съюз ще донесе ползи, но и нови отговорности, заяви ръководителят на мисията Йорг 
Декресин  
Международният валутен фонд (МВФ) подкрепя усилията на България за влизане в механизма, предхождащ въвеждането 
на еврото (ERM II). Това заяви ръководителят на мисията на Фонда у нас Йорг Декресин, цитиран от БНР. 
Йорг Декресин посочи, че влизането във валутния съюз ще донесе ползи, но и нови отговорности на България. 
Международният валутен фонд препоръчва по-активна работа за пазара на труда и в борбата с корупцията. 
Вчера приключи редовната мисия на МВФ в страната, при която по традиция експертите оценяват състоянието на 
икономиката и финансовата система. 
Това се случи малко след приемането на Бюджет 2018 и след повишаването на рейтинга на България от две от кредитните 
агенции "Фич“ и "Стандарт енд Пуърс“. 
 
√ България остава страната с най-ниско потребление в ЕС 
През 2016 г. покупателната способност между страните членки варира от 53% в България до 132% в Люксембург 
спрямо средното равнище за съюза 
Потреблението на българите остава двойно най-ниско в сравнение със средното за Европейския съюз равнище за поредна 
година. Това показват данните на Евростат за 2016 г., публикувани днес. Действителното индивидуално потребление 
измерва материалното благосъстояние на домакинствата. 
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През 2016 г. покупателната способност между страните членки на ЕС варира от 53% в България до 132% в Люксембург 
спрямо средното равнище за съюза. 
В десет страни членки потреблението на глава на 
населението е над средното равнище за ЕС. То е най-
високо в Люксембург – с 32% над средното за съюза 
равнище, а след него са Германия с 22% и Австрия с 
19%. 
Обединеното кралство, Финландия, Дания, Белгия, 
Франция, Холандия и Швеция бележат нива с между 
10% и 20% над средното за ЕС като цяло. 
Потреблението на глава на населението в 13 страни 
членки варира от средното за ЕС до 30% по-ниско. В 
Италия, Ирландия и Кипър например нивото е до 10% 
под средното за съюза, а в Испания, Литва, Португалия 
и Малта този процент е между 10% и 20%. Чехия, 
Гърция, Словения, Словакия, Полша и Унгария са 
страните, където потреблението е с между 20% до 30% 
по-ниско от средното за ЕС. 
В пет държави потреблението на глава на населението 
е с над 30% под средното. В Латвия, Унгария и 
Румъния той е между 30% и 40%, а Хърватска и 
България са единствените, където процентът е над 40%. 
През последните три години фактическото индивидуално потребление остава сравнително стабилно в повечето страни 
членки. Ясни повишения се виждат обаче при Румъния (от 56% от средното за ЕС ниво през 2014 г. до 61% през 2016 г.), 
Литва (от 81% до 85%) и Естония (от 69% до 71%). В същото време обаче има страни, където тенденцията е обратна, като 
това са Люксембург (от 138% до 132%), Австрия (от 122% до 119%), Белгия (от 115% до 112%) и Гърция (от 89% до 77%). 
В България нивото остава без промяна спрямо предишната година, а към 2014 г. е било малко по-ниско – 51% спрямо 
средното за съюза. 
 
√ Стоковите пазари удържат фронта след решенията на централните банки 
Фючърсите на петрола и златото поскъпват по време на азиатската сесия 
Стоковите пазари успяват да удържат фронта по време на азиатската търговия, след като доларът отслабна, а повечето 
фондови пазари реагираха със спадове след серията новини от централните банки. В САЩ все още има опасения около 
финалния вариант на данъчната реформа. 
Фючърсите върху американския лек суров петрол с доставка през януари поскъпват с 0,3% до 57,21 долара за барел. При 
сорта Брент повишението е с 0,27% до 63,48 долара за барел. 
Като цяло цената на "черното злато" успява да се задържи на положителна територия въпреки притиворечивите данни за 
добивите и доставките. Международната агенция по енергетика обяви, че глобалните доставки на петрол се повишават до 
едногодишен максимум заради активизирането на производителите на шистов петрол в САЩ. А данните на американската 
Администрация за енергийна информация показват, че седмичният спад на запасите от суров нефт в страната е по-силен 
от очакваното на фона на ръста на местните добиви до рекордно високо равнище. 
Проблемите около доставките на петрол през тръбопровода Forties от Северно море до Великобритания са основният 
двигател на цените, смятат инвеститори, цитирани от Ройтерс. Те обаче коментират, че ако ремонтът на съоръжението 
продължи няколко седмици, натиск върху цената в посока нагоре ще има най-вече върху сорта Брент. 
Прогнозата на американската инвестиционна банка Goldman Sachs за цената на суровия петрол сорт Брент за 2018 г., 2019 
г. и 2020 г. е съответно 62, 60 и 55 долара за барел. 
Според Международната агенция по енергетика през първата половина на 2018 г. може да се наблюдава излишък в 
доставките. „Общият ръст на предлагането може да надхвърли търсенето през първите шест месеца на следващата година 
с 200 хиляди барела на ден, но очакванията са за цялата 2018 г. пазарът да успее да се балансира“, се казва в доклад на 
Парижката агенция за енергийна ефективност, цитирана от Ройтерс. 
На стоковите пазари златото също се представя добре, като фючърсите с доставка през февруари поскъпват с 0,10% до 
1258,40 долара за тройунция. 
Доларовият индекс, който измерва силата на американските пари спрямо кошница от валути, първо се понижи, а след това 
нарасна с 0,1% до 93,606 пункта. Така регистрира общ спад за седмицата от 0,3%. Американските пари се стабилизираха 
спрямо йената и се търгуваха на ниво от 112,38 йени, но седмичното понижение е с общо 1%. 
 
Моnеу.bg 
 
√ Koлĸo пapи oт eвpoфoндoвeтe пoлyчи Бългapия? 
Πoчти 44% - или 278 милиapдa eвpo, oт eвpoпeйcĸитe фoндoвe oт втopия пpoгpaмeн пepиoд ca били дoгoвopeни ĸъм ĸpaя 
нa oĸтoмвpи 2017 г., пoĸaзвa дoĸлaд нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия. Oт oбщия бюджeт, ĸoйтo ce paвнявa нa 638 милиapдa eвpo, 
ca изплaтeни 13% - 83 милиapдa eвpo. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgariia-ostava-stranata-s-nai-nisko-potreblenie-v-es-252183/
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Дo ĸpaя нa 2016 г. пoчти 793 500 oтдeлни ĸoмпaнии ca пoлyчили пoдĸpeпa чpeз cpeдcтвaтa, cъздaвaйĸи oĸoлo 154 000 нoви 
paбoтни мecтa. EK ĸaзвaт, чe 7,8 милиoнa дyши ca пoлyчили пoмoщ зa нaмиpaнe нa paбoтa или пoвишaвaнe нa 
ĸвaлифиĸaциятa. Oбщият бpoй нa пpoeĸтитe, пoлyчили финaнcoвa пoдĸpeпa, e двa милиoнa. 
Дaннитe зa Бългapия coчaт, чe ĸъм днec дoгoвopeнитe cpeдcтвa ca нa 50,2 пpoцeнтa oт oбщия бюджeт oт 17,8 милиapдa 
лeвa. Изплaтeни ca 14,1% - или 2,1 милиapдa лeвa. 

Дял нa cpeдcтвaтa oт eвpoпeйcĸитe фoндoвe oт oбщитe инвecтиции в cтpaнитe oт EC: 

 
 
√ Peĸopдeн зa пocлeднитe 9 гoдини бpoй пpoдaдeни нoви ĸoли в Бългapия 
Бългapитe ĸyпyвaт вce пoвeчe нoви aвтoмoбили и въпpeĸи чe дeлът им cпpямo cтapитe e вce oщe мaлъĸ, бpoят им нapacтвa 
c вcяĸa изминaлa гoдинa. Toвa пoĸaзвa aнaлиз нa Моnеу.bg oт дaннитe нa Eвpoпeйcĸaтa acoциaция нa aвтoмoбилнитe 
пpoизвoдитeли. 
Cпopeд тяx 3082 нoви aвтoмoбилa ca били peгиcтpиpaни y нac пpeз нoeмвpи, ĸoeтo пpaви oбщo 28 180 ĸoли зa пepиoдa oт 
нaчaлoтo нa гoдинaтa. Tpaдициoннo дeĸeмвpи e нaй-cилният мeceц в гoдинaтa, тaĸa чe в ĸpaя нa 2017-a бpoйĸaтa им ce 
oчaĸвa дa минe 30 000. 
Taзи гpaницa нa нoвитe пpoдaжби нe e пpeминaвaнa oт гoдинитe пpeди ĸpизaтa - 2007-a и 2008-a, ĸoгaтo нoвитe 
peгиcтpaции минaвaxa 40 000. Cлeд тoвa зapaди ĸpизaтa пpoдaжбитe pязĸo пaднaxa, ĸaтo пpeз 2010-a cтигнaxa дънoтo oт 
мaлĸo нaд 15 000. 

Бpoй нoви aвтoмoбили пo гoдини (2017 - дo нoeмвpи) 
 

 
 
Инaчe ĸaзaнo, 2017-a ce oчaĸвa дa бъдe нaй-дoбpaтa зa дилъpитe нa нoви ĸoли зa пocлeднитe дeвeт гoдини. Teндeнциятa 
пo възcтaнoвявaнeтo нa пaзapa зaпoчнa пpeз 2013-a, ĸoгaтo пpoдaжбитe oтнoвo тpъгнaxa нa гope и гoдинaтa зaвъpши c 
мaлĸo нaд 20 000 пpoдaдeни нoви ĸoли. 
Bъзcтaнoвявaнeтo нa бългapcĸия пaзap e чacт oт тeндeнциятa зa pacтeж в цялa Eвpoпa. Πpeз мeceц нoeмвpи ca пpoдaдeни 
5.8% пoвeчe ĸoли нa Cтapия ĸoнтинeнт или 1.26 милиoнa cпpямo 1.19 милиoнa пpeдxoднaтa гoдинa. 
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В. „Стандарт” 
 
√ Лиляна Павлова съобщи кои са приоритетите за европредседателството 
Кохезионната политика на Европейския съюз, Западните Балкани, сигурността и стабилността, както и икономическият 
растеж с фокус върху единния цифров пазар - това са четирите основни приоритети на България по време на 
европредседателството догодина. 
Това стана ясно от ресорния министър по председателството Лиляла Павлова. Тя представи националната програма на 
българското председателство пред Народното събрание. 
"Високи са очакванията към България, защото 2018 година е последната цяла година преди края на мандата на 
Европейския парламент и Европейската комисия. Това представя пред нас доста по-амбициозна задача и програма, но и 
очаквания. Затова до май месец съвместно с ЕК ще успеем да предложим проекти, регламенти и законодателство, които 
стоят пред нас", обясни Павлова. Тя добави още, че България представи своето основно послание - посланието за единство. 
 
√ Парламентът ще избира шефа на "Антикорупция"  
Както се и очакваше, мнозинството окончателно реши на второ четене парламентът да избира шефа на комисията 
"Антикорупция", както е предложението на управляващите. 
БСП искаше в свой законопроект това назначение да е в прерогативите на президента, за да е независимо от 
управляващите, но това не бе прието на първо четене. Такова бе и желанието на самия Румен Радев. Социалистите 
разкритикуваха, че така властта ще назначава онези, които трябва да я проверяват. 
На този аргумент Тома Биков от ГЕРБ противопостави виждането, че президентът е много по-политически орган от 
изпълнителната власт, защото от него нищо конкретно не зависи. "С цялото ми уважение, президентът цяла година не 
може директор на пресцентъра си да назначи, вие искате на антикорупционната комисия да назначи", направи намеци 
Биков. 
"Това не е закон за борба с корупцията, това е закон за защита на корупцията", опъна се Корнелия Нинова. Соцводачката 
изрази несъгласието си от ГЕРБ да третират корупцията не като престъпление, а като административно нарушение. 
"Управляващата партия ще избира хората, които ще я проверяват, но златният пръст на Марешки ще реши", заключи 
Нинова. 
Всички членове на антикорупционния орган ще имат 6-годишен мандат. За членовете на комисията няма условие да са 
непременно юристи. Бъдещият шеф на антикорупционното звено трябва да има 10-годишен юридически стаж, а петимата 
членове - по 5 години. 
Докато за ръководителя на комисията е задължително да е юрист, за членовете й, които той ще предлага на депутатите за 
одобрение, това не е изскване. Всеки член на въпросната "Антикорупция" може да бъде предсрочно освободен по искане 
на една пета от народните представители, гласуваха още депутатите. 
Народните представители стигнаха само до 13-ти параграф на закона и приключиха с гласуването заради изчерпването на 
пленарното време. Парламентът трябва да продължи с обсъждането на закона на второ четене. 
 
В. „Сега” 
 
√ Информатиката, завършена в СУ, носи най-висок доход 
Безработицата сред завършилите ВУЗ устойчиво намалява според рейтинговата им система 
Приближаването на висшето образование до нуждите на пазара на труда продължава за втора поредна година. 
Безработицата сред висшистите намалява, заплатите им нарастват, като все повече от тях си намират работа по 
специалността. Все още обаче системата не може да се справи с един от сериозните си дисбаланси - огромната разлика в 
качеството на образование, предлагано от различните вузове в еднакви специалности. Така например информатиката в 
Софийския университет "носи" на завършилите тази специалност близо 3500 лв. заплата, докато студентите информатици 
в Шуменския университет могат да се надяват на едва 900 лв. Това са част от изводите от 7-ото издание на рейтинговата 
система на университетите в България, представена вчера. Рейтингът обхваща 37 държавни и 14 частни вуза, предлагащи 
обучение в 52 професионални направления. 
Безработицата сред завършилите висше образование в последните 5 г. намалява от 3.38% през м.г. на 2.91% през т.г. "За 
първи път безработицата пада под 3%, докато през 2013 г. беше над 4%. В някои професионални направления, например 
в сферата на отбраната и здравето, тя клони към нула, а в други, в които традиционно нивото й е високо - като религия и 
социални дейности, тя пада до 4%", коментира Георги Стойчев от "Отворено общество".  
В направленията с най-добра реализация и тази година няма промени - най-голям шанс човек да си намери работа 
предлагат военно дело (0.19% безработица), медицина (0.30%), фармация (0.48%), стоматология (0.68%), металургия 
(1.25%), обществено здраве (1.54%), музикално и танцово изкуство (1.60%), здравни грижи (1.71%), транспорт (1.96%) и 
архитектура (1.99%). Най-висока е безработицата в направленията религия (4.29%), социални дейности (4.12%), материали 
и материалознание (4.10%), педагогика на обучението по (различни предмети) (3.98%), животновъдство (3.80) и др. 
Увеличение се наблюдава и в заплатите на висшистите - ако през м.г. средният облагаем доход на завършилите бе 1020 
лв., т.г. той расте до 1075 лв. (при едва 900 лв. през 2013 г.). "Броят на професионалните направления, които вървят с над 
1000 лв. доход, се увеличава от 20 на 30", посочи Георги Стойчев. Той открои две области, които обикновено остават 
встрани от обществения интерес - проучване и добив на полезни изкопаеми и металургия. И двете са в топ 6 по доходи, но 
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сред 4-те, които обучават студенти с най-нисък успех от дипломата за средно образование, т.е. те са с най-голяма добавена 
стойност. 
Най-високи доходи продължава да носи обучението по информатика и компютърни науки - 2212 лв. облагаем доход (при 
среден за страната 1148 лв.), математика - 1963 лв., компютърна и комуникационна техника - 1698 лв., обществено здраве 
- 1662 лв., проучване и добив на полезни изкопаеми - 1661 лв., металургия - 1602 лв., военно дело - 1551 лв., фармация - 
1405 лв., медицина - 1398 лв., и електротехника - 1390 лв. Най-ниско възнаграждение пък получават завършилите 
музикално и танцово изкуство - 726 лв., педагогика на обучението по... - 727 лв., педагогика - 755 лв., стоматология - 757 
лв., социални дейности - 800 лв. И все пак остава решаващо къде е учил студентът - ако е завършил педагогика в СУ, 
облагаемият му доход би бил 875 лв., а ако е получил дипломата си за учител от Югозападния университет, 
възнаграждението му ще е 671 лв. В СУ например информатиката носи 3494 лв., докато в Русенския - 1046 лв., а в 
Шуменския - едва 908 лв. По същия начин машинното инженерство, завършено в МГУ, дава 2210 лв., в Тракийския - 735 
лв., а в ЮЗУ - само 547 лв. Почти 4 пъти е разликата във възнагражденията и на завършилите математика в СУ - 2388 лв., и 
в Шуменския - едва 657 лв. Единствено при специалностите в държавния сектор като здраве, образование, отбрана, 
медицина и т.н. няма значение къде е придобито висшето образование. 
Основно структурно предизвикателство пред системата ни продължава да бъде приложението на придобитото 
образование, въпреки че и тук има подобрение. Делът на висшистите, които през първите 5 г. след завършването си 
работят на позиция, изискваща висше образование, се повишава от 47.3 на 48.5%. Все още обаче всеки втори българин, 
завършил висше, не се реализира на подходящата позиция. 
НЕДОСТИГ 
Просветното министерство смята да предложи законови промени - към трите приоритетни направления, които през м.г. 
получиха неограничен прием (математика, информатика и комуникационна и компютърна техника), догодина ще се 
добавят още няколко - физически и химически науки, както и химични технологии, религия и теология и материали и 
материалознание. "Приемът в направленията икономика и администрация ще бъде намален навсякъде", посочи 
просветният министър Красимир Вълчев. Той даде заявка да обяви нулев държавен прием в 15 програми в различни 
университети. Най-общо става дума за програми, в които студентите са под 15 човека. Така например от догодина 
икономика по държавна поръчка може би вече няма да се предлага в Шуменския университет, Бургаския "Проф. А. 
Златаров", Техническия университет в Габрово и т.н. 
КЛАСАЦИЯ 
Софийският университет запазва лидерството си в повечето направления, в които обучава - първо място в 23 от 29 
направления. По администрация и управление той се изкачва от второ на първо място, което вече дели с Американския 
университет в България. (Второ място тук е за УНСС). АУБ пък взема реванш по отношение на политическите науки - тук той 
се изкачва от втора на първа позиция, която си поделя със СУ. Най-старият ни университет поднася изненада в още едно 
направление - здравни грижи, в което споделя лидерското място заедно с МУ-Плевен. 
Технически университет-София също затвърждава водещите си позиции в 6 от общо 9-те си направления - електротехника, 
енергетика, комуникационна и компютърна техника, транспорт, общо инженерство и машинно инженерство. МУ-София 
заема първо място в 4 от 8-те си направления - медицина, фармация, стоматология и обществено здраве. 
Както и м.г., с по три първи места са Аграрният университет в Пловдив (животновъдство, растениевъдство и растителна 
защита) и ХТМУ (металургия, материалознание и химични технологии), а две класации се оглавяват от Лесотехническия 
университет - по ветеринарна медицина и по горско стопанство. НБУ затвърждава лидерството си в "Теория на изкуствата", 
което м.г. отне от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. 
 
√ МВФ: Без съдебна реформа няма силна икономика 
"Сега е най-подходящото време да се правят реформи", заяви Йорг Декресин, ръководител на мисията на МВФ у нас 
Икономиката на България се възстановява със стабилни темпове, но все още има много дълъг път, който трябва да се 
извърви, за да може доходите да достигнат средните нива в ЕС. Това заяви Йорг Декресин, ръководител на мисията на 
МВФ в България, която приключи вчера. Две са ключовите реформи, без които икономиката на България не може да 
дръпне осезателно напред - в съдебната система и в образованието. Прогнозите на МВФ са за 3.9% ръст на БВП през тази 
и през следващата година, което е доста под икономическия растеж, постигнат от повечето страни от Централна и Източна 
Европа. 
"Съдебната система е в основата на всяка добре функционираща икономика", заяви Йорг Декресин. Нужен е допълнителен 
напредък за подобряване на ефективността и отчетността на главния прокурор, както и по-големи усилия в борбата с 
корупцията, добави той. Опитът на страните в Източна Европа показва, че реформата в съдебната система може да бъде 
подпомогната чрез по-балансирано разпределение на ресурсите в обществото и повишаване на прозрачността и 
отчетността, посочиха от фонда. 
Подобряването на достъпа до по-качествено образование и последващо обучение е изключително важно, за да се реши 
проблемът с недостига на квалифицирани кадри на пазара на труда, което е друга пречка пред икономичесия растеж, 
заяви Декресин. Според МВФ планираното увеличение на заплатите на учителите трябва да бъде обвързано с постигнатите 
резултати и реализацията на учениците. А усилията за успешно включване в образованието и на уязвимите групи трябва 
да бъдат по-категорични. Друга ключова реформа, която е и инвестиция в човешкия капитал, е в здравеопазването. 
Според МВФ има резерви да се повиши събираемостта на ДДС. Необходимо е да се повиши размерът на данък сгради, 
както и да се намали делът на недекларираните трудови доходи, съветват още от фонда. Във финансовата сфера все още 
делът на необслужваните банкови кредити е висок - двойно повече от средното ниво в ЕС. Затова се очаква БНБ да приеме 
специални указания за измерване на кредитните загуби, счетоводните отписвания и оценката на обезпеченията. 



6 

 

 

 
В. „Капитал” 
 
√ Повече фирми ще могат да получат субсидии за предприемачество 
Кръгът на предпочитаните кандидати по "Конкурентоспособност" леко е разширен, а таванът на безвъзмедните 
средства – по-нисък  
Около 10 млн. лв. този път са предвидени за проекти в IT сектора, които предишния път бяха пропуснати 
Младите жени от Северозападна България отново ще имат предимство при кандидатстване за европейска субсидия за 
предприемачество, но то няма да е толкова голямо, а освен това шанс за безвъзмездни средства ще имат и други 
кандидати. Това става ясно от публикуваните ревизирани документи по процедурата "Насърчаване на 
предприемачеството" по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", по която ще бъдат разпределени 67.2 
млн. лв. 
Първоначалният вариант даваше голяма преднина на ограничена група кандидати – жени под 29 и над 50 години от най-
бедния регион в Европейския съюз. Сега кръгът леко е разширен, а точките, които носят проектите на предпочитаните 
кандидати, вече са по-малко. В същото време максималната субсидия на проект е намалена наполовина, което означава 
повече финансирани компании, но с по-малка сума. Около 10 млн. лв. този път са предвидени за проекти в IT сектора, 
които предишния път бяха пропуснати. Коментари по новите документи могат да се изпращат до 29 декември, а самата 
процедура се очаква да бъде отворена догодина. 
Кой има приоритет 
Основната промяна в критериите за приоритизиране на проекти е в регионите, от които могат да бъдат предприемачите. 
Освен Северозападна България (Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен) в списъка сега влизат също Силистра, Търговище, 
Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил и Благоевград. Отпада предимството на проектите на 
социални предприятия, но се запазва това на проектите на жени предприемачи, както и на лица под 29 и над 50 години. 
В същото време точките, които са предвидени за приоритетни проекти, са намалени, което ще направи предимството им 
не толкова решаващо при оценката. Според новите условия проектите на жени и на лица под 29 и над 50 години ще носят 
само по 2 точки допълнително, а не по 5, както беше в първоначалния вариант на документите. По-висока оценка ще се 
дава за ефективност на идеята, като в критериите са включени прогнозните приходи и печалба. Опитът и образованието 
на екипа също ще носят повече точки. 
IT предприемачи 
По процедурата се предвижда да се финансират проекти в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване 
на малките и средните предприятия или в сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални 
предизвикателства. В първата група сега са добавени дейностите в областта на информационните технологии и 
информационните услуги, които преди не бяха включени. За тях е предвидена и определена част от бюджета – 10.1 млн. 
лв. За другите сектори по стратегията - производство на текстил, химични продукти, електроника, електрически 
съоръжения, машини и превозни средства, както и издателска дейност, производство на филми, телевизионни 
предавания, звукозаписи, научноизследователска и развойна дейност, са предназначени 33.6 млн. лв. Останалите 23.5 
млн. лв. от бюджета са за секторите, свързани с преодоляване на регионалните предизвикателства, като към тях са 
добавени производството на облекло, инженерните дейности и техническите консултации. 
Другите промени 
В новата документация максималният размер на помощта, която се отпуска за един проект, е намален от 391 166 лв. на 
200 хил. лв., което означава, че повече фирми ще могат да получат по-малко пари. Това частично се компенсира от 
увеличението на дела на собственото съфинансиране, като сега субсидията може да покрива до 80% от разходите, а не 
90%. 
Заради забавянето на процедурата е променена и датата, след която трябва да са регистрирани компаниите, за да могат 
да кандидатстват. Според новите условия документи могат да подадат само фирми, създадени през 2017 г. 
Въведена е малка отстъпка за възможността за участие на кандидатите в други дружества. Според предишните условия те 
нямаха право да имат собственост в други компании, докато сега се изисква те да не притежават повече от 10% от капитала. 
Дори и това ограничение не важи при участие в компании, които не са осъществявали дейност последните две години. 
Изцяло ново условие е кандидатите да имат записан капитал в размер на поне 20% от стойността на проекта, с който 
кандидатстват. 
Изключва се възможността за наемане на административен персонал за целите на проекта. Допустимо ще е само 
наемането на квалифициран персонал, като разохдите за това не трябва да надвишават половината от общите разходи. 
Със субсидията на практика ще може да се покриват заплатите на до трима души от съществуващия квалифицира персонал, 
както и на самия предприемач. 
Извън заплатите със средствата по процедурата кандидатите могат да купуват машини и оборудване, а до 30 хил. лв. се 
предвиждат за придобиване на дълготрайни нематериални активи, включително покриване на разходи за разработване 
на софтуер. За външни услуги са определени до 10% от разходите по проекта, като в тях са включени изработване на 
различни оценки на продукта, технологии за производство, пазарни анализи и проучвания, защита на индустриална 
собственост и т.н. 
Максималният брой точки, които може да събере един проект, е 90. За да прескочат летвата обаче проектите не трябва да 
имат по-малко от 54 точки. Подреждането ще става в отделни списъци за проектите в IT и другите сектори, а финансирането 
ще става в низходящ ред до изчерпване на бюджета. 
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√ Инфлацията достига нов рекорд 
Потребителските цени в България нарастват до 3% през ноември, което е най-високото ниво от 2013 г. насам 
Темпът на инфлацията се ускорява за четвърти пореден месец, като през ноември повишението на цените достига нов 
рекорд - 3% на годишна база. Това е най-високата промяна от февруари 2013 г., когато индексът отбеляза 3.6%. На месечна 
база също има ръст, но скромен - 0.4%. Това става ясно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ). 
Основен източник на годишното поскъпване продължават да са храните. Спрямо октомври пък ръстът е най-силно изразен 
при стоките и услугите в транспортния сектор (1.2%) в резултат на поскъпване на горивата за лични транспортни средства 
(2.3%). 
Потребителските цени започнаха да вървят нагоре към края на миналата година, но ръстът стана по-отчетлив от януари 
2017 г. Преди това статистиката отчиташе близо три години дефлация, но повишението на международните цени на храни 
и горива обърна тенденцията и изведе показателя на положителна територия. Според последната прогноза на ЕК 
инфлацията ще продължи и през 2018 г., а двигатели на поскъпването ще са силно вътрешно търсене, по-високи 
административни цени на комунални услуги, храни и горива. 
Пак храни, пак природен газ 
През ноември цените на хранителните продукти продължават да вървят нагоре, като годишното поскъпване достига 4.9%. 
Подробната разбивка на НСИ показва, че има увеличение при почти всички групи стоки. Най-значителна обаче е промяната 
при мляко, млечни продукти и яйца, които поскъпват с 10.1% спрямо цените от миналата година. При маслата и мазнините 
поскъпването е с 8.2%. Възможно е фактор за значителния ръст да е скандалът от лятото със замърсените с фипронил яйца. 
Поскъпване (5.3%) има и заради разходите за "Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива". То идва предимно от 
цените на газообразните горива и топлоенергията, които за пореден месец нарастват с двуцифрени темпове. През ноември 
промяната е съответно 17.3% и 23.1% нагоре спрямо същия месец на миналата година. Инфлацията в тази група е резултат 
от административното повишение на цената на природния газ. Той е определящ компонент в стойността на 
топлоенергията, което обяснява и големите промени в нейните стойности. Течните и твърдите горива също допринасят 
към общия ръст на цените, но промяната е по-умерена - съответно 5.7% и 8.7%. 
Значително повишение се наблюдава и в сектор "Образование" - 4% на годишна база, но ефектът му върху общата 
инфлация, измервана от НСИ, е минимален. Докато стоките в групите на храните и комуналните услуги представляват 
почти половината от потребителската кошница, образованието е под 1%. 
Услугите движат инфлацията в еврозоната 
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) също отчита ръст в България, макар и по-малък - 1.9% на 
годишна база. Факторите, които влияят на повишението, са същите като тези върху индекса на потребителските цени. 
Това е над очакваната инфлация от 1.5% в еврозоната през ноември според предварителните данни на Евростат. Цените 
на енергията в държавите от валутния съюз са с най-силно увеличение (4.7%), но ефектът върху общата инфлация е малък, 
тъй като теглото в потребителската кошница е сред най-ниските. Най-голямо влияние оказват услугите - с увеличение на 
цените от 1.2% и тегло от почти 45%. 
 
В. Дума 
 
√ Отчитат рекорден оборот на българските пристанища 
През 2017 година е отчетен рекорден товарооборот. През речните и морските пристанища са обработени около 30 млн. 
тона товари. Това е станало ясно вчера във Варна от думите на генералният директор на Държавното предприятие 
"Пристанищна инфраструктура" Ангел Забуртов, цитиран от БНТ. Българските пристанища по думите му отчитат около 200 
хил. TEU (съкращение за стандартен 20-футов контейнер). За сравнение, румънското черноморско пристанище Констанца 
прави около 600 хиляди TEU. 
20 млн. лева ще инвестира догодина Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" в портовете Бургас и Варна 
и пристанищата по река Дунав, каза още Забуртов, който присъства на честването на 70-годишнината от създаването на 
Бреговата радиостанция Варна радио. Средствата, предвидени за инвестиции в пристанищата, ще бъдат използвани за 
ремонт на вълноломи, настилки на терминали, удълбочаване на водни участъци и подходни канали. 
"Бюджетът е около 20 млн., които инвестираме както в морски пристанища, разпределени в Бургас и Варна, така и в 
речните пристанища Русе, Лом, Видин", каза той. Морска гара - Варна ще бъде реконструирана. Предстои обявяването на 
обществена поръчка за ремонт на вълнолома. Необходими са 8 млн. лева за укрепване, подмяна на тетраподите и 
насипване на камъни. 
 
√ Искат специален закон за събирачите на дългове 
Внимавайте с бързите коледни кредити, предупреждават от Инициативния комитет за защита на потребителите, който 
беше учреден в началото на октомври. От организацията настояват да бъде изготвен специален закон, който да регулира 
дейността на колекторските фирми, чиито годишен оборот надхвърля милиарди левове. Проблемът започва да се изостря 
и от факта, че кредитни институции като банките и доставчиците на комунални услуги също започнаха да се обръщат към 
тези фирми вместо към съда, обясняват от комитета. 
Призоваваме хората да внимават какво подписват, за да не се окажат след това в ръцете на рекетьорските колекторски 
фирми, предупреждават от комитета. Заемодатели гарантират бързо одобрение дори и при лоша кредитна история за 
малки суми от 300 до 1000 лв. Предложения за коледен кредит, разлепени по стълбовете, се появяват и за по-високи суми, 
понякога - до 5000 лв. Небанковите институции, които прибягват до този тип кредитиране, обещават бързо одобрение 
само срещу лична карта. Те примамват и с томболи, от които могат да се спечелят мобилни апарати, лаптопи и телевизори. 
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Празнуването на Коледа на бърз кредит гарантира връщане на много по-високи суми и тормоз от колекторските фирми, 
предупреждават от Инициативния комитет за защита на потребителите. 
Апелираме към гражданите да се запознаят подробно с условията и лихвите при тегленето на бързи кредити и не ги 
съветваме да взимат заеми от нефинансови институции, съветват от гражданската организация. 
Само за два месеца от старта на кампанията за събиране на "Сигнали срещу колекторските фирми" са събрани вече над 40 
сигнала на граждани. В голямата част става въпрос за погасени по давност сметки към мобилни оператори и именно малки 
потребителски и бързи кредити. Сериозните нарушения на правата на потребителите са свързани с претенции за 
неплатени задължения, които те не дължат. Има редица сигнали и за физически заплахи, информират от комитета. Също 
така за многократно увеличени суми над главницата, за които колекторските фирми не дават разчет как са натрупани. До 
средата на януари 2018 г. продължава кампанията за сигнали и нарушения на колекторските фирми, подета от 
Инициативния комитет за защита на потребителите. 
 
Financebg.com 
 
√ Цялото свободно електричество у нас ще се търгува на борсата 
С изключителна бързина и без каквито и да е дискусии в сряда (13 декември) Народното събрание единодушно реши да 
промени кардинално правилата за търговия на електрическа енергия в България. След точно 18 дни – на 1 януари 2018 г., 
цялата електрическа енергия извън регулирания пазар ще трябва да се търгува единствено чрез енергийната борса. А т.нар. 
вътрешни търгове, които се провеждаха полупрозрачно от някои от производителите на електричество, вече ще са 
недопустими. 
В България паралелно съществуват регулиран и свободен пазар на електроенергия. Част от потребителите (домакинства и 
фирми, консумиращи ток с ниско напрежение) купуват електроенергия по цени, които се определят от КЕВР. Останалите 
(част от фирмите и потребители на ток с ниско напрежение и всички предприятия, потребяващи електроенергия със средно 
и високо напрежение) купуват енергията си от различни доставчици по свободно договорени цени. Промяната засяга 
вторите. 
За такава реформа в началото на декември официално се обявиха четирите работодателски организации КРИБ, АИКБ, БТПП 
и БСК, а неведнъж подкрепа за идеята е изразявал и председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван 
Иванов. Сред противниците на новата разпоредба са най-вече самите търговци на ток. 
Какво точно е новото 
Със създаването на нова алинея 3 към чл. 100 от Закона за енергетиката на практика се въвежда задължението всички 
сделки с електрическа енергия, включително и от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност от над 5MW, да 
се осъществяват на борсата. По този начин производителите на ток вече няма да могат да пласират електроенергия на 
свободния пазар чрез собствени търгове. 
Наред с това се дава легално определение и на термина „борсов пазар“: съвкупността на всички организирани пазарни 
сегменти, оперирани и администрирани от оператора на борсовия пазар, на които се сключват сделки с електрическа 
енергия с физическа доставка. А „оператор на борсов пазара“ е лицето, което притежава лиценз за организиране на тази 
дейност. 
Променя се и минималната санкция за тези, които нарушават разпоредбите на Закона за енергетиката – тя е намалена от 
200 хил. лв. на 20 хил. лева. 
Как се случи всичко това 
Изключването на търговеца на ток „Фючър енерджи“ от пазара на 1 декември осветли факта, че една част от 
електроенергията у нас не се продава свободно и в определени моменти се създава изкуствен недостиг. 
Това даде повод на 6 декември Асоциацията на организациите на българските работодатели да поиска официално цялата 
електрическа енергия извън регулирания пазар да се търгува чрез енергийната борса. И още същия ден група депутати 
начело с председателя на енергийната парламентарна комисия Делян Добрев внесоха предложения това да се случи. На 
7 декември въпросната комисия на Народното събрание ги одобри, а на 12 декември текстовете минаха и през пленарна 
зала. 
Тук обаче има един много важен момент. Въпросните изменения в Закона за енергетиката всъщност се случват чрез 
преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване 
на ядрената енергия. Последният бе внесен от Министерския съвет още на 2 ноември, а гласуването му на първо четене 
се случи на 21 ноември. 
Точно в края на срока за приемане на предложения между първо и второ чете – 6 декември, народните представители от 
ГЕРБ Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков, както и Искрен Веселинов от Обединените патриоти внесоха 
свой проект. В него чрез преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за изменение и допълнение на Закона 
за безопасно използване на ядрената енергия се прави въпросната промяна в Закона за енергетиката. 
„Избрахме този подход, за да може промяната да се случи възможно най-скоро“, обясни за „Капитал“ вносителят на 
промените и председател на енергийната парламентарна комисия Делян Добрев. „През последните месеци цените на 
електрическата енергия се повишиха без видима причина, което породи съмнения, че се определя по непрозрачен начин, 
като изкуствено се ограничава предлагането. Доколкото ми е известно, проблемите на „Фючър енерджи“ са възникнали 
именно от невъзможността да осигури договореното с крайните клиенти електричество. Ако бяхме вкарали 
предложенията на първо четене в нов законопроект, промяната щеше да се случи чак през февруари или март. През това 
време може и други търговци да изпаднат в положението на „Фючър енерджи“, твърди Добрев. 
Какво ще стане с цените на тока 
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Срещу това всички сделки с електроенергия от свободния пазар да минават през енергийната борса официално се обяви 
Асоциацията на търговците на електроенергия в България. Нейният председател Мартин Георгиев коментира за „Капитал“, 
че търговците на ток са изненадани от бързото налагане на промените и са учудени как толкова важни реформи се случват 
без никаква дискусия. 
„Свободният пазар означава свобода на търгуването. А с тази идея се връща моделът на единствен продавач – в случая 
Българската енергийна борса. И от свободен пазара отива към централизиран. Борсата реално става монополист, който 
сам си определя таксите и правилата на работа“, казва Георгиев. 
Според Делян Добрев обаче това не е така. „За първи път откакто се търгува електрическа енергия в България, ще има 
пълна прозрачност. Енергийната борса не притежава електричеството, за да е монополист. Тя е просто една платформа за 
сключването на сделки. И ако досега имаше 5-6 търговеца, които незнайно как през годините успяваха да печелят 
индивидуалните търгове на производителите, след Нова година ще се даде възможност на всички регистрирани търговци 
на ток да си закупят тази електроенергия директно от централите“, каза той за „Капитал“. 
По думите на Мартин Георгиев ефектът ще е вдигане на цените – новото задължение със сигурност ще доведе и до 
повишаване на разходите както за производителите и търговците, така и в крайна сметка за потребителите. Причината са 
множеството такси – транзакционни за всеки мегаватчас електроенергия, за първоначална регистрация на борсата и 
годишни такси за участие. Делян Добрев обаче обяснява, че тези разходи са пренебрежимо малки, особено в сравнение с 
големите гаранции, които сега поддържат някои от търговците в отделните централи, за да участват на вътрешните им 
търгове. „Каква ще бъде цената – по-висока или по-ниска – ще реши пазарът“, каза той. 
Как ще се отрази на търговците на ток 
Според Георгиев ще се влоши ликвидността на пазара – както първичната, тъй като производителите ще могат да продават 
само през един канал, така и вторичната – между самите търговци, защото пак ще трябва да се минава през борсата. „Това 
вече се случи в Румъния, където бе въведен същият подход. Много от големите търговци на едро си затвориха офисите и  
напуснаха пазара, а редица местни играчи фалираха“, заяви председателят на Асоциацията на търговците на 
електроенергия. 
Председателят на енергийна комисия в парламента е на точно противоположното мнение. Ликвидността, казва Добрев, 
ще се повиши, тъй като цялото налично количество електроенергия ще бъде достъпно за търговия, информира в.Капитал. 
Двамата не са съгласни и по въпроса дали срокът за промяната е достатъчно дълъг. Мартин Георгиев е категоричен, че по 
чисто технологични причини краткият срок до Нова година няма да е достатъчен всички участници на пазара да се 
регистрират на енергийната борса. Но Делян Добрев е на мнение, че подобен проблем няма да възникне, тъй като по-
голямата част от търговците така или иначе са регистрирани. 
 
Кaldata.com 
 
√ Изĸycтвeният интeлeĸт щe cъздaдe пoвeчe paбoтни мecтa, oтĸoлĸoтo щe лиĸвидиpa 
Paзвитиeтo и шиpoĸoтo внeдpявaнe нa нoви тexнoлoгии и изĸycтвeн интeлeĸт (АІ) вoди дo тoвa, чe poбoтитe вce пo-чecтo 
зaмecтвaт xopaтa нa paбoтнитe им мecтa. B cъщoтo вpeмe, ĸoмпютpитe cъздaвaт нoви paбoтни пoзиции, ĸoитo cлeд няĸoлĸo 
гoдини щe бъдaт пoвeчe oт бpoя нa cъĸpaтeнитe xopa зapaди АІ. 
Aнaлизaтopи нa Gаrtnеr пpeдcтaвиxa пpoгнoзa, cпopeд ĸoятo пpeз 2020 г. изĸycтвeният интeлeĸт щe cъздaдe 2,3 милиoнa 
нoви paбoтни мecтa и щe пpeмaxнe 1,8 милиoнa paбoтeщи. 
Cтeпeнтa нa влияниe нa ИИ въpxy ĸaдpoвия пaзap щe зaвиcи oт oтpacълa: в няĸoи oт тяx чиcтo бpoят нa paбoтнитe мecтa щe 
нaмaлявa няĸoлĸo гoдини, a в дpyги – нaпpимep, в здpaвeoпaзвaнeтo, oбpaзoвaниeтo и нeпpaвитeлcтвeния ceĸтop – бpoят 
им щe ce yвeличaвa нaй-мaлĸo дo 2019 гoдинa, твъpдят aнaлизaтopитe. 
Te нe oбяcнявaт мeтoдoлoгиятa, пo ĸoятo e cъcтaвeнa тaзи пpoгнoзa. Ocнoвнoтo пpeдпoлoжeниe нa eĸcпepтитe e, чe 
изĸycтвeният интeлeĸт пo-cĸopo нямa дa зaмecти xopaтa, a щe ги дoпълвa в пpoфecиoнaлнaтa им дeйнocт, пpaвeйĸи ги пo-
бъpзи, пo-eфeĸтивни и пo-пpoдyĸтивни. 
“Πpeди мнoгo oт знaчимитe инoвaции ce acoцииpaxa c пpexoдния пepиoд, cвъpзaн c вpeмeннoтo нaмaлявaнe нa бpoя нa 
paбoтнитe мecтa и пocлeдвaщoтo възcтaнoвявaнe и тpaнcфopмaция нa бизнeca. Изĸycтвeният интeлeĸт, нaй-вepoятнo щe 
въpви пo cъщия път – cмятa вицe-пpeдceдaтeлят пo нayчнитe изcлeдвaния нa Gаrtnеr Cвeтлaнa Cиĸyлap. – Зa cъжaлeниe, в 
нaй-ĸaтacтpoфaлнитe пpoгнoзи oтнocнo зaгyбaтa нa paбoтни мecтa, АІ щe aвтoмaтизиpa няĸoи пpoцecи и щe зaceнчвa нaй-
гoлямaтa пoлзa, ĸoгaтo чoвeĸът и изĸycтвeния интeлeĸт щe ce дoпълвaт взaимнo”. 
Cпopeд eĸcпepтa, ИИ щe пoдoбpи пpoизвoдитeлнocттa нa мнoгo paбoтни мecтa, щe лиĸвидиpa милиoни нeнyжни пoзиции 
oт cpeднo и нaчaлнo нивo, нo cъщo тaĸa щe cъздaдe и милиoни нoви paбoтни мecтa зa виcoĸoĸвaлифициpaни мeниджъpи. 
Бeзпилoтнитe aвтoмoбили oбaчe, poбoтитe глeдaчи нa дeцa, aвтoмaтизиpaнитe cиcтeми зa пpиeм нa xopa нa paбoтa и дpyги 
АІ тexнoлoгии плaшaт xopaтa c мacoви cъĸpaщeния. Πpeз oĸтoмвpи 2017 г., изcлeдoвaтeлcĸaтa ĸoмпaния Реw Rеѕеаrсh 
пyблиĸyвa peзyлтaти oт пpoyчвaнe cpeд aмepиĸaнцитe и e ycтaнoвeнo, чe 70% oт нaceлeниeтo нa CAЩ ce cтpaxyвa oт 
aвтoмaтизaциятa и зaгyбaтa нa paбoтни мecтa. 
Cпopeд пpoгнoзитe нa Gаrtnеr, дo 2020 гoдинa, пoвeчe oт пoлoвинaтa oт ĸoмпaниитe щe xapчaт пoвeчe пapи зa 
paзpaбoтвaнeтo и внeдpявaнeтo нa чaт-бoтoвe, oтĸoлĸoтo в cъздaвaнeтo нa мoбилeн coфтyep. 
 
Agro.bg 
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Нови правила за допускането на препарати за растителна защита ще изработи Европейската комисия. В бъдеще под 
внимание ще се вземат не само изследвания, предоставени от производителите, но и независими оценки. Това обяви 
здравният комисар Витенис Андриукайтис в Брюксел. 
По думите на Андриукайтис по-голяма тежест ще се пада на проучванията, проведени от Европейската агенция за 
сигурност на храните. Тъй като изследвания са много скъпи, Брюксел възлага първоначалните проверки за евентуални 
рискове на производителите на препаратите. В бъдеще в отделни случаи, ЕФСА ще решава дали са нужни допълнителни 
проучвания. Агенцията ще има и правото да провежда такива изследвания, посочи комисарят. За целта ще бъде увеличен 
и бюджетът й. 
За по-голяма прозрачност при анализа на риска, изследванията, предоставени от индустрията ще бъдат публикувани, 
обеща Андриукайтис. По въпроса за удължаването на срока за използване на глифозата комисарят поясни, че след като 
Европейската комисия е издала разрешение за нови пет години, само националните правителства могат да издадат 
собствени забрани. 
"Много е важно страните-членки да се възползват от възможността за собствени решения по въпросите за растителната 
защита. Правителствата трябва да се погрижат за правилното прилагане на препаратите на тяхната територия", поясни от 
своя страна заместник-председателят на Европейската комисия, Франс Тимерманс. 


