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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТВ 
 
√ По-скъп ток за бизнеса – спекула или свободен пазар 
Бизнесът заплашва с протести заради драстично поскъпване на електроенегията за индустрията след Нова година. Според 
работодателите става въпрос за спекулативно вдигане на цените на свободния пазар, което ще доведе до поскъпване на 
стоки и услуги за крайния потребител. 
До скоро  цените на свободния пазар на ток бяха с около 20% по-ниски от тези, които комисията за енергийно и водно 
регулиране определя. Сега обаче бизнесът е шокиран от драстично увеличение с между 15 и 60 % на цената 
електроенергията от Нова година.   
Търговците на ток мотивират новите цени с поскъпване  в целия регион, а не само в България, а според работодателите 
става въпрос за спекула. 
Последиците – за крайния потребител 
Фирмата на Иван Колев е една от първите, които излиза на свободния пазар. Но преди дни доставчикът им фалира: 
„Изведнъж се наложи да ползваме енергия на краен снабдител - с 40% по-скъпа. Веднага започнахме да търсим друг 
доставчик, за съжаление повечето доставчици отказаха да ни предоставят оферта”. Останалите предложили дори по-
високи цени. Затова временно ще ползват ток на регулирани цени, които са с 20 на сто по-високи. 
Поскъпването на тока ще увеличи обувките с няколко стотинки. „Виновно” е и поскъпването на водата. За по-енергоемките 
производства поскъпването на тока може да означава фалит, предупреждават работодатели. Последствия може да има и 
за цената на битовия ток. 
„От 1 първи юли КЕВР ще трябва да определи референтна цени и за домакинствата и един ръст от 30-60% ще изкара хората 
отново на улицата”, коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Кой е виновен? 
Според работодателите поскъпването е необосновано и става въпрос за спекула. Според асоциацията на търговците на ток 
обяснение има – електроенергията в европейски мащаб е поскъпнала с 30%. 
Бизнесът настоява за законодателни мерки, които да позволят на регулатора да разследва подобни ситуации, както и 
солени санкции при манипулации. В противен случай се готвят за протести. 
За повече информация вижте видеото. 
 
АИКБ 
 
√ Работодатели и синдикати поискаха от министъра на енергетиката конкретни мерки за прекратяване на 
спекулативното поскъпване на електроенергията на свободния пазар 
По искане на национално представителните работодателски и синдикални организации вчера в Министерството на 
енергетиката се проведе работна среща с министър Теменужка Петкова, председателя на Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР) Иван Иванов, представители на държавните компании в сектора, както и представители на 
Независимата енергийна борса, и сдружения на търговците на електроенергия.  
 Социалните партньори са разтревожени в края на годината от необоснованото, без връзка с реалностите в сектора, 
значително увеличение на цената на електроенергията за бизнеса. През последните седмици рязко са ескалирали 
претенциите от страна на търговците на електроенергия за едностранно повишаване на цените с между 30% и 65%. 
Работодателските и синдикалните организации отново очертаха кризисната ситуация в сектора, която ако не бъде спешно 
овладяна, неизбежно ще се разпространи повсеместно.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на Асоциацията на 
организациите на българските работодатели Васил Велев представи и специално писмо за подкрепа от министъра на 
икономиката, в което се препоръчват някои конкретни мерки за въздействие. 
След 150 минутна дискусия представителните на национално равнище работодателски и синдикални организации се 
обединиха около следното: 
1. Работодателските организации  препоръчват на близо 50 000 фирми, техни членове, които са присъединени към 
електропреносната мрежа на ниско напрежение и имат цени или уведомления за едностранно вдигане на цените на 
активната енергия над 76 лева за мегаватчас (0,076 лв. за киловатчас) да преминат от свободния към регулирания пазар от 
1 февруари 2018 г., където ще имат цена от 76 лв./МВТЧ. За целта те следва до 10 януари 2018 г. да направят уведомление 
по надлежния ред. 

http://m.btvnovinite.bg/article/bulgaria/ikonomika/po-skap-tok-za-biznesa-spekula-ili-svoboden-pazar.html
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2. Бизнесът и синдикатите настояват министерството на енергетиката да предприеме всички необходими мерки за 
увеличаване на предлагането на електроенергия на сегмента за дългосрочни договори на енергийната борса.  
3. Призовават БЕХ, БНЕБ и КЕВР в ускорен порядък да предприемат необходимите действия за промяна на правилата, 
графиците и работното време на Независимата енергийна борса с оглед увеличаване на възможностите за предлагане на 
електроенергия и недопускане на пазарни манипулации. 
 

 
 

4. Работодатели и синдикати заявяват, че ще следят ситуацията на пазара на електроенергия и  ще пристъпят към 
организирането на съвместни протести, ако не бъде овладян спекулативния ръст на цените на електроенергията.   
След края на срещата някои от участниците направиха изявления: 
Красимир Дачев, Българска търговско-промишлена палата: „Има производство на повече ток, а ние получаваме по-високи 
цени от 120 лв. на мегаватчас, което означава, че някъде по средата има спекула. Тя не отива в производителите и 
потребителите, а в търговците на електроенергия, които много елегантно използват борсата, за да узаконяват тези игри. 
Те са десетина. На практика цяла България работи за десетина човека.“ 
Васил Велев,  АИКБ: „Това, което е в наши ръце е да преминем масово от свободен на регулиран пазар! Всички, които са 
присъединени на ниско напрежение могат да го направят! И имат интерес да го направят, ако вече плащат или са получили 
уведомления, че ще плащат по-висока цена от 76 лева за мегаватчас. Всички останали действия за пресичане на 
спекулативното, непазарно повишаване на цената на електроенергията на свободния пазар са в правомощията и 
задълженията на Министерството на енергетиката и КЕВР.“ 
Антон Иванов,  КНСБ: „Ние видяхме, че имаме държавни дружества, имаме държавни регулатори и имаме държавно 
наблюдавани оператори на пазара, които си обясняваха едно или друго, но не предприемат необходимите действия.“ 
Димитър Манолов, КТ „Подкрепа“: „В залата се каза нещо важно, когато работодатели и синдикати са на „един акъл”, 
значи нещо в държавата не е наред. Хубаво е да го припомним. Когато предприемачът е поставен на колене по този начин,  
той намалява разходите си за работната сила. Това няма как да не ни притеснява. Ако някой е решил да сее ветрове, ще 
жъне бури.“ 
 
24 часа 
 
√ Малкият бизнес ще купува ток на фиксирани цени като домакинствата 
Всички работодателски организации ще уведомят малкия бизнес, който е на ниско напрежение, че му е по-изгодно да се 
върне на регулирания пазар, където са и битовите абонати. На него цената на тока е 76 лв. Това заяви председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Повече четете тук. 
 

https://www.24chasa.bg/novini/article/6623193
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Expert.bg 
 
√ Работодатели и синдикати настояват за мерки срещу спекулативното поскъпване на тока  
По искане на национално представителните работодателски и синдикални организации вчера в Министерството на 
енергетиката се проведе работна среща с министър Теменужка Петкова, председателя на Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР) Иван Иванов, представители на държавните компании в сектора, както и представители на 
Независимата енергийна борса, и сдружения на търговците на електроенергия. 
Социалните партньори са разтревожени в края на годината от необоснованото, без връзка с реалностите в сектора, 
значително увеличение на цената на електроенергията за бизнеса, съобщиха от работодателските организации. През 
последните седмици рязко са ескалирали претенциите от страна на търговците на електроенергия за едностранно 
повишаване на цените с между 30% и 65%. Работодателските и синдикалните организации отново очертаха кризисната 
ситуация в сектора, която ако не бъде спешно овладяна, неизбежно ще се разпространи повсеместно. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на Асоциацията на 
организациите на българските работодатели Васил Велев представи и специално писмо за подкрепа от министъра на 
икономиката, в което се препоръчат някои конкретни мерки за въздействие. 
След 150 минутна дискусия представителните на национално равнище работодателски и синдикални организации се 
обединиха около следното: 
Работодателските организации препоръчат на близо 50 000 фирми, техни членове, които са присъединени към 
електропреносната мрежа на ниско напрежение и имат цени или уведомления за едностранно вдигане на цените на 
активната енергия над 76 лева за мегаватчас (0,076 лв. за киловатчас) да преминат от свободния към регулирания пазар от 
1 февруари 2018 г., където ще имат цена от 76 лв./МВТЧ. За целта те следва до 10 януари 2018 г. да направят уведомление 
по надлежния ред. 
Бизнесът и синдикатите настояват министерството на енергетиката да предприеме всички необходими мерки за 
увеличаване на предлагането на електроенергия на сегмента за дългосрочни договори на енергийната борса. 
Призовават БЕХ, БНЕБ и КЕВР в ускорен порядък да предприемат необходимите действия за промяна на правилата, 
графиците и работното време на Независимата енергийна борса с оглед увеличаване на възможностите за предлагане на 
електроенергия и недопускане на пазарни манипулации. 
Работодатели и синдикати заявяват, че ще следят ситуацията на пазара на електроенергия и ще пристъпят към 
организирането на съвместни протести, ако не бъде овладян спекулативния ръст на цените на електроенергията. 
 
Marica.bg 
 
√ Работодатели: Токът за бизнеса скача спекулативно 
Това ще доведе до масови фалити и поскъпване на стоки и услуги 
Токът на свободния пазар може да скочи над 50 процента след Нова година. Това ще доведе до масови фалити, както и до 
поскъпване на редица стоки и услуги. За това алармираха национално представителните синдикални и работодателски 
организации - КНСБ, КТ „Подкрепа“, Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/, Българска стопанска 
камара /БСК/ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/.  
За евентуално увеличение на тока на свободния пазар "Марица" писа през лятото, но нагласите на контрагентите тогава 
бяха за около 20 процента скок. Сега търговци на електроенергия „сурвакат“ клиентите си предколедно с нови оферти на 
електроенергията. 
В момента средната цена е 70-80 лв. за МВтч, а предлаганата - между 100 и 120 лв./ МВтч. От EVN България, които имат 
две компании на свободния пазар, коментираха, че изпълняват действащите си договори с клиентите и не водят преговори 
за увеличение.  
От ЧЕЗ и Енерго Про запазиха мълчание. Освен трите електроразпределителни дружества търговците на свободния пазар 
у нас са многобройни. 
Въпреки че дейността на участниците в електроенергийния пазар е на лицензионен режим и под надзор от страна на 
Комисията по енергийно и водно регулиране /КЕВР/, нещо в този пазар не работи както трябва, се казва в официална 
позиция на синдикатите и работодателските организации. 
Според тях необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат действия 
за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко. Някои 
търговци имали претенции за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени между 30 и 65% 
по-високи спрямо установените до момента.  
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на еленергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни 
места и замразяване нивата на доходите в редица браншове и отрасли. 
Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и нехранителни стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни 
и общински администрации, болници, училища, членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. 
В тази връзка синдикати и работодатели апелират за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики 
и недопускане на напрежение в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период.  
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√ Работодатели и синдикати скочиха срещу мафиотското поскъпване на тока! 
Национално представителните синдикални и работодателски организации алармират за проблеми на пазара на 
електроенергия и искат повече контрол върху участниците в него. 
КНСБ, КТ "Подкрепа", КРИБ, БСК и АИКБ излязоха с позиция относно спекулативния ръст в цената на електроенергия. 
В разпратеното до медиите съобщение синдикалните и работодателски организации отбелязват, че пазарът на 
електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар и това се подкрепя от тях като модел за устойчива 
конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия. 
За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани 
участници на свободен пазар, това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление, се казва 
още в позицията. 
Дейността на участниците в електроенергийния пазар - производители на електроенергия, търговци, координатори на 
балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от 
последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното 
ни законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК, допълва се още. 
Според КНСБ, КТ "Подкрепа", КРИБ, БСК и АИКБ прозрачност, надеждност и предсказуемост са ключови категории за 
успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар. 
Но нещо в този пазар не работи както трябва, подчертават те. 
Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства 
спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата - малки, 
нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които 
категорично не могат да бъдат определени като референтни, отбелязва се в позицията. 
Синдикалните и работодателски организации подчертават, че предприетите стъпки за договаряне през борсата на всички 
количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези непрозрачни практики и 
според тях е нужен съответният контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени 
регламенти и правила. 
Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат 
действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко 
до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между 
30% и 65% по-високи спрямо установените до момента, се пояснява още в разпратената позиция. 
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни 
места и "замразяване" нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и 
нехранителни стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища, 
членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще 
засегне всеки битов абонат, предупреждават работодателите и синдикатите и допълват, че некоректните търговски 
практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат вече десетки милиони 
лева към фонда за сигурност на електроенергийната система. 
В края те призовават за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение 
в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период. 
 

 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Investor.bg 
 
√ Регламентира се промишлената употребата на смеси, съдържащи наркотични вещества 
Промените в Закона за контрол върху наркотичните вещества са необходими за автомобилната индустрия 
Парламентът регламентира употребата на смеси, съдържащи наркотични вещества, в производствения процес. Депутатите 
приеха на второ четене промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесени от депутати 
от "Обединени патриоти". 
В производствения процес ще могат да се използват смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат 
наркотични вещества. Това ще става при условия и по ред, определени в наредба на министъра на икономиката, предава 
БТА. 
Наредбата трябва да бъде издадена в срок до два месеца от влизането на промените в сила. В нея ще се посочват и 
наименованията на наркотичните вещества, вписани в списъка по закона, които могат да се съдържат в смеси, 
предназначени за промишлеността. 
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Внос, износ, превозване, преработване и използване на смесите може да извършва физическо или юридическо лице, 
регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на друга държава-членка на 
Европейския съюз, след подаване на уведомление до Министерството на икономиката. 
За неспазване на изискванията ще има глоба от 5 000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 15 000 лв. 
Измененията са обосновани от трудностите, които срещат редица производители на компоненти за високотехнологични 
индустриални производства и в частност за автомобилния сектор в България, чиято изработка изисква внос и използване 
на химични смеси, които в малък процент съдържат вещества, класифицирани като наркотични. 
Ако не се създаде правна възможност за влагането на тези многокомпонентни химически смеси в производствения 
процес, съществува реална опасност проектите на чуждестранните инвеститори да бъдат пренасочени в друга държава-
членка на ЕС, в която използването им не е забранено, посочват вносителите на измененията. 
От БСП предлагаха режимът да е разрешителен, а не уведомителен, за да се акцентира върху контрола. Социалистът Таско 
Ерменков отбеляза, че измененията са свързани с инвестиции и разкриване на работни места, но все пак става въпрос за 
наркотични вещества, които могат да бъдат извлечени и след това разпространени на пазара. 
Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Даниела Дариткова (ГЕРБ) обясни, че разрешителният 
режим изисква нотификация от ЕК, което означава забавяне на промените с шест месеца. 
 
√ Парламентът прие окончателно антикорупционния закон 
Народното събрание ще осъществява контрола върху дейността на новия антикорупционен орган 
Парламентът прие окончателно антикорупционния закон. Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на 
незаконно придобитото имущество ще събира, анализира и проверява сведения при информация за прояви на корупция 
на лица, заемащи висши публични длъжности, записаха народните представители, съобщи БТА. 
Народното събрание ще осъществява контрола върху дейността на комисията, а членовете й ще бъдат задължени при 
покана да се явят в парламента, за да предоставят информация. Комисията ежегодно до 31 март ще представя в 
парламента доклад от дейността си. В същия срок докладът ще се предоставя и на президента и на Министерския съвет, 
ще се публикува и на интернет страницата на комисията. Членовете на антикорупционния орган ще пътуват безплатно в 
градския транспорт, а трудът им ще се зачита за първа категория. Стажът на членовете на комисията и на директорите и 
инспекторите в дирекциите ще се зачита за юридически стаж.  
Антикорупционният орган ще се състои от петима членове–председател, зам.-председател и трима членове. 
Председателят на комисията ще се избира от Народното събрание по предложение на депутатите. Зам.-председателят и 
членовете също ще се избират от парламента, по предложение на председателя.  
Оперативно-издирвателната дейност ще се осъществява чрез гласни и негласни методи и средства, като се зачитат и 
гарантират достойнството, правата и основните свободи на гражданите, предвидиха депутатите. При нея се използват 
специфични способи и средства по ред, определен с инструкция, приета от Комисията. На свой ред тя прави искане за 
използване на специални разузнавателни средства, съгласно Закона за СРС. 
Събраните веществени доказателства ще се предоставят на съответните органи на съдебната власт. Комисията ще 
установява незаконно придобито имущество и ще създава, поддържа и ползва информационни фондове. 
Целта на оперативно-издирвателната дейност е превенция и разкриване на нарушения и престъпления, свързани с прояви 
на корупция, придобиване на сведения и информация за действия или бездействия, които разкриват прояви на корупция, 
и предоставянето им на съответните органи на съдебната власт и на разследващите органи. 
Според Красимир Янков от БСП с гласуваните текстове управляващите признават, че има проблеми в МВР със събирането 
на информация и в същото време се дублира дейността на министерството и на мегаоргана, който ще се бори с корупцията 
във висшите етажи на властта. С тези текстове се опитвате да опаковате пред обществото недостига на капацитет, липсата 
на желание за борба с корупцията и престъпленията, свързани с нея, коменитра той. 
Това, което генерира корупция, е вашето отношение към властта и админстрацията, липсата на желание да въведете 
електронно правителство, заключи Янков. 
С друга разпоредба законодателите определиха труда на работещите в комисията за първа категория. 
Когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, трябва да си направи самоотвод от изпълнението на 
конкретно правомощие или задължение по служба като уведоми органа по избора или назначаването. 
Лице, заемащо висша публична длъжност, по отношение на което е установен конфликт на интереси, няма право в 
продължение на една година от влизането в сила на решението, с което е установен конфликт на интереси, да заема 
публична длъжност, да сключва трудови договори, договори за консултантски услуги и др. 
Възнаграждението, получено от правоотношението или деянието, породило конфликт на интереси, се отнема в полза на 
държавата или общината, гласува Народното събрание. 
Членовете на антикорупционния орган се застраховат за застраховка „Злополука“ и застраховка „Живот“ при 
или по повод изпълнение на служебните си задължения за сметка на държавния бюджет. При встъпването си в 
длъжност лицата, както и останалите служители в администрацията, ще подписват декларация, че няма да разгласяват 
информация. 
Производството за установяване на конфликт на интереси ще се образува в срок до 6 месеца от откриването на 
нарушението, но не по-късно от 3 години от извършването му. 
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Econ.bg 
 
√ Безработните жени са намалели с 25 769 през 2016 г. 
Според цитираните в доклада данни, месечната нетна заплата на жените е с около 12% по-ниска от тази на мъжете. 
Средната разлика за страните от ЕС е 16 на сто 
Правителството прие Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2016 г. Документът отразява 
резултатите от изпълнението на политиките за повишаване на участието на жените на пазара на труда, намаляването на 
разликите в заплащането между половете и насърчаването на равенството в процесите на вземане на решения. Сред 
приоритетните области в доклада са също борбата с насилието, основано на пола, и промяната на обществените 
стереотипи спрямо половете. 
В документа се посочва, че през 2016 г. средномесечният брой на безработните жени е намалял до 156 462, което е с 25 
769 по-малко в сравнение с 2015 г. За същия период безработните мъже са намалели с 20 340 – до 128 255. Статистиката 
показва, че през 2016 г. средният брой на продължително безработните жени, които не могат да си намерят работа повече 
от 12 месеца, са били 65 379 или с близо 16 000 по-малко в сравнение с 2015 г. 
Според цитираните в доклада данни, месечната нетна заплата на жените е с около 12% по-ниска от тази на мъжете. 
Средната разлика за страните от ЕС е 16 на сто. През миналата година делът на работещите бедни е намалял и сред двата 
пола. 
Акцент в доклада е поставен върху приетия Закон за равнопоставеност между мъжете и жените, който регламентира 
институционалната рамка, стратегическите и оперативни документи за по-ефективно управление на политиката по 
равнопоставеност на жените и мъжете. 
 
ПИК 
 
√ Мишел Барние: Имаме 4 важни стъпки по Брекзит в Българското председателство 
„По време на Българското председателство на Съвета на ЕС трябва да направим четири важни стъпки по Брекзит и затова 
разчитаме силно на вас да поддържате общата европейска линия в преговорите.” Това каза главният преговарящ на 
Европейската комисия за Брекзит Мишел Барние пред заместник министър-председателя по правосъдната реформа и 
министър на външните работи Екатерина Захариева. 
Стъпките са подготовка на директиви за преговорите по преходния период, изготвяне на проект на договора за оттегляне 
на Обединеното кралство от ЕС, даване на мандат на Комисията да преговаря с Лондон за преходния период и изработване 
на обща позиция по бъдещите отношения на ЕС с Великобритания. 
„Можете да разчитате на нас. Тук сме, за да помогнем”, отвърна министър Захариева и допълни колко важен е този въпрос 
за България, над 100 000 от чиито граждани живеят и работят в Обединеното кралство. 
Двамата се съгласиха, че зад водените от Комисията преговори трябва да стои солиден консенсус между 27-те държави-
членки на ЕС, на основата на доверие към главния преговарящ. Министър Захариева информира подробно госта си за 
приоритетите на Българското председателство и конкретно за вижданията на България относно европейската перспектива 
на Западните Балкани. 
„Ако Европейският съюз пренебрегне този регион, в него ще доминират други сили, които ще го дестабилизират. Ще ни 
струва много повече да се борим с това, отколкото да разработваме сега конкретни проекти там”, подчерта тя. „Такива 
проекти трябва да касаят не само свързаността на шестте страни помежду им и с ЕС, но най-вече младото население в тях. 
Правителствата и хората в тези страни са наистина мотивирани за реформи, нека не убиваме този стремеж”, призова 
министър Захариева. 
 
News.bg 
 
√ Бизнесът плаща 10% по-скъп труд за месеците юли, август и септември 2017 г. 
През третото тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица 
нарастват с 10.7%.  
Увеличението в индустрията е с 11.5%, в услугите - с 10.8%, и в строителството - със 7.0%.  
Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт относно индекса на разходите на работодателите 
за труд. Данните са за третото тримесечие на настоящата 2017 година и са в сравнение със същия период на предходната 
2016 година. 
През месеците юли, август и септември на 2017 г. най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в 
икономическите сектори "Административни и спомагателни дейности" - с 14.8%, "Други дейности" - с 14.4%, и 
"Образование" - с 13.7%. 
Най-нисък е ръстът на общите разходи за труд в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - с 2.9%, 
"Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 6.3%, и "Строителство" 
- със 7.0%. 
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Спрямо третото тримесечие на 2016 г. през месеците юли август и септември тази година разходите за възнаграждение за 
един отработен час се увеличават с 10.6%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 11.1%. 
По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения варира от 3.1% за "Култура, спорт и развлечения" 
до 14.5% за "Други дейности". 
 
Economic.bg 
 
√ Правителството отпусна втория милиард за саниране 
Сумата бе утвърдена от Народното събрание с решение на 18 януари 2017 г. 
Правителството одобри втория милиард по програмата за саниране на многофамилни частни сгради. Парите ще бъдат 
дадени на Българската банка за развитие (ББР) чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. Финансовата институция финансираше предварително проектите със собствени средства и сега трябва 
да ѝ бъдат възстановени от държавата. 
Вторият милиард по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ще бъде от 
Бюджет 2017, което означава, че бюджетният излишък, който към ноември беше около 2.3 млрд. лв., ще се свие 
значително.  
Средства са до размера на одобрените за изпълнение на Програмата и са предназначени за изплащане на задълженията 
по чл. 2, ал. 6 от ПМС 18/2015 г., с което министерството превежда към Българската банка за развитие дължимите суми по 
изпълнението на Програмата. Те бяха гласувани с Решение на 43-ото Народното събрание на 18 януари 2017 г. 
Чрез изпълнението на Програмата за първи път в България има ясна политическа воля за мащабно финансиране на 
мерките за енергийна ефективност в жилищния сграден фонд, тъй като този сегмент изостана значително по нива на 
енергийна ефективност в сравнение със сградите за обществено обслужване, се казва в мотивите към решението на 
правителството. 
 
Капитал 
 
√ Умерени зелени амбиции, но и без надежда за въглищните ТЕЦ след 2030 г. 
Съветът на енергийните министри отказа да увеличи целите за възобновяемата енергия към 2030 г. и разхлаби леко 
хватката за традиционните ТЕЦ 
Европейските министри на енергетиката поохладиха амбициите на Европейската комисия за бързото въвеждане на по-
строги ограничения за въглищните централи, както и отказаха да вдигнат целта за постигане на 27% дял на възобновяемата 
енергия в общото енергийно потребление на страните членки към 2030 г. Общата позиция между 28-те страни членки, 
одобрена на среднощно заседание на 18 декември на Съвета "Транспорт, телекомуникации и енергетика", обаче не 
променя общата насока на политиката за ограничаване на емисиите на парникови газове, просто прави тези цели по-лесно 
изпълними от страните членки. 
Постигнатото съгласие е по четири основни законодателни акта: за общите правила за пазара на електроенергия и 
регламента за вътрешния пазар на електричество, за насърчаването на възобновяемата енергия и регламента за 
управление на Енергийния съюз (който прави взаимообвръзка между отделните предложения). Това ще позволи още в 
началото на следващата година да започнат преговори с Европейския парламент за приемането на законодателните 
актове, чиято основна цел е постигането на заложените от ЕС енергийни и климатични цели до 2030 година. 
"Клиентите са основният ни приоритет в това законодателство. Нашата цел е конкурентен пазар, който да осигури достъпна 
електроенергия за всички, но също така ще дадем възможност на правителствата да помогнат, когато се налага. От друга 
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страна, потребителите ще имат възможност да бъдат активни и да вземат информирани решения", заяви Кадри Симсън, 
министър на икономиката и инфраструктурата на Естония, която председателства ЕС до края на годината. 
Кои са най-важните компромиси, които бяха постигнати от министрите? 
Малко повече пространство за въглищните централи  
Европейската комисия предлагаше новите производители на електроенергия да не могат да получават плащания за 
поддържане в резерв (или за поддръжка на капацитет), ако имат емисии от над 550 грама въглероден диоксид (CO2) на 
произведен киловат електроенергия (кВтч). Това означава, че само най-ефикасните комбинирани турбини (с два или три 
цикъла), използващи природен газ, биха могли да получават подобна поддръжка. 
Плащанията за престой в резерв покриват част от постоянните разходи на производителите, които по този начин могат да 
активират мощностите си на разумна цена. Ако отпадне подобна подкрепа, централите ще трябва да продават 
електроенергията си на много по-високи цени, когато има нужда от нея. С навлизането на ВЕИ класическите централи ще 
започнат все по-често да остават в резерв, където на тях ще се разчита да компенсират липсата на производство на 
централите на възобновяема енергия, когато няма слънце или вятър. 
Страните членки приеха малко по-различна позиция. Първо, ограниченията ще започнат да важат след 2025 г., а не след 
2021 г., както предлагаше ЕК. Това означава, че в следващите осем години могат да се изграждат и инсталации с по-високи 
емисии. Министрите на енергетиката обаче приеха, че след 2025 г. съществуващите производители, които не изпълняват 
тавана за емисиите, постепенно ще губят правото си да получават подкрепа за поддържане в резерв, а след 2030 г. вече 
няма да имат право да участват в подобни механизми. Ефектът е, че след 2030 г. въглищните централи ще трябва да 
продават електроенергията си на много високи цени, за да могат да компенсират падащата си използваемост, което ще ги 
направи неконкурентни на другите участници на пазара. 
Министрите въвеждат важна поправка. Централи, които изпускат до 700 килограма CO2 на инсталиран киловат, да могат 
да получават плащания за поддръжка на капацитет и за в бъдеще. Това например означава, че българските въглищни ТЕЦ, 
които имат над 1 кг емисии на кВтч, ще могат да стоят в резерв, ако бъдат активирани за не повече от 600 часа годишно 
(т.е. по-малко от 10% от технически възможната им използваемост). Подобна поправка е по-важна за централите на газ, 
тъй като ще им даде възможност да работят приблизително толкова, колкото е настоящата им използваемост. 
Подкрепа за ВЕИ 
Министрите отказаха да се съобразят с предложението на ЕК да се вдигне целта за дял на възобновяема енергия към 2030 
г. на 30%. Европейският парламент настоява тази цел да се вдигне на 40%. 
В директивата за насърчаване на възобновяемите енергийни източници бяха включени три междинни индикатора, които 
да гарантират, че ЕС постига своевременно целта си за дял от 27% на зелената енергия през 2030 година. Така например 
целта за 20% възобновяеми източници през 2020 г. се приема като отправна точка ("0%"), а 27% през 2030 г. като крайна 
точка ("100%"). 
Въз основа на това са заложени следните етапи: 24% през 2023 г., 40% през 2025 г. и 60% през 2027 година. "Това ще 
гарантира, че всички страни от ЕС имат постоянен и нарастващ принос към крайната цел." 
Причината е, че новото законодателство на ЕС не предвижда задължителни национални цели, както беше досега. Въпреки 
това се дава възможност Европейската комисия да проверява плановете на страните членки. Не е ясно обаче, ако ЕК 
установи липса на амбициозност у някои от тях, как те биха били санкционирани. 
Без революции в биогоривата 
Министрите на енергетиката отказаха да се съобразят с призивите за намаляване на дела на биогоривата, които използват 
като суровини земеделски продукти, използвани и за храни. Еко-организациите твърдят, че по този начин се повишават 
цените на храните и се разширяват обработваемите площи, което също води до по-високи емисии на CO2. 
Европейската комисия предлагаше сегашният праг от 7% биокомпонента в горивата да се видоизмени, така че настоящите 
биогорива да намалят дела си до 3.8% през 2030 г., докато биогривата от второ поколение (които не използват като 
суровини земеделски продукти) да стигнат дял от 6.8%. 
Министрите на 28-те приеха да се запази 7% таван, но към 2030 поне 3% от горивата в ЕС трябва да съдържат биокомпонент 
от второ поколение. Към 2025 г. този дял трябва да е 1% (в момента е под 0.5%). 
Като цяло, към 2030 г. страните членки се договориха 14% от горивата в пътния транспорт да са от възобновяеми източници 
(включително електроенергия). За да е задачата по-лесно изпълнима обаче в целта се отчита и електрифицирания ЖП 
транспорт. 
Решенията, свързани с биогоривата на европейско ниво, ще засегнат директно и българското земеделие. Причината е, че 
страната е един от основните производители на рапица, която пък е сред най-често ползваните култури за производство 
на биогорива от първо поколение. През миналата година износът на тази култура е за 219 млн. евро. През септември зам. 
Министърът в земеделското министерство Цветан Димитров подписа обща декларация със земеделските министри на 
държавите от Вишеградската четворка и Румъния, с която призова ЕК да преразгледа идеите си за премахване на 
подкрепата за биогорива на основата на храни. 
Свободна цена на тока 
Един от основните елементи в позицията на съвета е в бъдещия пазар на електроенергия доставчиците да могат да 
определят цените свободно. По този начин биха се ограничили пазарните изкривявания, ще се засили конкуренцията и в 
крайна сметка ще доведе до по-ниски цени на дребно. Все пак държавите членки ще могат временно да регулират цените, 
за да подпомагат и защитават бедните или уязвимите домакинства потребители. 
Също така ще бъдат въведени редица мерки (пазарни гаранции), за да се избегнат кръстосаните субсидии и 
дискриминацията на участниците на пазара. 
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Друг важен момент е предложението държавите членки да гарантират, че националната регулаторна рамка позволява на 
доставчиците на ток да предлагат договори за динамична (променяща се) цена на електроенергията. На практика това би 
означавало цената на електроенергията да се мени ежечасно (както това става на пазара на едро), с което потребителите 
ще бъдат мотивирани да съобразяват потреблението си с ценовите стимули. 
Подобни гъвкави цени са вече валидни за бизнеса и поне в България предизвикват сътресения (виж допълнителния 
текст). 
Възможност за съхранение на електричество 
Интересно е и решението за съоръженията за съхранение на енергия. Според него само при определени условия 
държавите членки ще могат да позволят операторите на електроразпределителни и електропреносни мрежи да 
притежават, разработват или управляват такива. Целта е по този начин да не се спира навлизането на нови форми на този 
пазар. 
По принцип в новата структура на пазара на електроенергия услугите по съхраняване следва да бъдат пазарно 
ориентирани и конкурентоспособни. Затова е планирано да бъдат проведени обществени консултации, за да се оцени 
потенциалният интерес за инвестиции в тези съоръжения. "Във връзка с това следва да се избягва кръстосаното 
субсидиране между съхраняването и регулираните функции по разпределение или пренос на електроенергия", пише в 
проекта на директивата. 
 
*Пазарни сътресения 
Без съмнение, когато всичко това стане част и от българското законодателство, ще настъпят съществени 
сътресения на пазара. Показателно е, че и сега свободната търговия с електрическа енергия предизвиква 
недоволство. Преди дни национално представените работодателски и синдикални организации - КРИБ, АИКБ, БСК, 
КНСБ и КТ "Подкрепа", алармираха за "необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно 
непазарно" значително увеличение на цената на електроенергията. Според тях през последните дни този процес е 
ескалирал рязко до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане 
едностранно на цени с между 30 и 65% по-високи спрямо установените до момента. 
"Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от 
национално представителните работодателски и синдикални организации като модел за устойчива конкурентна 
среда. За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, това е и 
единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление. Но нещо в този пазар не работи както 
трябва!", се казва в становището. 
Според бизнеса и синдикатите значителни обеми електроенергия за насочени към определени търговци при неясни 
условия, обезпечаващи непазарни предимства спрямо останалите участници. Според тях изкуствено е ограничавано 
и предлагането през двата сегмента на борсата, което води до ирационални ценови нива. 
"Отбелязваме, че предприетите стъпки за договаряне през борсата на всички количества електрическа енергия, 
предназначена за свободен пазар, могат да ограничат тези непрозрачни практики. Нужни са съответният контрол 
и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени регламенти и правила", казват още 
синдикалните и работодателските организации. 
 
БТВ 
 
√ Всички парламентарни групи подкрепиха идеята да отпадне мораториумът върху лекарства 
На заседание на Председателския съвет в Народното събрание всички парламентарни групи се обединиха около идеята 
да отпадне мораториумът върху иновативните лекарства. 
Те внесоха предложение за отмяната му и утре промяната ще бъде гласувана на две четения, така че да влезе в сила преди 
началото на 2018 г. 
Това е допустимо според правилника, макар да не се случва често. 
За мен е важно, че днес на Председателския съвет всички единодушно се подписахме на предложението за отпадане на 
параграф 6 – каза председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. – Нека намалим напрежението, което 
изкуствено беше създадено и се създаде едно противоречие между политическите формации, което смятам, че е 
недопустимо. Когато говорим за тема здравеопазване, когато говорим за онкоболни и когато някоя политическа сила се 
заиграва със страховете на хората, по-добре е да направим компромис и да се върнем обратно назад“. 
Власт на проби-грешки и пак проби-грешки. И формулата е търсене на консенсус за поправка на грешките. А в останалите 
случаи – партиен диктат. Независимо от предложението и мотивите на предложенията значение има само кой го е 
предложил“, коментира ситуацията лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ. 
„Радвам се, че има политическа воля тази огромна грешка да бъде поправена“, каза лидерът на БСП Корнелия Нинова. 
 
Finance.bg 
 
√ Броят на българските инвеститори в акции се свива 
Вече седем месеца Централен депозитар АД публикува данни за броя акционери на публичните дружества. Някои 
компоненти успяват да увеличат силно броя на акционерите си, но като цяло тенденцията е за намаляване на броя 
вложители в акции.  
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Оказва се, че за този период (от средата на май 2017 г.) някои компании увеличават акционерите си доста силно – с над 
15%. Това са Елана Агрокредит АД с увеличение на броя акционери от 22,02% до 377 броя за изминалите 7 месеца до 13 
декември 2017 г. 
Вероятно този брой ще се увеличи още, защото през 2018 г. компанията планира двойно увеличение на капитала при цена 
от 1,1 лв. за акция. 
На второ място по ръст на акционерите е Сирма груп холдинг АД със 17,66% ръст до 985 лица. От септември софтуерната 
компания стана част от основния индекс SOFIX. 
На трето място по повишение на акционерите се класира Софарма АД, която добавя още 697 акционера до общо 5 993 
лица, което представлява нарастване от 11,63%. Освен новите 480 акционери от вливането на Медика АД има и други 
около 217 лица, които вероятно са придобили книжа от компанията в последните седмици, при разпродажбите от 
Ромфарм Компани ООД. 
Силни ръстове в броя акционери отчитат още ЧЕЗ Разпределение България АД с 8,07% до 322 лица, вероятно привлечени 
от процедурата за продажба на дружеството, както и Алтерко АД с повишение от 3,35% до 269 лица, информира investor.bg. 
Но кой е на обратния полюс? 
Най-бързо намаляват акционерите в Евроинс АД, след като дружеството вече е непублично и Централен депозитар не 
обявява данни за него. 
Следва Българо-американската кредитна банка АД с понижение от 6,04% до 331 лица, Първа инвестиционна банка с 
намаление от 5,36% до 1 941 лица, Спиди АД с минус 4,89% до 327 лица, Трейс груп холд АД със спад от 4,53% до  1 789 
лица и други. 
Като цяло за периода има повишение на броя акционери при 12 компании, при Билборд АД няма промяна, а при 27 има 
понижение. 
Общото изменение е намаление с 500 лица до 583 541, без да отчитаме Евроинс, за което липсват данни към 13 декември 
2017 г. 
Данните показват, че някои компании успяват да привлекат нови акционери, но като цяло тенденцията е вложителите в 
акции да намаляват. 
 
Sinor.bg 
 
√ От днес до 22 декември фонд „Земеделие“ ще преведе над 636 млн. лв. плащания на площ 
От днес фонд „Земеделие“ започва да пуска преводите по схемата за единно плащане на площ за 2017 година. Над 636 
милиона лева ще бъдат разпределени между 57 826 кандидати. Изчисленията са извършени по индикативна ставка от 
194,63 лв./хектар, или 19,46 лв. на декор. 
За Кампания 2017 г. общият бюджет за подпомагане по СЕПП е в размер на 741 млн. лева. 
Окончателната ставка по СЕПП за Кампания 2017 г. ще бъде определена със заповед на министъра на земеделието, храните 
и горите. Тя ще бъде издадена след актуализирането на слоя „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените 
възражения и след изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2017 г. 
Въз основа на тази актуализирана информация фондът ще извърши окончателните оторизации по Схемата за единно 
плащане на площ. 
 
Profit.bg 
 
√ 855.5 млн. евро достигнаха чуждестранните инвестиции 
855.5 млн. евро достигна размерът на преките чуждестранни инвестиции за първите 10 месеца на тази година, сочат 
предварителните данни на Българската народна банка. 
Сумата е с 57.3 млн. евро, или 6.3% по-ниска спрямо същия период на миналата 2016 г. За сравнение, тогава размерът на 
преките чуждестранни инвестиции достигаше 912.8 млн. евро. 
Конкретно през месец октомври преките външни вложения у нас възлизат на 96.6 млн. евро. 
Трябва да се отбележи, че предварителните данни на БНБ за октомври подлежат на ревизия. Данните за периода януари 
– септември тази година са ревизирани, но в бъдеще ще подлежат на още една ревизия, която ще обхване периода 2016 
г. и 2017 г., използвайки годишните данни на НСИ и допълнително постъпили отчети на предприятията с чуждестранно 
участие.  
През първите 10 месеца на тази година, нетните инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти достигат размер 
от 9.7 млн. евро. 
Това е с 83.94% по-ниска сума спрямо същия период на миналата година, когато вложенията на чужденци в недвижими 
имоти у нас са възлизали на 60.4 млн. евро. 
Традиционно гражданите на Русия са най-активните купувачи на жилища в България през тази година. 
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Инвестициите в имоти от Русия достигат 5.1 млн. евро, или 52.4% от общия размер на вложенията от чужбина в българско 
недвижимо имущество. След това се нареждат Германия (1.1 млн. евро или 11.7% от общите инвестиции) и Украйна (1.1 
млн. евро или 11.3% от общия размер за периода). 
Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари – октомври 2017 г. са от Холандия (728.6 млн. евро), Швейцария 
(127.5 млн. евро) и Германия (61.3 млн. евро). 
Преките чуждестранни инвестиции от България в чужбина възлизат на 255.2 млн. евро. Това е с 29.7% повече спрямо 
миналата година, когато българските вложения в чужбина достигаха 196.7 млн. евро. 
 
Cross.bg 
 
√ Франция спира добива на петрол и газ от 2040 г. 
Френският парламент окончателно прие закон за прекратяване на добива на петрол и природен газ в страната от 2040 г., 
предаде "Франс прес". 
За да конкретизира обещанието на президента Еманюел Макрон "да извади Франция от изкопаемите горива" (петрол, газ, 
въглища), законът предвижда повече да не се издават разрешителни за експлоатиране на петрол и газ, а съществуващите 
концесии за добив няма да се подновят след 2040 г. 
"Пише се краят на изкопаемите горива, а парламентът пише първата му страница", изрази задоволство министърът на 
екологичния преход Никола Юло след гласуването. Той добави, че текстът трябва да бъде придружен от заложени цели за 
намаляване на потреблението на изкопаеми горива. 
Недоволство у неправителствените организации предизвика приемането на две изключения в закона. Първо, 
производството ще може да продължи и след 2040 г., ако компанията, притежаваща разрешително, не е покрила 
разходите си по предварителни проучвания. Второ, ще може да продължи добивът на сяра в Лак, Югозападна Франция. 
 
Finance.bg 
 
√ 7 технологични тенденции през 2018 
Ако 2017 г. беше година на самоуправляващите се автомобили, изкуствения интелект и Big Data, а криптовалутите 
изведнъж станаха темата на деня, 2018 г. ще бъде годината, в която много от тези неща ще се появят реално на пазара, 
твърди екип от учени и анализатори от Telenor Research. 
„Когато настъпват големи промени, това често се случва в резултат от съчетаването на нови регулации с промяна в 
потребителските предпочитания и въвеждането на нови технологии. Мобилната телефония е пример за такава голяма 
промяна. През 2018 г. ще видим важни промени в тези три измерения. Подбрахме тенденциите и трендовете, за които 
считаме, че са най-показателни и най-важни преди настъпването на новата година“, коментира Бьорн Таале Сандберг, 
ръководител на Telenor Research. 
Кои са най-съществените промени в технологиите, които ще се превърнат в основни отличителни черти на 2018 г., ако не 
броим някои очевидни тенденции в потребителските технологии като функциите за разпознаване на лица, услугите „до 
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поискване“ и 360- градусовите снимки? Учените и анализаторите в изследователското звено на Теленор Груп, Telenor 
Research, виждат седем технологични тенденции, които ще доминират през следващата година: 
1: Новините в социалните медии: По-малко „социалност“, повече „медийност“ 
Потребителите на Facebook публикуват все по-малко и количеството релевантна информация в нюзфийда на Facebook 
намалява за сметка на увеличаващото се количество професионално  създадено и платено съдържание, при това също с 
доста променлива релевантност. Потребителите ще стават все по-критични към появяващото в техните фийдове заради 
повишаващата се информираност по темата за „фалшивите новини“. 
„Разколебани от липсата на значими за тях новини, потребителите вероятно ще започнат да търсят други платформи за 
информация, ще започнат да „прецизират“ своето онлайн присъствие, така че то да се насочи най-вече към новини от 
приятели и семейство“, казва Бьорн Таале Сандберг. Междувременно обаче, Facebook ще продължи да се развива като 
комуникационна платформа, както чрез все по-популярния Messenger, така и чрез Facebook Groups за микро-координация 
между членовете им. 
2: Хората наистина ще започнат да четат правилата и условията за ползване на онлайн услуги 
В средата на 2018 г., Европейският съюз съществено ще промени своя Общ регламент за защита на данните (General Data 
Protection Regulation – GDPR). Това може да звучи скучно, но всъщност е доста важно по няколко причини: 
– Клиентите на всяка дигитална услуга – тоест всички ние – ще станат собственици на данните, които създаваме с 
ползването на тези услуги. 
– Регламентът ще засили защитата на тези данни за всички потребители в рамките на ЕС, с цел потребителите да получат 
контрол над тях. 
– Освен това ще се промени начинът, по който компаниите ще искат от нас разрешение да ползват тези данни. 
Правилата и условията за ползване на услугите ще трябва основно да се преработят, така че потребителите да знаят какви 
данни предоставят и с каква цел. 
„Тази промяна е от ключово значение и в началото ще видим доста различни варианти на правилата и условията за 
ползване на услугите. Предполагаме, че най-добрите от тях ще бъдат масово копирани от компаниите, така че внимавайте: 
Вашите любими мобилни приложения вече ще имат нови Правила и условия за ползване и вие вероятно ще искате да ги 
прочетете!“, казва Сандберг. 
Все още не ясно как това ще се отрази на ситуацията в Азия, но се очаква промяната в Регламента да има ефект и там в 
следващите месеци и години. „Глобални компании като Google и Facebook може да направят така, че новите Правила и 
условия за ползването на услугите им да бъдат валидни за целия свят“, добавя Сандберг. 
3: Изкуственият интелект и Deep Learning ще достигнат масовия пазар 
Какво е Deep Learning? 
Deep Learning (дълбоко обучение) е раздел от машинното самообучение, който се занимава с изучаването на света чрез 
създаването на големи модели и ползването на огромни масиви от данни, като по този начин се стига по-близо до 
изкуствения интелект. Deep learning стои зад такива революционни достижения за автоматизация на различни задачи като 
разпознаването на изображения, текст и реч. Deep Learning използва големи изкуствени невронни мрежи и компютърни 
системи, създадени по подобие на невронните мрежи в човешкия мозък. 
Изкуственият интелект (AI) и най-вече Deep Learning, т.е. „магията“, която ни дават автономните автомобили и функцията 
за разпознаване на лица, са твърдо сред най-горещите теми през последните няколко години. „Вярваме, че 2018 г. ще бъде 
годината в която deep learning ще се превърне в нещо повече от модна тема и ще намери нови пазари извън интернет 
гигантите“, обяснява Сандберг. Технологията ще навлезе в широк спектър от индустрии, включително здравеопазване, 
енергетика, транспорт и телекомуникации. Компаниите, които успеят с внедряването ѝ, ще постигнат това с цената на 
огромен труд, добре формулирани потребителски модели и умения и знания, с които да създават тези модели. 
Провалите в тази сфера ще се дължат най-вече на лошо разбран начин на употреба на технологията, грешни очаквания за 
възможностите на deep learning, неправилно управление на данните и накрая, но не на последно място – на погрешното 
схващане, че deep learning е вълшебен инструмент, който може да бъде купен в магазина. 
4: Блокчейн – ще може ли технологията да излезе от люлката на криптовалутите? 
Какво е блокчейн? 
Първо, блокчейн не е Bitcoin. Блокчейн е непрекъснато разрастващ се списък от записи, наречени „блокове“, които са 
свързани помежду си подобно на верига и са защитени криптографски. Всеки блок съдържа маркер (hash pointer), който 
го свързва с предишния блок, отметка за времето и данни за трансакцията. Технологията е такава, че веднъж създадени, 
блоковете са изключително трудни за модифициране на данните в тях. Блокчейн технологията за пръв е използвана като 
основен елемент от Bitcoin, където служи като публичен регистър на сделките. Изобретяването на блокчейн превърна  
Bitcoin в първата изцяло дигитална валута и дизайнът на Bitcoin служи като вдъхновение за изработването на други 
приложения на блокчейн технологията. 
В зависимост от това кого ще попитате, ще получите различни отговори, но общото между всички тях е че проблемите в 
тази област ще се увеличават. През 2018 г. блокчейн технологията може да срещне трудности с напускането на уютната 
люлка на криптовалутите. Блокчейн е най-добре позната като технологията зад Bitcoin, дигиталната валута, която не се 
нуждае от централизирано управление, което да гарантира трансакциите. Едно от удобствата на блокчейн технологията е, 
че тя по презумпция е доста устойчива на модификации. В това обаче се корени и проблемът с диверсифицирането на 
възможните ѝ практически приложения. 
За да бъдат създадени по-разнообразни и полезни решения, базирани на блокчейн-технология, разработчиците трябва да 
могат да я променят с цел отстраняването на бъгове, за да могат да я ъпгрейдват и за да предлагат широко приложими 
инженерни решения. 
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„Нужно е да бъде постигнато съгласие в индустрията по този и други въпроси. Но пък смисълът на блокчейн е именно в 
това, че не е необходима някаква централна институция, която да надзирава трансакциите. Това е т. нар. „парадокс за 
управлението на блокчейна“ и блокчейн – индустрията ще трябва да реши този проблем, ако наистина иска да постигне 
заявената си цел. През 2018 г. дебатите по тези проблеми ще се разгорят неимоверно и ние се надяваме, че ще се стигне 
и до намиране и на решения“, споделя Сандберг. 
5: През 2018 г. реалността ще бъде добавена 
Струва ни се, че Pokémon Go се появи едва ли не преди години, а „добавената реалност“ (AR) вече се готви за нови 
достижения. „Въпреки че в близко бъдеще не ни очаква повторна премиера на масовия пазар на нещо подобно на очилата 
за AR на Google, със сигурност ще видим бум на приложенията с AR през 2018 г.,” казва Сандберг. С последната версия на 
операционната система на iPhone, Apple предложиха и вградена поддръжка за добавянето на разнообразна допълнителна 
информация към всяко изображение, заснето с камерата на устройството. Това означава, че програмистите са успели да 
преодолеят голяма част от трудностите и AR изведнъж вече е достъпна за стотици хиляди разработчици на приложения за 
iOS. Можем да очакваме приложения за навигация, които използват камерата на телефона ви и „налагат“ върху 
изображението маршрута ви, както и мобилни игри, които ще надминат Pokémon Go. 
6: Зимните олимпийски игри и виртуализацията ще дадат старта на 5G 
Зимните олимпийски игри в Южна Корея ще ни позволят да видим 5G в действие чрез засилване на виртуализацията на 
мобилните мрежи, благодарение на първите конкретни спецификации за 5G и на наличието на радиочестотен спектър. 
Освен че ще можем да проучим развитието на технологията и да видим тестове на най-новите технически 
функционалности, можем да очакваме и демонстрации на конкретни потребителски приложения. Възможно е да видим 
дрон, оборудван с 5G технология, да следва във въздуха състезателите на ски-скокове и възможност за различни гледни 
точки към пистите чрез 5G-свързани камери. 
„Такива демонстрации на 5G технологии ще ни предоставят нова информация за това как може да се използва 5G в 
различни индустрии и ще ни дадат повече отговори на въпроса как работи 5G в реални условия. В историята ще бъде 
записано, че 2018 г. е годината, в която стартира 5G“, казва Сандберг, информира economy.bg. 
7: Как носите портфейла си? 
През 2018 г. все повече устройства ще се превръщат в инструменти за разплащане – ключове за коли, автомати за напитки, 
смартфони, автономни автомобили, спортни часовници и т.н. Изкуственият интелект и „интернет на нещата (IoT) ще 
генерират интелигентни и персонализирани клиентски услуги, които от своя страна ще позволят създаването на още 
повече специално създадени решения в помощ на взимането на финансови решения от страна на клиентите и компаниите, 
ще осигурят по-добро управление на риска и ще намалят разходите. През 2018 г. ще бъдат въведени няколко нови системи 
за плащане чрез електронни устройства. В Азиатско – Тихоокеaнския регион ще наблюдаваме ръст на банковите услуги, 
базирани на IoT. В Европа през следващата година ще влезе в сила нова Директива за платежните услуги (PSD2), която ще 
позволи достъпа до банковите данни на потребителите от страна на компании за финансови технологични услуги. 
„Това отваря вратите за т.нар. „отворено банкиране“ и за други иновации и освен това ще отправи доста нови 
предизвикателства към съществуващите бизнес-модели и екосистеми за разплащания на телекомуникационните 
оператори. Сигурността ще бъде основна тема, за да се предпазят от посегателства на хакери устройствата, чрез които ще 
се правят тези плащания“, казва Сандберг. 
 
 


