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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
News.bg 
 
√ Синдикати и работодатели зоват Петкова за мерки срещу поскъпването на тока 
Синдикати и работодатели седнаха на една маса и призоваха министъра на енергетиката Теменужка Петкова да 
предприеме конкретни мерки за прекратяването на спекулативното поскъпване на тока. 
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. Срещата беше 
организирана по искане на работодателски и синдикални организации по повод повишаването на цената на тока. 
Според социалните партньор в края на годината се наблюдава необосновано и без връзка с реалностите в сектора 
значително увеличение на цената на електроенергията за бизнеса. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев алармира, че през последните седмици 
търговците на електроенергия искат едностранно повишаване на цените с между 30% и 65%. В този контекст Велев 
представи специално писмо за подкрепа от министъра на икономиката, в което се препоръчат някои конкретни мерки за 
въздействие. 
След дълга 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. 
След края на срещата Красимир Дачев от Българска търговско-промишлена палата посочи, че увеличението е 
парадоксално - има производство на повече ток, а цените се повишават. "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", отсече Дачев. 
Антон Иванов от КНСБ констатира, че в България "имаме държавни дружества, имаме държавни регулатори и имаме 
държавно наблюдавани оператори на пазара, които си обясняваха едно или друго, но не предприемат необходимите 
действия." 
"В залата се каза нещо важно, когато работодатели и синдикати са на "един акъл", значи нещо в държавата не е наред", 
заяви председателят на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. 
 
Novini.bg 
 
√ Работодатели и синдикати поискаха мерки срещу поскъпването на тока на свободния пазар 
Работодатели и синдикати поискаха от министъра на енергетиката конкретни мерки за прекратяване на спекулативното 
според тях поскъпването на електроенергията на свободния пазар, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България.  
По искане на национално представителните работодателски и синдикални организации в Министерството на енергетиката 
е имало 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.  
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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. 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. 
Работодателите призовават БЕХ, Българската независима енергийна борса 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 този ръст на цените на електроенергията. 
 
BGNEWS 
 
√ Бизнес и синдикати заплашват с масова миграция на фирми от свободния към регулирания пазар от 1 февруари 2018  
Близо 50 000 дружества, членове на четирите национално представителни работодателски организации, присъединени 
към електропреносната мрежа на ниско напрежение, може да мигрират от свободния към регулирания пазар на 
електрическа енергия, ако търговците, с които работят, вдигнат едностранно цената на активната енергия над 76 лева за 
мегаватчас (0,076 лв. за киловатчас). За това предупреждават от Асоциацията на организациите на българските 
работодатели /АОБР/ след проведената в сряда работна среща в Министерството на енергетиката. 
Срещата се проведе по искане на национално представителните работодателски и синдикални организации с участието 
на енергийния 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 препоръчат някои конкретни мерки за въздействие. 
След 150 минутна дискусия представителните на национално равнище работодателски и синдикални организации се 
обединиха около следното: 
1.    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. 
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. 
„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,“ коментира след заседанието Красимир Дачев от Българската търговско-промишлена палата. 
 „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“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
„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“, подчерта Антон Иванов от  
КНСБ. 
Президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов коментира: „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.“ 
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√ Синдикати и работодатели зоват Петкова за мерки срещу поскъпването на тока 
Синдикати и работодатели седнаха на една маса и призоваха министъра на енергетиката Теменужка Петкова да 
предприеме конкретни мерки за прекратяването на спекулативното поскъпване на тока. 
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. Срещата беше 
организирана по искане на работодателски и синдикални организации по повод повишаването на цената на тока. 
Според социалните партньор в края на годината се наблюдава необосновано и без връзка с реалностите в сектора 
значително увеличение на цената на електроенергията за бизнеса. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев алармира, че през последните седмици 
търговците на електроенергия искат едностранно повишаване на цените с между 30% и 65%. В този контекст Велев 
представи специално писмо за подкрепа от министъра на икономиката, в което се препоръчат някои конкретни мерки за 
въздействие. 
След дълга 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. 
След края на срещата Красимир Дачев от Българска търговско-промишлена палата посочи, че увеличението е 
парадоксално - има производство на повече ток, а цените се повишават. "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", отсече Дачев. 
Антон Иванов от КНСБ констатира, че в България "имаме държавни дружества, имаме държавни регулатори и имаме 
държавно наблюдавани оператори на пазара, които си обясняваха едно или друго, но не предприемат необходимите 
действия." 
"В залата се каза нещо важно, когато работодатели и синдикати са на "един акъл", значи нещо в държавата не е наред", 
заяви председателят на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. 
 
3е-news.bg 
 
√ Бизнес и синдикати заплашват с масова миграция на фирми от свободния към регулирания пазар на ток от 1 февруари 
2018 г. 
Това могат да направят близо 50 хил. дружества, присъединени към електропреносната мрежа на ниско напрежение, 
ако търговците вдигнат едностранно цената на активната енергия над 76 лева за мегаватчас 
Близо 50 000 дружества, членове на четирите национално представителни работодателски организации, присъединени 
към електропреносната мрежа на ниско напрежение, може да мигрират от свободния към регулирания пазар на 
електрическа енергия, ако търговците, с които работят, вдигнат едностранно цената на активната енергия над 76 лева за 
мегаватчас (0,076 лв. за киловатчас). За това предупреждават от Асоциацията на организациите на българските 
работодатели /АОБР/ след проведената в сряда работна среща в Министерството на енергетиката. 
Срещата се проведе по искане на национално представителните работодателски и синдикални организации с участието 
на енергийния 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 препоръчат някои конкретни мерки за въздействие. 
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След 150 минутна дискусия представителните на национално равнище работодателски и синдикални организации се 
обединиха около следното: 
1.    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. 
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. 
„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,“ коментира след заседанието Красимир Дачев от Българската търговско-промишлена палата. 
„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“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
„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“, подчерта Антон Иванов от  
КНСБ. 
Президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов коментира: „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.“ 
 

 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 
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√ Консолидираните продажби на Стара планина се повишават с 15,5% към ноември 
Холдингът предвижда продажбите за 2017 г. да достигнат 216 млн. лева при годишен ръст от 15,2% 
Консолидираните продажби на Стара планина холд в края на месец ноември 2017 г. достигат 202 млн. лева, като се 
повишават с 15,5% в сравнение със същия период на 2016 г. Холдингът предвижда продажбите за 2017 г. да достигнат 216 
млн. лева при годишен ръст от 15,2%, показват финансовите резултати на дружеството към края на предпоследния месец 
от годината, разпространени чрез БФБ - София. 
Сред по-значителните предприятия от портфейла на холдинга М+С Хидравлик АД отчита 18% ръст на продажбите в края 
на ноември в сравнение с година по-рано до 103,6 млн. лв. Очакванията са този ръст да се запази и в края на декември. 
Брутната печалба преди данъци възлиза на 16,6 млн. лв. 
Годишният ръст на продажбите е най-голям при Хидравлични елементи и системи АД - 20,02% до 51,7 млн. лв. към края 
на ноември. Дружеството очаква продажбите да достигнат 54,9 млн. лв. до края на годината, което би било повишение с 
19,3% в сравнение с 2016 г. Към края на ноември е отчетена брутна печалба от 5,5 млн. лв. 
Елхим-Искра АД също отчита повишение на резултатите през тази година, като към края на ноември продажбите нарастват 
с 3,8% спрямо година по-рано до близо 32 млн. лв. Брутната печалба възлиза на 550 хил. лв. в края на миналия месец, а 
очакванията са продажбите до края на годината да достигнат 34,6 млн. лв. или годишен ръст от 3,35%. 
В края на предпоследния месец от годината Българска роза АД отчита по-слаб резултат в сравнение със същото време на 
миналата година, като продажбите са със 7,82% по-слаби спрямо тези към края на ноември 2016 г. Прогнозите на 
дружеството са спадът да се ограничи до края на годината до 6,5% на годишна база. От началото на януари до края на 
ноември дружеството отчита брутна печалба в размер на 611 хил. лв. 
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√ Консолидираните продажби на Стара планина се повишават с 15,5% към ноември 
Холдингът предвижда продажбите за 2017 г. да достигнат 216 млн. лева при годишен ръст от 15,2% 
Консолидираните продажби на Стара планина холд в края на месец ноември 2017 г. достигат 202 млн. лева, като се 
повишават с 15,5% в сравнение със същия период на 2016 г. Холдингът предвижда продажбите за 2017 г. да достигнат 216 
млн. лева при годишен ръст от 15,2%, показват финансовите резултати на дружеството към края на предпоследния месец 
от годината, разпространени чрез БФБ - София. 
Сред по-значителните предприятия от портфейла на холдинга М+С Хидравлик АД отчита 18% ръст на продажбите в края 
на ноември в сравнение с година по-рано до 103,6 млн. лв. Очакванията са този ръст да се запази и в края на декември. 
Брутната печалба преди данъци възлиза на 16,6 млн. лв. 
Годишният ръст на продажбите е най-голям при Хидравлични елементи и системи АД - 20,02% до 51,7 млн. лв. към края 
на ноември. Дружеството очаква продажбите да достигнат 54,9 млн. лв. до края на годината, което би било повишение с 
19,3% в сравнение с 2016 г. Към края на ноември е отчетена брутна печалба от 5,5 млн. лв. 
Елхим-Искра АД също отчита повишение на резултатите през тази година, като към края на ноември продажбите нарастват 
с 3,8% спрямо година по-рано до близо 32 млн. лв. Брутната печалба възлиза на 550 хил. лв. в края на миналия месец, а 
очакванията са продажбите до края на годината да достигнат 34,6 млн. лв. или годишен ръст от 3,35%. 
В края на предпоследния месец от годината Българска роза АД отчита по-слаб резултат в сравнение със същото време на 
миналата година, като продажбите са със 7,82% по-слаби спрямо тези към края на ноември 2016 г. Прогнозите на 
дружеството са спадът да се ограничи до края на годината до 6,5% на годишна база. От началото на януари до края на 
ноември дружеството отчита брутна печалба в размер на 611 хил. лв. 
 

 
 
 
√ Ще влошат ли бизнес климата предложените изменения в Търговския закон 
Предложените промени са популистки и поставят всички работодатели под един знаменател като врагове на 
работниците, твърди адв. Теодор Тодоров 
В края на ноември на първо четене бяха гласувани внесени от левицата изменения на Търговския закон. Целта е по-добра 
защита за работниците и служителите при неплащане на дължимото възнаграждение повече от 2 месеца. Измененията 
дават възможност на работниците и служителите да инициират производство по несъстоятелност на работодателя си и 
привилегирован ред, по който те да се удовлетворяват преди всички при разпределение на осребреното имущество на 
несъстоятелния работодател. Според вносителите промените трябва да преустановят лошите практики на неплащане на 
възнаграждения и да дисциплинират работодателите. Нека разгледаме обаче рисковете за търговския оборот и 
икономиката.  
Да фалираш работодателя си 
Първата предложена промяна допълва кръга от лица, които могат да инициират производство по несъстоятелност на 
дружество. Досега сред тях бяха самият длъжник, негов ликвидатор, кредиторите му и НАП. С промените това право 
получават и най-малко една трета от наетите от длъжника лица по трудови правоотношения, чиито възнаграждения са 
неизплатени над 2 месеца. 
Всеки работодател има задължение да заплаща труда на своите работници и служители в уговорения срок и размер. Тук 
няма спор. Но ако за служителя основното задължение се изчерпва с предоставянето на работна сила, пред работодателя 
има десетки отговорности и рискове. Търговецът трябва да търси пазари за продукцията, да спазва договорени срокове с 
контрагенти, да търси кредитиране и да погасява вноските под страх от неустойки, да модернизира производството и да 
покрива променящите се изисквания, да се справя в периоди на стагнация. Изброяването може да е дълго. 
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Всеки бизнес означава поемане на търговски риск. Трудностите са част от развитието. Ако сте производител на обувки, 
може да изработите голяма поръчка към италиански възложител, но той да бави плащането, поради което да не можете 
да заплатите на служителите в срок. Поетият риск може да коства няколко месеца, за да „пробоксувате“. Ако в този момент 
служителите подадат молба за обявяване в несъстоятелност, рискът бизнесът ви да потъне завинаги многократно расте. 
Предложената промяна превръща работодателя в заложник на служителите. В настоящата икономическа ситуация у нас и 
предвид голямата междуфирмена задлъжнялост периоди на затруднения не са изключение за търговците, но това не бива 
да ги поставя веднага в графата „некоректни“. 
Законодателят неправилно се опитва да даде в ръцете на работниците право, надвишаващо в пъти техните задължения и 
отговорности. Те носят ограничена имуществена отговорност пред работодателя си за вреди – до няколко заплати. А 
законът е гарантирал определен брой месечни възнаграждения чрез Фонда за гарантиране на вземанията на работниците 
и служителите, ето защо за тях няма риск от неполучаване на дължимите суми. 
В същото време, ако им се предостави предвидената възможност, срещу забава на заплата над 2 месеца работниците 
могат да причинят на работодателя си вреди за милиони. С действието си те могат да доведат до фалита на дружеството 
и да останат без работа, а икономиката на региона да се влоши. С това и намирането на нова заетост за тях ще стане все 
по-трудно. Неправилната преценка на персонала и неразумното предоставяне в негова власт на големи права може да 
предизвика негативен домино ефект с резонанс в цялата местна икономика. 
Преди всички при удовлетворяване от осребреното имущество 
Досега обезпечените кредитори се удовлетворяваха първи при разпределение на осребреното имущество на 
несъстоятелното дружество. Изменението на закона предвижда вземанията на работниците и служители, произтичащи от 
трудови правоотношения, да бъдат с привилегия пред тези обезпечени със залог или ипотека. Получава се безпрецедентно 
пренареждане в реда на удовлетворяване на кредиторите със сериозен ефект върху гражданския и търговския оборот. 
България е пазарна икономика. Бизнесът създава блага – плаща данъци, осигурява заетост, подобрява жизнения стандарт 
на региона. В частния сектор са заети много хора и за да получават заплати и да увеличават доходите си, бизнесът трябва 
непрекъснато да се развива, модернизира и разширява. Ако промените бъдат приети, никоя банка няма да поеме риска 
да кредитира търговците и техните инициативи, защото няма да има сигурността, че ще се удовлетвори напълно от 
учредените обезпечения. 
Да се върнем на примера с производителя на обувки. Той желае да модернизира дейността си с нови технологии, да 
извърши обновление, с което производството му да повиши производителността и качеството си. Така наетите 100 
работника ще се трудят в по-добри и здравословни условия, а повишеното производство ще доведе до по-голяма печалба 
и възможност за повишаване на заплащането. За модернизацията му е необходимо кредитиране от банка. Банката 
отказва, не защото бизнес планът е лош, а защото няма сигурност, че при производство по несъстоятелност след 
удовлетворяване на персонала ще останат суми, които да погасят и нейното вземане. Планът за развитие на търговеца 
пропада и скоро той губи поръчките от италианския си контрагент, който е повишил изискванията си за качество. Липсата 
на кредитиране би довела до затруднения и при останалите сектори в региона, а с това би се задействал домино ефектът 
– без бизнес няма заетост.  
Пренареждането в реда на удовлетворяване е нелогично – служител с вземане за няколко заплати, покрити от Фонда за 
гарантиране на вземанията на работниците и служителите, да изпревари кредитор с обезпечено вземане на значително 
по-висока стойност. Предложението де юре означава, че необезпеченият кредитор получава предимство пред този с 
надлежно обезпечение, което е крайно неправилно и застрашава гражданския и търговския оборот. 
Промяната вещае сериозно влошаване на бизнес климата и икономическата среда у нас. Банките ще пострадат, защото 
ще трябва да свият кредитирането си и да го оскъпят заради повишените рискове. Бизнесът ще пострада, защото няма да 
получи необходимото кредитиране, за да се развива. За служителите ефектът ще е също негативен – ако бизнесът не 
работи добре, не може да се очаква създаване на по-добри условия на труд. Ситуация, в която всички губим. 
Погрешната защита 
Промените не само няма да постиганат целите си, но негативните последици за обществото и бизнеса, а и за самите 
работници, биха били сериозни. Създава се ненужно противопоставяне между работодател и работници, вместо те да 
работят в тандем, за да постигат успехи. Ако бизнесът ви върви, ще търсите да поощрявате служителите си, а не да спрете 
да изплащате възнаграждения. Ако изпитвате временни затруднения, ще очаквате заедно с персонала да се справите, а 
не при неизплатена заплата да бъдете нокаутирани от собствения си отбор. 
Работниците и служителите и сега не са лишени от възможности за активно поведение. Ако работодателят не плаща, 
напуснете и предявете съдебен иск за заплатата си, а не го фалирайте. За разлика от него, вие имате гарантирано 
изплащане на няколко заплати от Фонда за гарантиране на вземанията на работниците и служителите. 
Предложените промени поставят всички работодатели под един знаменател като врагове на работниците, които следва 
да бъдат наказани на общо основание. Такъв законодателен уклон е популизъм. Други са нужните промени – 
санкциониращи работодатели, които съзнателно експлоатират труда на своите служители и умишлено отклоняват 
печалбата от дейността си. Инкриминирането на това поведение остана само в обществените дискусии. 
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√ Ограничават движението на камиони над 12 т за празниците 
ТИР-овете ще се отклоняват по второстепенни пътища 
Днес - 22 декември, последният работен ден преди петте почивни дни за Коледа, от 16 ч. до 20 ч. ще бъде ограничено 
движението на камионите над 12 тона по автомагистралите и най-натоваренитe пътища, съобщиха от Агенция "Пътна 
инфраструктура" /АПИ/. 
Целта е повишаване на безопасността при пътуване и увеличаване на пропускателната способност на инфраструктурата. 
Шофьорите трябва да тръгват на път с автомобили подготвени за зимни условия, да карат внимателно и със съобразена 
скорост, да не предприемат резки маневри и да спазват въведените ограничения, пътната сигнализация и указанията на 
"Пътна полиция", която следи и предприема необходимите действия за организацията на движението. 
Ограничено ще е преминаването на камионите над 12 тона по следните участъци от републиканската мрежа: 
автомагистралите; път I-1 с. Ребърково - Ботевград, като движението се пренасочва по път II-16 Ребърково - Своге - София; 
път I-1 - етапна връзка на лот 2 на АМ "Струма" при Благоевград - ГКПП "Кулата"; път I-4 п. в. "Коритна" - Велико Търново - 
Шумен; път I-5 Русе - Велико Търново; път I-8 ГКПП "Калотина" - София; път I-9 Варна - Бургас; път II-18 Околовръстен път 
на град София; път II-99 Бургас - Царево. 
По същите направления тежкотоварните камиони ще бъдат спрени и в последния почивен ден - 27 декември, от 14 ч. до 
20 ч. Забраната не важи за моторни превозни средства, превозващи бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на 
температурен режим, живи животни и опасни товари. 
За улеснение на трафика през Владая и повишаване на пътната безопасност има две ленти за излизащите от София по път 
I-1 (Е-79). Временната организация е от км 278+910 до 282+038 и от пътен възел "Даскалово" до кръстовище "Драгичево". 
На 27 декември от 10 ч. до 20 ч. в същия участък ще има две ленти за прибиращите се към София. По този начин 
пристигащите в столицата шофьори ще могат да пътуват по-удобно и безопасно. Алтернативен маршрут на първокласния 
път през Владая е АМ "Люлин". 
 
В. Земя 
 
√ След натиск КЕВР намали символично цената на водата 
КЕВР намали цената на водата, но почти символично след многократно призоваване от страна на омбудсмана Мая 
Манолова регулаторът да я преизчисли, според коректния период на инфлацията, съобщиха от кабинета на Омбудсмана. 
В становището си до председателя на комисията Иван Иванов от 11 декември, както и в редица свои медийни изявления, 
омбудсманът Манолова бе категорична, че КЕВР манипулативно използва числата в интерес на ВиК операторите, което 
доведе до драстичното увеличение на цената на водата в 14 области. Манолова аргументира твърденията си с факта, че 
вместо инфлацията от януари до октомври, която е 0,7 на сто, регулаторът е взел предвид справка от декември 2016 г. до 
края на октомври — 1,9 процента. Омбудсманът посочи също, че инфлацията следва да се изчислява от момента на 
влизане в сила на утвърдената цена за 2017 г. за ВиК услугите, която е различна за операторите. В резултат на “натиска“, 
който националният обществен защитник оказа върху КЕВР, на 15 декември комисията излезе с ново решение, в което 
ясно личи, че след преизчислението на инфлацията, първоначалното увеличение на цената на водата намаля с няколко 
пункта в 14-те области на страната. В София вместо 9,3%, поскъпването ще е 8,9%, в Пловдив от 3% става 2,8%, Силистра от 
6,6 % на 6,4%, Перник от 5,7% на 4,9%, Кърджали от 2,7% на 2,2%, Монтана от 6,3% на 5,6%, Враца от 13% на 11%, Ямбол от 
20% на 17,9%, Сливен от 2,2% на 1,4%, Бургас от 8,7% на 6,8%, Варна от 2,5% на 1,5%, Шумен от 3% на 2,4%, Русе от 6,3% на 
5,7% и Смолян от 4% на 3%. 
 
√ Официално: Валидността на годишната винетка ще е от датата на издаване 
Периодът на валидност на годишната винетна такса, която следва да заплащат всички пътни превозни средства от 
01.01.2018 г., независимо от категорията и държава на регистрация, е една година, считано от деня на издаване на 
винетния стикер. Това регламентира прието от правителството постановление, с което се изменят Наредбата за условията 
и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата и Тарифата за таксите, които 
се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“. От 1 януари се въвежда и нова тримесечна винетка с валидност три 
календарни месеца, считано от датата на издаването й, за пътни превозни средства под 3,5 тона. Нейната цена е 54 лв. или 
28 евро. При определянето й е спазен принципът на пропорционалност, т. е. цената на тримесечната винетка да е по-
висока от месечната и по-ниска от годишната, при спазена пропорционалност за намаляваща стойност с увеличаване срока 
на валидност. Това се налага от правилото колкото по-дълъг е периодът, толкова по-малка да е заплащаната цена. 
 
В. Сега 
 
√ Министър Павлова прекрати договор с фирма за ЕU2018BG 
Екипът на Министерството за европредседателството ще обслужва със собствения си ресурс официалната "Фейсбук" 
страница, а също и акаунта си в "Туитър" и няма да разчита на външна фирма. Това съобщи вчера ресорният министър 
Лиляна Павлова. "Екипът на министерството ще ги поддържа", лаконично отговори Павлова на въпрос на "Сега".Питането 
бе породено от множеството критики за съдържанието на постовете в #EU2018BG и @EU2018BG. До вчера министерството 
имаше всичко на всичко едва 1840 последователи в "Туитър" и малко над 3000 във "Фейсбук". 



8 

 

 

Според регистъра на Агенцията за обществени поръчки обаче в началото на декември за победител в обществената 
поръчка за избор на агенция за медийно обслужване е избран консорциумът ДЗЗД МЕДИА ЕС. В него влизат пиар агенцията 
"От-До консулт" на бившето лице на "Панорама" Олга Лозанова и фирмата "Диджитал Ай Ди" АД, чийто адрес се намира 
на адреса на спортния сайт "Спортал". Общата стойност на обществената поръчка е 370 000 лева. Заданието в конкурса 
включва: "да извърши медия планиране по отношение на национални и регионални печатни и интернет медии и социални 
мрежи; да подготви, организира и разпространи публикации и интернет банери и клипове, предоставени от възложителя, 
в национални и регионални печатни, интернет медии и социални мрежи на база направеното медия планиране; да 
предоставя контент анализи (анализи на съдържанието) на публикациите за всеки месец, който подлежи на анализ". 
Срокът на действие на договора е от 1 януари до 30 юли 2018 г., личи от регистъра. 
Всички 14 обществени поръчки, които министерството е провело във връзка с председателството, са обжалвани, призна 
още Лиляна Павлова. Тя допълни, че това нямало да попречи на нормалното му протичане. 
 
В. Дума 
 
√ НАП пак предупреди, че се разпространява вирус от нейно име 
Вирус от името на Национална агенция за приходите (НАП) се разпространява чрез електронната поща, предупреждават 
от Агенцията. В колцентъра на приходната администрация, както и по електронен път, са получени множество сигнали за 
фалшиво съобщение, в което потребителите се приканват да отворят прикачен файл с разширение zip, съобщиха от НАП. 
Имейлите на подателите на фалшивите електронни писма са различни, като не са засичани имейли с адрес от официалните 
домейни на НАП - nra.bg и nap.bg. Заглавието на фалшивото съобщение е "Уведомление относно промени в регламента за 
подаване на декларации към НАП". 
От НАП заявяват, че не са изпращали имейли с подобно съдържание до своите клиенти. Според приходната агенция най-
вероятно става въпрос за изпращане на заразени с вируси електронни писма. 
 
√ С близо 13% нараснал износът на вино 
Износът на български вина е нараснал с близо 13 на сто през първите осем месеца на 2017 г., съобщи заместник-
министърът на икономиката Лъчезар Борисов при връчване на наградите "Златна изба". В този период е изнесена 17 517 
139 тона винена продукция за 17 432 629 млн. евро. По думите на Борисов страната ни е символ на качествено вино, което 
се произвежда в над 260 изби, чийто брой постоянно расте.  
Той посочи още, че признанията от регионални и международни конкурси помагат страната ни да бъде популяризирана 
на световните пазари като "модерна винена дестинация", което е от огромно значение за целия винарски бранш. 
"Добрите резултати на българските производители, които печелят награди от международни конкурси, са 
доказателството, че произвеждаме качествено вино и високоалкохолни напитки на световно равнище", добави той. 
 
В. Монитор 
 
√  Емил Караниколов, министър на икономиката: Преговаряме за още три индустриални парка 
Изграждане на онлайн платформа „Виртуален офис“ и мобилно приложение за инвеститорите  
ОПИК е от най-добре работещите оперативни програми в България, няма опасност да загубим пари по нея 
ВИЗИТКА: 
Емил Караниколов е роден на 3 юни 1980 г. в София. Магистър по право от УНСС с допълнителна квалификация финансов 
мениджмънт 
От 2004 до 2010 г. е юрисконсулт в дирекция „Правно и нормативно обслужване“ в Столична община, а по-късно 
оглавява дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна 
администрация-София 
От 2010 до 2017 г. е изпълнителен директор на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. 
Назначен е за министър на икономиката на 4 май 2017 г. 
- Г-н Караниколов, по какъв начин ще привличаме повече инвеститори да идват в България? 
- Предвиждаме реализацията на дейности за подобряване качеството и количеството на услугите към инвеститори. Ще 
подобрим достъпността и навременността на информационните потоци, имащи отношение към вземането на 
инвестиционни решения. 
Планират се три дейности, свързани с изграждане на онлайн платформа „Виртуален офис“ и мобилно приложение за 
инвеститорите, организиране и провеждане на уебинари в реално време от всяка точка на света, осигуряваща аудио-, 
видеовръзка с висока резолюция, разработване и поддържане на интерактивната карта, което ще допринесе до 
обезпечаване на инвеститорите с информация за човешките ресурси у нас. 
Освен това за поддържане на актуална информация, насочена към инвеститорите, е предвидено извършване на 
периодични анализи и оценки за състоянието на средно- и високотехнологични сектори в България. Всичко това и още 
много други проекти сме заложили с една-единствена цел - подобряване на бизнес средата и позициониране на България 
като позната и предпочитана дестинация за инвестиции. 
- Предвиждат ли се нови улеснения за тях? 
- Най-важни за инвеститорите са макроикономическата и финансовата стабилност и предвидимостта на бизнес средата. 
България предлага инвестиционни стимули, съизмерими с тези на основните ни конкуренти в региона. Отчита се 
тенденция на повишаване на инвеститорския интерес, особено в производството и високотехнологичните услуги. 
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Доказателство за това е както нарастващият брой на проектите, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите 
(ЗНИ), така и на заявения интерес от страна на потенциални инвеститори. До началото на декември 2017 г. по ЗНИ са 
сертифицирани 24 проекта за 300 млн. лв. и предвидено разкриване на близо 5000 нови работни места. Дванадесет 
проекта се осъществяват във високотехнологични производства и услуги. 
- Няма ли пълната забрана за приватизация да отблъсне инвеститорите? 
- Приватизацията като инструмент за преобразуване на държавната собственост в частна изигра своята ключова роля. 
Трябва да отбележим, че към настоящия момент ресурсът за раздържавяване е почти напълно изчерпан. От тази гледна 
точка не бихме могли да говорим за отблъскване на инвеститори, разчитащи единствено на процеса на приватизация. Ако 
все пак има решение определено дружество да бъде приватизирано, то винаги ще има възможност това да се случи след 
решение на парламента. 
- Какви минигрантове подготвяте за подпомагане на малкия и средния бизнес? 
- Съгласно индикативната годишна програма на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ през 2018 г. ще 
бъдат обявени процедури за над 400 млн. лв. Към днешна дата по ОПИК са изплатени над половин милиард лева, или над 
20% от общия бюджет. Те вече са инвестирани в българската икономика и са достигнали до бизнеса. До момента са 
сключени общо 1461 договора по програмата на обща стойност 1,32 млpд. лв., голяма част от които са в процес на 
изпълнение. Обявените процедури от началото на програмния период са за 1,57 млрд. лв., което е около 63% от бюджета 
на ОПИК. Тези цифри показват, че и към днешна дата ОПИК е една от най-добре работещите оперативни програми в 
България и към този момент по нея няма опасност да бъдат загубени средства. 
Екипът на Министерството на икономиката е амбициран да създаде механизми за още по-лесно достигане до средствата 
от оперативната програма до бизнеса за конкретни дейности, за които анализите показват, че има нужда от подкрепа. По 
тази причина сме разработили две ваучерни схеми, по които средствата ще могат да се ползват по много улеснена 
процедура и които вярваме, че също ще доведат до стимул за малките и средните предприятия в България. Едната от тях 
има за цел да се улесни достъпът на малките и средните предприятия до цифрови ноу-хау и технологии, като се 
предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на информационните и комуникационните 
технологии. Предвижда се общият й бюджет да бъде близо 10 млн. лв., а ваучерите да са на стойност от 20 до 50 хиляди 
лева в зависимост от пакета дейности, които ще бъдат подкрепяни. 
По другата малки и средни компании ще могат да се възползват от общо близо 4 млн. лв. финансиране, за да излязат на 
фондовата борса. По новата схема ще може да се покриват разходи за услуги по подготовката на компаниите за емитиране 
на ценни книжа и първичното им предлагане на борсата на стойност до 50 хил. лв. под формата на ваучер. Целта на мярката 
е да се осигури още една алтернатива на класическите механизми за стимулиране на конкурентоспособността на 
българските предприятия чрез европейски средства, а именно вече познатите грантово финансиране и инструменти за 
финансов инженеринг. Чрез процедурата компаниите ще получат възможност да наберат допълнителен частен капитал на 
базата на реалния си потенциал за развитие, оценен от независими инвеститори, който те ще могат да използват за 
инвестиции в разширяване на дейността си. 
Работим и по оперативна програма „Инициатива за МСП“, която също се управлява от министерството и предоставя 
кредити на предприятията. България е третата държава в ЕС, която взе решение да се включи в хоризонталния инструмент 
на ЕК, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и за по-малко от година успя да сключи 
споразумение с фонда. Благодарение на това към днешна дата са отпуснати кредити на обща стойност над 156 млн. евро 
на 9 търговски банки и 1 лизингово дружество. 
- Ще има ли нови държавни индустриални зони и къде евентуално може да бъдат разположени? 
- На заседанието си на 13 декември правителството даде съгласие два имота в област Кърджали, с обща площ от 94,4 дка, 
да бъдат апортирани в капитала на „Национална компания индустриални зони“. Решението ще позволи реализирането на 
проект за изграждането на индустриална зона край Кърджали. Компанията има подписани меморандуми за развитие на 
индустриални зони с редица общини - Варна, Бургас, Сандански, Видин, Ловеч, Дупница. С оглед разширяване на 
портфолиото от държавни индустриални паркове се водят разговори в тази посока с общините Горна Оряховица, 
Кюстендил и Търговище. 
Освен това в София и Перник са намерени имоти, които също може да се използват като индустриални терени. Паралелно 
с това се работи и по разширяване на съществуващите зони. През юли в Икономическа зона София-Божурище бяха 
апортирани нови терени с обща площ 115 дка. Предвид почти достигнатия капацитет на Индустриален и логистичен парк 
- Бургас, предстои разширяването му с общински и държавни терени, които вече са определени. Във Видин от тази година, 
с цел развиване на индустриалната зона, статутът на „свободна зона“ бе свален, за да е възможна продажбата на терени, 
а не само даването им под наем. 
- Към какви нови пазари се насочва българската военна промишленост? 
- Говорейки по принцип за пазарите на отбранителната ни индустрия трябва да посочим демонстрираната в последните 
няколко години по-активната и гъвкава маркетингова политика на дружествата, позволила разширяването на кръга както 
на нови потенциални купувачи, така и активизиране на сътрудничеството с традиционните партньори основно чрез 
доказаното качеството на произвежданата продукция и разработването и производството на нови конкурентни продукти. 
Когато обсъждаме новите пазари, бих добавил, че в тази категория трябва да отбележим и продажбите на нови изделия 
като средства за индивидуална защита, оптически прибори и уреди за визуализация, полуфабрикати, специални 
акумулаторни батерии на традиционните пазари. Не на последно място трябва да отбележим, че България се придържа 
стриктно към наложените ограничения и забрани от Съвета за сигурност на ООН и ЕС спрямо държави и организации, по 
отношение на износа на продукти, свързани с отбраната. 
- Успя ли ДАМТН да се справи с новата си функция по контрол и на язовирите в страната? 
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- Считано от началото на 2016 г., със създаването на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към 
тях“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор бяха вменени контролни функции на агенцията по 
отношение на изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната експлоатация на водните съоръжения. От 
тогава до настоящия момент инспекторите на ДАМТН са извършили над 9300 проверки на язовири в цялата страна. За 
нарушение са съставени и връчени 441 акта и са издадени 234 наказателни постановления. Като цяло се отчита подобрение 
в състоянието на водоемите на територията на страната, но е важно да се насочи повече вниманието на собствениците 
към тях. 
Преди седмица беше учреден и Консултативен съвет към председателя на агенцията, в който участие вземат 
представители на общини, областни управители, академична общност, браншови организации и други. По този начин ще 
бъде засилено вниманието към водоемите и предприемането на координирани действия с цел ефективно сътрудничество 
между всички заинтересовани страни. 
 
В. Банкерь 
 
√ Половината от българите вярват, че годината е била добра за България 
Доминират положителните оценки на българите за 2017 година. Близо половината (47%) смятат, че 2017 г. беше добра 
година за България, 58% са на мнение, че отминаващата година е била добра за тях в личен план. Това са резултатите от 
проучването на изследователски център „Тренд“ по поръчка на вестник „24 часа“, посветена на предстоящите коледни и 
новогодишни празници.  
89% ще празнуват Коледа, сред тези които казват, че няма да празнуват са основно представители на религиозните 
малцинства. За 30% от хората Коледа е по-важен празник от Нова година, но близо половината (47%) смятат, че двата 
празника са еднакво важни. 
78% спазват традициите на Бъдни вечер, но само 12% спазват коледните пости, като сред постещите най-голям дял са 
хората над 60 години. 70% от българите ще купуват подаръци за предстоящите празници, като за целта най-голям процент 
(33%) от хората ще отделят до 50 лева. 
Само 1% от българите ще празнуват Коледа в чужбина, а 84% ще бъдат в населеното място, в което живеят.12% ще 
посрещнат новата година в дома на близки, роднини или приятели, а близо две трети (64%) ще празнуват вкъщи. Само 7% 
ще прекарат новогодишната нощ в заведение в града, в който живеят, а 3% в заведение в друг град в България. Общо 2% 
ще бъдат в чужбина – при близки или на почивка. 
Малко над половината (53%) от всички български граждани ще отделят до 150 лева за посрещането на предстоящите 
коледни и новогодишни празници. Здравето е най-често посочваното пожелание от българите за предстоящата година, 
следвано от парите и късмета.   
 
pwc.bg 
 
√ PWC БЪЛГАРИЯ С МАЩАБНА КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ 
Инициативата „Твоите 25 причини да избереш България“ ще награди 25 студенти със стипендии, стажове и 
менторство 
PwC България стартира мащабната кампания „Твоите 25 причини да избереш България“ в подкрепа на амбициозните 
български студенти. По повод 25-годишнината си в страната PwC България заедно с водещи компании партньори ще 
подкрепи 25 студенти с: 

▪ едногодишна стипендия 
▪ стаж в престижна компания 
▪ менторство 

 „Чрез проекта „Твоите 25 причини да избереш България“ целим да мотивираме българските студенти да изберат България 
и да се развиват у нас, да им помогнем да натрупат ценен опит и получат полезни знания и съвети за личностно и 
професионално развитие“, сподели Божидар Нейчев, Управляващ съдружник, PwC България. 
Инициативата се провежда под патронажа на Президента на Република България Румен Радев и със съдействието 
на Министерство на образованието и науката. В конкурса могат да участват български студенти от 18 до 24 г., със силна 
мотивация да останат и да се развиват у нас. Кандидатите трябва да подготвят есе на тема „Моите 25 причини да избера 
България“ до 10 февруари 2018 г. Експертно жури от доказани бизнес лидери и експерти ще избере победителите. 
Партньори на кампанията „Твоите 25 причини да избереш България“ са водещи български и международни компании, 
които развиват успешен бизнес в страната. 
Повече информация за „Твоите 25 причини да избереш България“ може да прочетете в официалния уебсайт на 
инициативата и във Facebook и LinkedIn профилите на PwC България. 
 
Fermer.bg 
 
√ Реколта 2017: Ръст при фуражния грах и лещата 
30% спад в производството на домати 
Окончателните данни за реколтата от пролетници според оперативния анализ на Министерството на земеделието, храните 
и горите (МЗХГ) показват, че производството на картофи, овес, дини, фасул, лен, пролетен ечемик, градински грах, леща и 

http://www.pwc.bg/25reasons
https://www.facebook.com/PwCBulgaria/
https://www.linkedin.com/company/3797339/
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фуражен грах бележи ръст в границите от 8,1% до над два пъти, спрямо данните от същия период на миналата година. 
Това най-значително се проявява при фуражния грах. 
От друга страна, продукцията от пъпеши, ориз, соя, силажна царевица, сорго, памук, шарен слънчоглед, пипер и домати 
намалява с между 5,1% и 30,3%.  
По-ниско производство на годишна база се отчита и при тютюна – от 13,7% до 35,6% за различните видове.  
При тютюна от типовете Ориенталски и Вирджиния намалението е свързано основно с редуциране на реколтираните 
площи, а при тип Бърлей – с по-ниския среден добив спрямо миналата година.  
Сред основните зеленчукови пролетни култури, по-високи средни добиви спрямо миналата година се отчитат при дините 
и картофите, съответно с 8,3% и 10,6%, а по-ниски - при пипера, пъпешите и доматите  - 5,9% - 15,8%. 
 
Econ.bg 
 
√ КЕВР обсъжда по-висока цена на природния газ от 1 януари 
Ако предложението бъде одобрено, през първото тримесечие на 2018-та 1000 кубически метра газ ще струват 353 
лева 
Поскъпването на природния газ с близо 3 процента от следващата година ще се обсъжда в Комисията за енергийно и водно 
регулиране. Ако предложението бъде одобрено, през първото тримесечие на 2018-та 1000 кубически метра газ ще струват 
353 лева. Тази цена е без таксите за достъп и пренос, както и без акциз и ДДС. 
Предстоящото увеличение е малко и няма да доведе до поскъпване на парното и топлата вода, уверява председателят на 
енергийния регулатор Иван Иванов. Цените на топлинната енергия и на електрическата енергия за всички битови 
потребители остават непроменени от 1-ви януари. 
 
Profit.bg 
 
√ Еврото поевтинява след местните избори в Каталония 
Еврото поевтинява днес след като каталонските сепаратисти, които искат да се отделят от Испания, спечелиха местните 
избори. Азиатските акции пък записаха ръст на фона на изнесените нови данни, които дадоха индикации за стабилен 
растеж на щатската икономика. 
Еврото поевтиня до 1.1817 долара днес след като предварителните резултати от регионалния вот показаха, че партиите, 
които се борят за независимост на Каталония, печелят мнозинство в местния парламент. Впоследствие еврото ограничи 
загубите си и за последно се търгуваше на ниво от 1.1849 долара, губейки 0.2% за деня. 
Акциите в Азиатско-тихоокеанския регион последваха Уолстрийт, след като трите основни индекса на щатската борса 
записаха повишения вчера и след като вчера излязоха данните, че щатската икономика отчита най-бързия си темп на 
растеж от повече от две години. 
Щатските акциите, а като продължение и глобалните, бяха подкрепени и приемането на проектозакона за намаляване на 
данъците в САЩ. Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нараства с 0.3% днес. Хонконгският Hang Seng добави 0.25%, 
докато шанхайският SSEC се повиши с 0.1%. 
Австралийският основен индекс нарасна с 0.3%, южнокорейският KOSPI добави 0.2%, а японският Nikkei остана почти без 
промяна. Доларът се търгува на ниво от 113.305 йени, докато доларовият индекс нарасна с 0.1% до 93.395 пункта. 
Лихвата по щатските 10-годишни държавни облигации бе на ниво от 2.482%, след като отстъпи леко от деветмесечния връх 
от 2.500%, достигнат в предходния ден. Лихвите по щатския дълг нараснаха по-рано през седмицата, след като Конгресът 
одобри данъчна реформа, която се очаква да ускори икономическия растеж и да добави най-малко 1 трлн. долара към 
държавния дълг на САЩ за 10 години. 
При суровините фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняха с 0.35% до 58.16 долара за барел. Контрактът достигна 
деветдневен връх от 58.38 долара вчера. Петролът от сорта брент поевтинява с 0.3% до 64.71 долара за барел, след като 
вчера затвори на 64.90 долара за барел, което бе най-високото ниво от юни 2015 г. 
 

 


