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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
bTV 
 
√ Работодатели прогнозират ръст на доходите у нас 
Рекордно ниска безработица и ръст на доходите у нас, показват данните на Агенцията по заетостта и НСИ 
Рекордно ниска безработица от 9 години насам и същевременно ръст на доходите. Това показват данните на Агенцията по 
заетостта и Националния статистически иниститут. 
За цялата минала година безработицата е намаляла до 7,2 на сто. Виждате значително по-ниска отколкото година по-рано. 
За последно безработицата е била по-ниска чак през 2008 година. 
Докато работодателите избират измежду все по-малко свободни работници – заплатите растат. Ако в началото на 
миналата година средната заплата е била 995 лева, то последните данни на националната статисика отчитат, че тя 
надхвърля 1000 лв. 
Мениджър на сладкарско предприятие е успял да увеличи с 10 на сто заплатите на персонала си. 
На всеки 6 месеца или година той търси възможности за повишаване на доходите. Така добре квалифицираните служители 
не напускат и се радват на допълнителните пари. 
Мениджърите са намерили решение как да преодолеят дефицита на кадри след като с месеци са търсили шоколатиер: 
„В момента имаме трима, които обучаваме. От тримата се надяваме един да стане”, каза мениджърът Ради Стамболов. 
От Асоциацията на индустриалния капитал отчитат, че ръстът на заплатите значително изпреварва производителността в 
предприятията и предупреждават, че нарастването на доходите ограничава възможностите за модернизация, а това крие 
рискове: 
„Ако дълго време не се инвестира в обновяване на технологиите и обновяване на дълготрайните активи, ще се стигне 
неизбежно до намаляване на конкурентоспособността”, каза Васил Велев. 
Работодателите разчитат на по-леки процедури за влизане на работници от Молдова, Украйна и Армения, за да намират 
по-лесно кадри, а дотогава очакват доходите у нас да продължат да растат средно за страната между 8 и 11%. 
За повече информация, вижте видеото. 
 
В. „Сега“ 
 
√ Скъпият ток за фирмите ще повлече нагоре и цените за бита 
В България, ако няма протест, не се признава, че има проблем, казва Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България 
Васил Велев е роден през 1959 г. Завършил е Техническия университет в София и Икономическия университет във Варна. 
От 1999 г. е изпълнителен директор на "Стара планина холд" АД. Председател е на управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
- Г-н Велев, има ли вече окончателно решение кога ще бъде протестът срещу скъпия ток? 
- Тези дни проведохме среща със синдикатите и констатирахме, че няма промяна в ситуацията. В средата на декември 
работодатели и синдикати оповестихме общата си позиция за проблемите на т.нар. свободен пазар на електроенергия. 
Там сме свидетели на значително увеличение на цените - непрозрачно, напълно непазарно, без връзка с икономическата 
действителност. Призовахме институциите да вземат незабавни мерки. Преди Коледа проведохме близо тричасова среща 
в Министерството на енергетиката, на която заедно със синдикатите декларирахме, че ако ситуацията не се промени, няма 
да се поколебаем и ще организираме национален протест. Бяха набелязани и мерки, които да променят картината, но те 
не се осъществиха и затова решихме, че нямаме друг избор, няма друго решение. Очевидно в нашата страна, ако няма 
протест, не се признава, че има проблем. 
Преди три години ние излязохме на улицата заради драстичното повишаване на ценовата добавка "задължение към 
обществото" заради т.нар. американски централи, ВЕИ-тата и когенерациите. Протестът даде мощен тласък на реформите 
в сектора. Набелязаха се мерки, създаде се работна група на високо равнище, която да следи за изпълнението им. Второто 
правителство на ГЕРБ отчете осезаем напредък, постижения в сектора. Намали се ценовата добавка, прие се мораториум 
върху присъединяването на нови производители с преференциални цени и т.н. Така енергетиката беше оздравена, но 
постепенно реформите заглъхнаха и сега отново сме свидетели на действия, които по никакъв начин не можем да 
определим като друго освен като манипулация на пазара, спекула и злоупотреба. 
- Министър Петкова призова, ако имате съмнения за спекула, да сезирате "компетентните институции" - в случая 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Направихте ли го? 
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- Предстои да внесем сигнал в КЗК. За нас нещата са ясни - на борсата имаме двама продавачи - АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ 
"Марица изток-2". Те са собственост на Българския енергиен холдинг, т.е. на държавата. Те продаваха на борсата много 
по-скъпо, отколкото на собствените си платформи - разликата е с до около 30%. Това е огромна разлика и ние питаме къде 
отива тя. На борсата се пускат малки количества, които вдигат цената, а после при нас идват търговците и казват: "Цената 
е много висока, ние прибавяме малко и за нас и затова ви е по-скъпо". А увеличението за бизнеса е около 50%. В същото 
време за деветте месеца на миналата година увеличението при тези продавачи - АЕЦ и държавната ТЕЦ, е под 5%. Тоест 
няма такъв ръст при производителя, 
какъвто има при доставките, които са 
предназначени за десетки хиляди 
предприятия на свободния пазар. 
Няма дефицит на ток. Ние имаме 
инсталирани и разполагаеми 
мощности, които са много над 
максималното потребление на 
електроенергия, много над пиковото 
потребление на ток. Т.е. ние имаме 
повече мощности и затова изнасяме 
ток. Производителите казват, че не 
успяват да продадат всичките си 
количества и в същото време има скок 
на цената. Няма икономическа логика 
нито по линия на причини като 
поскъпване на суровини, нито по линия 
на технически причини - търсене-
предлагане. Нито въглищата са поскъпнали, 
нито ядреното гориво, нито има дефицит. Защо тогава цените растат, при това с двуцифрен процент? Доставчиците казват, 
че има дефицит, а производителите - че има излишък. Очевидно някъде нещо не е наред. Този пазар не работи както 
трябва - има спекула и манипулация. 
- Колко губи бизнесът от новите цени? 
- Има инфлация и тя ще продължава да расте. От ръста на цените на тока губят всички, не само бизнесът. Ние правим 
планове как ще увеличим продажбите, ще увеличим заплатите, но всъщност това увеличение на заплатите го взимат 
търговците на електроенергия под една или друга форма. Бизнесът има две възможности - едната е да пренесе 
поскъпването върху цената на крайния продукт, т.е. върху купувача. Но това не винаги може да се направи, защото има 
сериозна конкуренция, включително и отвън.Тогава той трябва да съкрати разходите, защото третата алтернатива е да 
фалира - ако не може да пренесе по-високата цена върху продукта, ако не може да съкрати разходите, той известно време 
ще работи на загуба, след което ще затвори. Това е ясно и затова се чудя как се намират хора, които казват, че поскъпването 
едва ли не няма да се отрази. Освен това по-високата цена на свободния пазар означава по-скъп ток и за болници, училища, 
читалища, държавна и общинска администрация. Това след 1 юли значи и по-скъп ток за бита. 
Няма как ние да плащаме 125 лв. за мегаватчас, а за бита да е 76 лв. - в момента това е цената на регулирания пазар. За да 
се овладее този спекулативен ръст, трябва да се увеличи предлагането. А колкото до КЗК - тя отдавна трябваше да се е 
самосезирала, защото очевидно има признаци на картел. Това става между производители и няколко търговци, не всички. 
Повечето търговци също са потърпевши. 
- При тези разходи за фирмите не се ли отдалечаваме от прогнозирания 4%-ен ръст на икономиката? 
- Българската икономика има и по-голям потенциал за растеж от 4%. Това, което ограничава ръста, е недостигът на човешки 
ресурси, а сега се появява и още един прът в колелото - скъпият ток. Докато правихме бизнес програмите за 2018 г., ни 
дойдоха "честитките", в които пише, че нашата бизнес програма не е вярна, защото ще трябва да плащаме значително по-
скъп ток. Т.е. ние всички тези планирани ръстове трябва да ги преосмислим. За нас увеличението е спекулативно и може 
да бъде овладяно много бързо. Не виждаме обаче такива бързи мерки от страна на Министерството на енергетиката. 
- Вярвате ли, че правителството ще успее да се справи с корупцията за 2-3 години - заявка, която даде тези дни 
премиерът Борисов? 
- Силно се надявам да успее да я ограничи. Това не е работа само на правителството, разбира се. Корупция има и на 
общинско равнище. Какво значи да се справи? Да я изкорени? Едва ли. Корупция няма само в тоталитарните държави. 
- Веднага се сещам за обществените поръчки и начина, по който те се провеждат... 
- Важното е корупцията да се ограничи до поносими размери. При търговете постоянно се търсят решения, но така и не се 
намират ефективните, които да я ограничат. В нашите анкети колегите отговарят - над 70% от обществените поръчки са 
нагласени. Тези, които не участват в обществените поръчки, са малко по-оптимистично настроени от тези, които участват. 
При тези, които участват, отговорите, че търговете са нагласен, и са в по-висок процент от останалите. 
- И дори новият, вече стар Закон за обществените поръчки, не успя да промени това? 
- Законът е добра предпоставка, но трябва да има цялостна промяна в нравите, в нагласите. Ние в момента работим по 
новия индекс "Икономика на светло" за 2017 г. Ще го оповестим през юни, защото правим нашите оценки на база на 
статистически данни, които излизат по-късно. Това, което можем да кажем и сега, е, че в средносрочен план икономиката 
изсветлява. Вече е много под 30% сивият сектор, а когато започнахме да го мерим, беше над 35%. Но има още много какво 
да се направи. Усилията трябва да продължат, защото това създава конкурентна среда, гарантира повече приходи в 
бюджета и социалните фондове и води до по-добри условия в крайна сметка за живот на хората. 

http://www.segabg.com/article.php?id=890160
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√ Бизнесът се обяви срещу минимални цени в туризма 
При съмнения за изкривяване на пазара сезирайте КЗК, казват работодатели 
Идеята на Министерството на туризма за въвеждането на минимални цени на нощувките в хотели с 3, 4 и 5 звезди бе 
разкритикувана от бизнес и експерти. "Ние сме против минимална цена за адвокатски хонорари, против сме за минимална 
цена за архитектите и т.н. Това е принципно съображение. Няма причини да е различна позицията ни и за туризма", каза 
за в. "Сега" председателят на АИКБ Васил Велев. 
Намерението на министерството да определи минимални цени за нощувките в местата за настаняване бе лансирано от 
столичен всекидневник в средата на миналата седмица и разпространено от информационни агенции. 
Васил Велев все пак уточни, че темата засега дори не е била обсъдена в самия туристически съвет и няма общо заключение 
по нея. "При всички случаи обаче това е спорно предложение", обобщи той. На сходно мнение е и зам.-председателят на 
Българската стопанска камара (БСК) Кален Колев. "Такава идея е неправилна и противоречи на пазарната логика - 
благородната идея да няма дъмпинг и да се осигури качествена услуга. Това е конкуренция и е незаконно да има 
минимална цена", коментира той. Колев призова при съмнения, свързани с пазара и подбиването на цените от страна на 
определени фирми, да се сезира Комисията за защита на конкуренцията. 
От Института за пазарна икономика (ИПИ) смятат, че определянето на минимални цени не е работа на министерството. 
"Това е неочаквано, тъй като тези неща останаха в миналото, но ето че сега ведомството се опитва да ги възроди", 
коментира Петър Ганев от ИПИ. Според него става дума за опит да се ограничат т.нар. гъвкави форми на предлагане, т.е. 
отстъпките в "последната минута", която правят част от хотелите. "Ако сега предложението касае само големите хотели, 
то, веднъж въведено, може да се разшири и да обхване всички", коментира икономистът. 
От Института за оценки и анализи в туризма обаче не са съгласни и смятат, че трябва да има минимални цени. Дори 
предлагат те да се определят от съответната община. Според шефа на института Румен Драганов ставало дума за опит за  
въвеждане на антидъмпингови мерки. Целта била да се вземат мерки срещу хотелиери, които финансират бизнеса си чрез 
други дейности и могат да си позволят да държат ниски цени. 
"Има петролни фирми, които чрез приходите си издържат хотели, има алкохолни фирми, които също "спонсорират" 
хотели, които предлагат евтини услуги. Това е субсидирана цена", даде пример Румен Драганов. Имало и бивши соц. 
предприятия, които сега са приватизирани, но част от обслужващия персонал "се води работещ в заводи и предприятия". 
"Ако вие плащате всичко - данъци и др. задължения, няма да може да се справите с тези, които получават пари за дейността 
си от друго място", коментира той. 
НЕУСПЕХ 
Напънът на Министерството на туризма не е първият опит за въвеждане на минимални цени за дадена стока или услуга. 
Още преди десетина години тогавашният министър на земеделието Мирослав Найденов безуспешно се опита да въведе 
минимална цена за хляба. По-късно опитите продължиха с минимални стойности за работа на архитектите, инженерите и 
др. Всички те закономерно се провалиха. 
 
√ Полусвободният пазар на ток доведе до шокови цени  
Министърът на енергетиката призова фирмите да се жалват на КЗК  
Полусвободният пазар на ток доведе до шокови цени на електроенергията за фирмите. Това вероятно в скоро време ще 
се отрази и на цените за бита, и в поскъпване на основни стоки. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обаче не 
се притеснява от очертаващата се ценова спирала. Вчера тя за пореден път препрати ощетените компании към Комисията 
за защита на конкуренцията (КЗК) и призова всеки, който има съмнения за манипулации, да сезира институцията. 
Изявлението на енергийния министър идва дни след срещата на национално представените работодателски организации 
със синдикатите. Те решиха да организират съвместни протести, защото високите цени на енергията ще доведат до фалити 
и до съкращения на работни места. Протестът ще се проведе след вота на недоверие, поискан от БСП, за да няма 
евентуални политически спекулации. Най-вероятната дата е 31 януари. 
"Цената на електроенергията на свободния пазар се определя от търсенето и предлагането", отсече Теменужка Петкова 
пред bTV. Тя изтъкна, че държавата няма как да влияе върху цените и призова фирмите, които имат съмнения за спекула, 
да сезират Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Петкова добави, че от 2016 г. работи българската независима 
енергийна борса, на която постигнатите цени са идентични с тези на борсите в съседни държави. Оправданието на 
търговците е сходно - цените в региона се повишават и затова и нашите нямало как да са много по-различни. 
Според работодателите обаче става въпрос за манипулация на пазара. "На борсата има двама продавачи - АЕЦ 
"Козлодуй" и ТЕЦ "Марица изток" 2. На борсата се пускат малки количества, които вдигат цената с огромни проценти. В 
същото време за деветте месеца на миналата година увеличението на тока при АЕЦ и държавната ТЕЦ е под 5%. Откъде 
идва тази разлика", коментира пред в. "Сега" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Министър Петкова изтъкна, че от няколко години бизнесът получава подкрепа от държавата. "До този момент тази 
държавна помощ е над 270 млн. лева за година, година и половина", заяви тя. Подпомагането е в различни проценти в 
зависимост от сектора и големината на предприятията и покрива част от добавката "задължение към обществото". То е 
предназначено да покрие дефицитите на НЕК. Заради тази добавка, наложена през 2015 г., се стигна до масови протести 
на големите потребители на електроенергия. Министър Петкова добави, че тази помощ ще се получава от предприятията 
до 2020 г., а дали и как ще се подпомагат фирмите след това, не е ясно. 
ГАЗ 
Като "труден процес" определи министър Петкова заявеното желание от страна на азербайджанската компания "Сокар" 
да навлезе на пазара за битова газификация у нас. "Все пак трябва да се започне от някъде", добави тя и сравни ситуацията 



4 

 

у нас с тази в Грузия. Петкова изтъкна, че само за няколко години от влизането на "Сокар" на грузинския пазар вече имало 
няколко хиляди газифицирани абонати. В България за 20 години газификацията остава в рамките на около 3%, посочи тя. 
 
Expert.bg 
 
√ Бизнесът е против минимални цени на нощувките в хотелите 
Идеята на Министерството на туризма за въвеждането на минимални цени на нощувките в хотели с 3, 4 и 5 звезди бе 
разкритикувана от бизнес и експерти. "Ние сме против минимална цена за адвокатски хонорари, против сме за минимална 
цена за архитектите и т.н. Това е принципно съображение. Няма причини да е различна позицията ни и за туризма", каза 
председателят на АИКБ Васил Велев пред в. "Сега". 
Намерението на министерството да определи минимални цени за нощувките в местата за настаняване бе лансирано от 
столичен всекидневник в средата на миналата седмица и разпространено от информационни агенции. 
Васил Велев все пак уточни, че темата засега дори не е била обсъдена в самия туристически съвет и няма общо заключение 
по нея. "При всички случаи обаче това е спорно предложение", обобщи той. На сходно мнение е и зам.-председателят на 
Българската стопанска камара (БСК) Кален Колев. "Такава идея е неправилна и противоречи на пазарната логика - 
благородната идея да няма дъмпинг и да се осигури качествена услуга. Това е конкуренция и е незаконно да има 
минимална цена", коментира той. Колев призова при съмнения, свързани с пазара и подбиването на цените от страна на 
определени фирми, да се сезира Комисията за защита на конкуренцията. 
От Института за пазарна икономика (ИПИ) смятат, че определянето на минимални цени не е работа на министерството. 
"Това е неочаквано, тъй като тези неща останаха в миналото, но ето че сега ведомството се опитва да ги възроди", 
коментира Петър Ганев от ИПИ. Според него става дума за опит да се ограничат т.нар. гъвкави форми на предлагане, т.е. 
отстъпките в "последната минута", която правят част от хотелите. "Ако сега предложението касае само големите хотели, 
то, веднъж въведено, може да се разшири и да обхване всички", коментира икономистът. 
От Института за оценки и анализи в туризма обаче не са съгласни и смятат, че трябва да има минимални цени. Дори 
предлагат те да се определят от съответната община. Според шефа на института Румен Драганов ставало дума за опит за 
въвеждане на антидъмпингови мерки. Целта била да се вземат мерки срещу хотелиери, които финансират бизнеса си чрез 
други дейности и могат да си позволят да държат ниски цени. 
"Има петролни фирми, които чрез приходите си издържат хотели, има алкохолни фирми, които също "спонсорират" 
хотели, които предлагат евтини услуги. Това е субсидирана цена", даде пример Румен Драганов. Имало и бивши соц. 
предприятия, които сега са приватизирани, но част от обслужващия персонал "се води работещ в заводи и предприятия". 
"Ако вие плащате всичко - данъци и др. задължения, няма да може да се справите с тези, които получават пари за дейността 
си от друго място", коментира той. 
 
Марица Пловдив 
 
√ Бизнесът с ответен удар: Спрете зеления рекет 
От 10 години "шепа природозащитници" в името на неясни интереси блокират всяко значимо инвестиционно намерение 
у нас. Те са готови да спрат, и понастоящем успешно го правят, инвестиции за стотици милиони, които биха довели до 
сериозен икономически растеж, нови работни места, скок в доходите и постепенно излизане на България от категорията 
„най-бедна държава в Европа". Това заявяват в декларация от Асоциацията на организациите на българските работодатели 
(АОРБ). Според бизнеса заради "зеления рекет" у нас се спират  важни проекти в транспортната инфраструктура, в 
рудодобива и строителството. Т.нар. екоактивисти използват всички оръжия на дезинформацията и манипулиране на 
общественото мнение, за да постигат целите си, категорични са работодателите.  
Те настояват държавата да спре "зеления рекет" и да върне икономиката ни на пътя на законността, ако искаме държавата 
ни наистина да се развива, а доходите да растат. 
 
Марица Пазарджик 
 
√ Бизнесът: Спрете зеления рекет 
От 10 години "шепа природозащитници" в името на неясни интереси блокират всяко значимо инвестиционно намерение 
у нас. Те са готови да спрат, и понастоящем успешно го правят, инвестиции за стотици милиони, които биха довели до 
сериозен икономически растеж, нови работни места, скок в доходите и постепенно излизане на България от категорията 
„най-бедна държава в Европа". Това заявяват в декларация от Асоциацията на организациите на българските работодатели 
(АОРБ). Според бизнеса заради "зеления рекет" у нас се спират  важни проекти в транспортната инфраструктура, в 
рудодобива и строителството. Т.нар. екоактивисти използват всички оръжия на дезинформацията и манипулиране на 
общественото мнение, за да постигат целите си, категорични са работодателите.  
Те настояват държавата да спре "зеления рекет" и да върне икономиката ни на пътя на законността, ако искаме държавата 
ни наистина да се развива, а доходите да растат. 
 
e-79 News 
 
√ Бизнесът скочи срещу ”зеления рекет”  
Основен приоритет на Асоциацията на организациите на българските работодатели е създаване и поддържане на добър 
бизнес климат.  
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Това се казва в писмо на браншовата структура до медиите.  Според работодателите  добрият бизнес климат по дефиниция 
предполага баланс на интересите на всички участници. 
„В последните десетина години е налице очевиден дисбаланс, който от нездравословен започва да се превръща в 
убийствен за икономиката на България. 
Става дума за несъразмерно на важността и броя им влияние на шепа „природозащитници“, които в името на неясните си 
интереси спират всяко по-значимо инвестиционно намерение”, пишат още от Асоциацията. 
„Природозащитниците"  са готови да спрат, и понастоящем успешно го правят, инвестиционни намерения за стотици 
милиони, които биха довели до сериозен икономически растеж и постепенно излизане на България от категорията „най-
бедна държава в Европа“, смятат бизнесмените. 
Според тях, се спира транспортна инфраструктура, спира се рудодобив, спира се строежът на спортни-технически 
съоръжения. Всичко това се прави при явни закононарушения, внушения, дезинформация и манипулиране на 
общественото мнение. Вече не става дума само за ски, втори лифт, зимен туризъм, а за икономиката на България като 
цяло. 
„На рекет са подложени сектори като металургия, минно-геоложко дело, строителство, транспорт, туризъм (летен и зимен), 
което се превръща в системен риск за държавата ни и нас самите. Не може референдуми като този в Трън или в 
добруджанската община Генерал Тошево да „решават“ съдбата на икономиката на България", смятат работодателите. 
Те се обръщат към тези политици, които се опитват да се качат на гребена на референдумите, че това е игра с огъня. 
"Двойният стандарт не е решение - ако Трън е вярно решение, то утре в Банско ще има не два, а дванадесет, а защо не и 
двадесет нови лифта". 
АОБР се обръща се към институциите, на които по Конституция е поверено управлението на държавата, и ги призовава: Да 
продължат законодателната политика срещу „зеления рекет“, успешно започната с промените в Закона за околната среда, 
като едно-инстанционното обжалване на ОВОС обхване не само обектите от национално значение, но и инвестициите клас 
„А“ и обектите от първостепенно общинско значение; Да продължат инвестициите в ски туризма и в изграждането на втори 
лифт в Банско в духа на решението на МС от 28 декември 2017 г.; Да се отпушат „белите дробове“ на Витоша и да й се даде 
въздух, като за целта бъде спешно приет новият план за управление на природен парк "Витоша“; Да изготвят и приложат 
в законодателен порядък ясни, точни, измерими и проверими критерии за представителност на екологичните организации 
- такива, каквито законът е наложил за представителността на организациите на българските работодатели и на 
организациите на работниците и служителите. 
Нека да поставим спазването на закона над всичко - така, както е в Европейския съюз, който имаме честта да 
председателстваме в момента, завършва писмото. 
 
В. „Монитор“ 
 
√ Платени псевдоеколози спъват инвестициите в България 
Пробват да замазват спекулациите си, оправдават се с местните хора за спрени проекти 
„Ежедневие е да се спират инвестиционни проекти от конкуренцията като се плаща на самозвани еколози.“. Това обяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, който не скри възмущението си 
от пречките, които Зеленият октопод създава на родния бизнес. 
"Определено има „зелен рекет", отсече той в ефира на Нова ТВ. По думите му наблюдават се „количествени натрупвания“, 
които довели до декларацията на четирите представителни на национално равнище работодателски организации, чиито 
членове създават 86,2% от БВП и които осигуряват работа на 82% от заетите в страната хора. Както вече стана ясно, 
работодателите изразиха в своята позиция възмущението си, че шепа „природозащитници", в името на неясните си 
интереси спират всяко по-значимо инвестиционно намерение, както и че с действията си целят дисбаланс, който от 
нездравословен започва да се превръща в убийствен за икономиката на България. 
„Искаме да знаем кой кой е сред зелените, кого представлява, кой, какво и с какви пари им плаща“, настоя председателят 
на АИКБ. 
Той е категоричен, че псевдоеколози участват в печеливша за тях самите схема, която пречи на развитието на бизнеса у 
нас. „Ежедневие е да се искат пари, за да не се обжалва даден проект. На може да вълната на популизма да се спират 
инвестиционни проекти, които са спазили всички закони”, подчерта Велев.  
Изземайки функциите на говорител номер 1 на Зеления октопод Тома Белев, нескопосан опит да му опонира пък направи 
Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа „Балкани”, като очаквано намеси проекта за втори кабинков лифт в Банско, 
зад който застана целия регион. Той пробва да омаловажи опитите на псевдоеколозите да манипулират чрез спекулации 
обществото и да оказват натиск върху държавата прехвърляйки отговорността на уж недоволстващите от бизнес проектите 
местни хора. По думите му не "шепа зелени рекетьори", а самите жители на някои населени места като Трън, Генерал 
Тошево и Горна Малина сами спрели инвестиционни проекти чрез проведени там референдуми. Естествено Кавачев 
пропусна да спомене какво е мнението на цяла Благоевградска област за лифта в Банско. 
Както писа „Монитор“ пък в изказването си пред ЕП в сряда, касаещи приоритетите на БГ председателството на ЕС, 
премиерът декларира, че нито една тухла няма да бъде поставена в курорта, извън евентуалното второ кабинково 
съоръжение.  
 
Факти.бг 
 
√ АОБР: "Зеленият" рекет спъва икономиката 
Спира се транспортна инфраструктура, спира се рудодобив, спира се строежът на спортно-технически съоръжения 
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В последните десетина години е налице очевиден дисбаланс на интересите на всички участници, който от нездравословен 
започва да се превръща в убийствен за икономиката на България. Това се посочва в позиция на Асоциацията на 
организациите на българските работодатели (АОБР), изпратена до медиите. 
Според бизнес организациите става дума за „шепа природозащитници“, които са поучили несъразмерно на важността им 
влияние, а те в името на неясните си интереси спират всяко по-значимо инвестиционно намерение. 
"Те са готови да спрат, и понастоящем успешно го правят, инвестиционни намерения за стотици милиони, които биха 
довели до сериозен икономически растеж и постепенно излизане на България от категорията „най-бедна държава в 
Европа“. 
Спира се транспортна инфраструктура, спира се рудодобив, спира се строежът на спортно-технически съоръжения. Всичко 
това се прави при явни закононарушения, внушения, дезинформация и манипулиране на общественото мнение", се казва 
в позицията. Работодателите са на мнение, че вече не става дума само за ски, втори лифт, зимен туризъм, а за икономиката 
на България като цяло. 
Според тях на рекет са подложени сектори като металургия, минно-геоложко дело, строителство, транспорт, туризъм 
(летен и зимен), което по думите на работодателите се превръща в системен риск за държавата ни и нас самите. Според 
работодателите не може референдуми като този в Трън или в добруджанската община Генерал Тошево да решават 
съдбата на икономиката на България. 
"Тук е мястото да се обърнем към тези политици, които се опитват да се качат на гребена на референдумите, че това е игра 
с огъня. Двойният стандарт не е решение - ако Трън е вярно решение, то утре в Банско ще има не два, а дванадесет, а защо 
не и двадесет нови лифта", пише още в позицията. Бизнес организациите се обръщат към държавните институции и с 
няколко искания: 
- Да продължат законодателната политика срещу „зеления рекет“, успешно започната с промените в Закона за околната 
среда, като едноинстанционното обжалване на ОВОС обхване не само обектите от национално значение, но и 
инвестициите клас „А“ и обектите от първостепенно общинско значение; 
- Да продължат инвестициите в ски туризма и в изграждането на втори лифт в Банско в духа на решението на МС от 28 
декември 2017 г. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
В. „Сега“ 
 
√ Данъчните облекчения у нас - хем малки, хем трудни за използване 
Повечето "отстъпки" на хазната или са минимални, или вървят с тежка бумащина  
България е държава със сравнително скромни данъчни облекчения, които може да ползват данъкоплатците. Делът им 
спрямо общите постъпления от налози и брутния вътрешен продукт е изключително малък. Според прогнозата на 
Министерството на финансите тази година хазната ще се лиши от около 675 млн. лв. заради различни преференции, 
основно насочени към бизнеса, като само 69 млн. лв. от тях ще бъдат ползвани от гражданите, за да намалят данъка върху 
доходите си. Сумата от тези облекчения, които на практика се явяват разход за бюджета, е около 3-4% от данъчните 
постъпления и доста под 1% от БВП на страната. За сравнение, в някои страни като Великобритания и Испания държавата 
опрощава над 5% от БВП, а в Италия - над 8%. 
Скромните данъчни облекчения в България са обясними - страната ни е с едни от най-ниските данъчни ставки в Европа. 
10-процентният плосък данък се начислява независимо от размера на облагаемия доход, докато в по-голямата част от 
европейските държави високите ставки за облагане надхвърлят 20 и дори 30%. В повечето от тези държави обаче са 
предвидени сериозни данъчни преференции за работещите родители, които значително намаляват общата данъчна 
тежест върху семейния бюджет. 
У нас има дузина различни данъчни преференции за физическите лица и повечето са въведени със социална цел. От 
облагане се освобождават например продажби на имоти, превозни средства, акции, някои придобивки към трудовите 
възнаграждения. Най-популярни са намаляването на дохода преди облагане с разходите за доброволно осигуряване и 
застраховане, за отглеждане на деца, дарения. Хората с увреждания също ползват данъчни облекчения, както и 
родителите с дете с увреждания и младите семейства с ипотечни кредити за закупуване на жилище. 
Ползването на някои данъчни облекчения обаче се оказва доста сложно, съпроводено е с представянето на куп документи, 
а в много случаи правилата са съвсем неразбираеми за прилагане. 
Пример за това е новият вид данъчно облекчение за безкасови плащания. То предвижда хазната да опрощава до 1% от 
дължимия за годината данък на тези, които са получили 100% от доходите си по банков път и са изхарчили 80 или над 80% 
от тях също по банков път. Максималният размер на сумата, която може да бъде отбита обаче не трябва да надхвърля 500 
лв. Мярката бе приета още през 2016 г. с намерението да стимулира разплащанията по банков път и да осветли оборотите 
на търговците, но за първи път ще се прилага сега при подаване на данъчните декларации за доходите от 2017 г. 
Все още е рано да се предположи колко данъкоплатци изобщо ще се възползват от новата преференция. Заради многото 
поставени условия и неясноти около ползването й вероятно броят им няма да е голям, особено в първата година. Защото 
едва ли има домакинство, което може да прецени какъв процент от разходите му минават по банков път, т.е. чрез 
разплащане с дебитни или кредитни карти, освен ако през годината не си е водило специално за целта счетоводство. 
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Все пак законът не предвижда данъкоплатците да представят някакви придружителни документи към годишната данъчна 
декларация, за да ползват това облекчение. Приходната агенция обаче предупреди, че впоследствие може да изиска 
представянето на някакви доказателства. Какви - засега не е ясно, но пък едва ли може да се очаква желаещите да ползват 
новата преференция да са събирали прилежно всяко платежно нареждане или бележка за плащане с банкова карта в 
течение на годината. 
От НАП уверяват, че нямат намерение да проверяват всеки, който е поискал данъчно облекчение за безкасови плащания, 
а само тези, за които има индикации за риск. "Изхождаме от позицията, че хората са добросъвестни, а не от логиката на 
аномалията и отклоненията", разясни за в."Сега" говорителят на НАП Росен Бъчваров. По думите му НАП ще иска 
позволение от данъкоплатеца да разкрие банковата тайна, за да може данъчните инспектори да проверят паричните му 
потоци. Освен това, ако се стигне до проверка, ще се направи ревизия и на всички доходи на данъкоплатеца. Така на 
практика облекчението става крайно непривлекателно. При максимална отстъпка от 500 лв., данъкът за доплащане би 
трябвало да е 50 000 лв., тоест облагаемият доход - 500 000 лв. Почти невероятно е при това положение някой да рискува 
пълна ревизия.  
Още при въвеждането на данъчното облекчение за безкасови плащания преди година възникнаха съмнения за 
ефективността му, именно защото данъчната администрация не може да проверява движение по банкови сметки без 
разрешение от съда. Освен това НАП ще трябва да търси информация от всички търговски банки за направени от 
проверяваното лице разплащания, което пък е неоправдано голям разход на фона на размера на облекчението - максимум 
500 лв. Важно е да се знае, че човек може през цялата година да е получавал по банков път трудовите си доходи, но само 
един лев по граждански договор, получен в брой, го лишава от възможността да ползва това облекчение. 
Една от критиките към това облекчение бе и заложеният прекалено висок процент - над 80%, за изхарчване на доходите, 
пък макар и по банков път, което в никакъв случай не толерира спестяванията. 
За да се ползва отстъпката от 1 процент, има и куп други условия. Тя не се отнася за еднолични търговци и не важи за 
определени доходи. НАП е издала специални указания как точно да се прилага, но с тях трудно можеш да се справиш, ако 
не си счетоводител. От тези указания например разбираме, че захранването на разплащателни сметки за трети лица не се 
приема от данъчните за безналично плащане. 
Едно от условията за ползване на отстъпката е лицето да няма никакви подлежащи на принудително изпълнение публични 
задължения. От тази година, впрочем, то се прилага и за всички останали данъчни облекчения. Както писа в."Сега", това 
нововъведение също поражда редица неясноти, тъй като обикновеният данъкоплатец трудно може да разчете 
формулировката "подлежащи на принудително изпълнение публични задължения". Според НАП такива са всички 
неплатени в срок данъци, осигуровки, такси и глоби към държавния бюджет, към общинските бюджети и други държавни 
институции. Справка за такива просрочия всеки данъкоплатец може да направи в данъчно-осигурителната си сметка, която 
е достъпна от сайта на НАП чрез издаден от агенцията персонален идентификационен код (ПИК). 
В тези сметки обаче липсва информация за всички просрочени задължения, като например местни данъци и такси. Глоба 
от КАТ, която пристига със закъснение от няколко месеца, също може да се окаже спънка и човек не само да получи отказ 
за данъчно облекчение, но и да бъде подведен под отговорност за невярна информация, ако декларира, че няма 
задължения, в случай че ползва облекченията чрез работодателя си. Не са рядко случаите, в които шофьорите изобщо не 
знаят, че са санкционирани, докато не получат глобата си от КАТ. Понякога те разбират за неплатени глоби едва когато 
трябва да подновят шофьорската си книжка. 
Никак не са малко и случаите, когато узнаваме, че дължим жълти стотинки по някоя осигурителна вноска. Не трябва да 
забравяме и факта, че не всеки българин си е извадил ПИК и може онлайн да проверява данъчно-осигурителната си сметка 
просто защото не всеки има достъп до интернет. 
Част от изброените пречки не биха съществували, ако има работеща електронна свързаност между отделните държавни 
институции и завършена система на електронно управление. 
Едва тези дни от НАП съобщиха, че от началото на февруари във всички данъчни офиси ще е възможно хората да плащат 
задълженията си към хазната чрез ПОС терминали, без да им начисляват такса за това. С банкова карта те ще могат да 
погасяват задълженията си и през интернет, а парите ще отиват директно по сметката на НАП в БНБ. 
Тази толкова елементарна услуга ще реши и още един проблем освен спестяването на допълнителни разходи. 
Информацията за погасения налог ще постъпва в НАП само за 30 секунди, а не след ден или два, както е сега при ползването 
на услугите на търговските банки. Именно това закъснение коства доста главоболия на хората, които са превеждали 
данъците си в последния ден от кампанията, след който вече започва да тече лихва. Оказва се, че дори и няколко стотинки 
лихва правят невъзможно ползването на данъчната отстъпка от 5% за електронно деклариране и плащане на налога.  
Помним и неработещи данъчни облекчения, които не просъществуваха повече от година. Например данъчният кредит за 
хората с ниски доходи, въведен по времето на кабинета "Орешарски". От него трябваше да се възползват работещи на 
трудов договор с минимална заплата, но се оказа, че те не трябва да са получавали извън това никакви други доходи - 
включително надбавки за трудов стаж, обезщетения за безработица, детски надбавки, минимално олихвяване на дебитни 
карти и др. Колкото и да са скромни, данъчните облекчения трябва да са максимално лесни за спазване и най-важното - 
разбираеми за данъкоплатците, за да имат ефект, а и да се възползват от тях наистина хората с най-голяма нужда. И за 
преференциите важи изпитаното от практиката - колкото повече данъчното законодателство е трудно за спазване, 
включително защото е неразбираемо, толкова повече данъкоплатци го пренебрегват. 
 
√ Министър набеди изборите за липсата на чужди инвестиции 
Ако не се броят заемите, за 11 месеца в България са вложени едва 182 млн. евро външни капитали 
Правителството на Бойко Борисов най-сетне откри защо чуждите инвестиции заобикалят България. За всичко са виновни 
предсрочните избори, обяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на парламентарния контрол в петък. 
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Министърът призна пред депутатите, че положението с притока на капитали е почти трагично. Той цитира статистиката на 
БНБ, според която за периода януари-октомври 2017 г. България е привлякла едва 855.5 млн. евро преки чуждестранни 
инвестиции (ПЧИ). Този резултат не само е слаб, но дори е по-лош от "реколтата" за същия период на 2016 г., когато ПЧИ 
са били с 56 млн. лв. повече. 
А докато Караниколов докладваше в Народното събрание, от БНБ обявиха по-актуални данни - за 11-те месеца на 2017 
година, от които също не лъха оптимизъм. Към 1 декември миналата година чуждите инвестиции остават под 900 млн. 
евро и са в размер на 883.7 млн. евро. 
Според министъра на икономиката обяснението за тези числа е в предсрочните избори, които забавили темпа на 
инвеститорите. Предсрочните парламентарни избори бяха през март 2017 г. Бойко Борисов състави кабинета си през май, 
а преди това служебното правителство на Огнян Герджиков осигури нормален преход между второто и третото 
правителство на Борисов. Политическите промени станаха без никакви сътресения и със сигурност не са уплашили особено 
инвеститорите. При това ако изборите са някакво обяснение за 2017 г., няма оправдание за слабата 2016-а, когато 
задграничните капитали останаха под милиард евро. 
Истинските причини за слабия интерес на чуждестранния бизнес към България са добре известни - корупция, бюрокрация, 
зле работеща съдебна система, безобразно отношение към законите, които политиците започват да преправят веднага 
след приемането им и бързо се покриват с лобистки "кръпки". А кабинетът "Борисов 3" е на власт вече доста месеци и е 
нелепо липсата на инвестиции да се оправдава с отдавна минали избори. 
Разбивката на данните на БНБ за януари-ноември 2017 г. допълнително очертава доста тревожна картина. За този период 
чуждестранните собственици са реинвестирали едва 28 млн. евро в бизнеса си у нас, при положение че година по-рано 
реинвестираната печалба в български предприятия е била 15 пъти по-голяма като сума - 420 млн. евро. 
На практика през 2017 г. инвестициите от чужбина са най-вече заеми, които компаниите майки в чужбина са отпускали на 
дъщерните си фирми в България и които трябва да се връщат. С такъв произход са 702.1 млн. от всичките 883.7 млн. евро, 
които централната банка регистрира под общия знаменател "преки чуждестранни инвестиции".  
В същото време инвестициите в дялов капитал - придобиване на акции, дялове, апортни вноски, покупки на офиси, 
складове, терени и т.н., са изключително малко - едва 154 млн. евро за 11 месеца на миналата година. За същия период 
на 2016 г. те са били над половин милиард евро. 

Преки чуждестранни инвестиции в България (за периода януари – ноември) 
Общо    905.2   883.7 
Дялов капитал   543.1   153.9 
Реинвестирана печалба  420   28  
Дългови инструменти  - 58   701.9 

2016 г.    2017 г.  
Източник: БНБ 
 
БНР 
 
√ БНБ отчита влошаване на платежния баланс на страната през ноември 2017 година 
Преките чуждестранни инвестиции от началото на годината са в размер на 883,7 млн. евро 
През ноември 2017 година платежният баланс на България излезе на дефицит. В рамките на първите единадесет месеца 
на изминалата година той остава позитивен, но бележи известно влошаване спрямо същия период на 2016-а година, 
показват данни на Българската централна банка.  
Балансът по текущата и капиталова сметка на България през ноември излезе на дефицит в размер на 103,4 млн. евро 
спрямо излишък за 197,2 млн. евро точно преди година (през ноември 2016-а).  
За първите единадесет месеца на 2017-а година салдото по текущата и капиталовата сметка остава положително и в 
размер на 2,9497 млрд. евро (5,8% от прогнозирания БВП), но спрямо излишък за цели 3,8798 млрд. евро (8,1% от БВП) 
през същия период на 2016-а година.  
В рамките на ноември салдото само по текущата сметка е също отрицателно и възлиза на 155,2 млн. евро спрямо излишък 
за 162,4 млн. евро година по-рано, докато в рамките на първите единадесет месеца на изминалата година текущата сметка 
е на положителен баланс от 2,5231 млрд. евро (4,9% от БВП), но спрямо излишък за 2,8359 млрд. евро (5,9% от БВП) през 
периода януари – ноември 2016 година. 
Търговското салдо на нашата страна през ноември е отрицателно и в размер на 301,6 млн. евро спрямо дефицит за 75,2 
млн. евро преди година, като от началото на 2017-а година търговското салдо е на дефицит от 1,5632 млрд. евро (3,1% от 
БВП) при дефицит за едва 829 млн. евро (1,7% от БВП) за същия период година по-рано.  
През ноември от нашата страна са изнесени стоки за 2,3488 млрд. евро, което представлява повишение с 201,9 млн. евро 
(повишение с 9,4%) в сравнение с износ за 2,1468 млрд. евро през ноември 2016 година. През първите единадесет месеца 
на миналата година експортът на стоки се повишава с 2,725 млрд. евро (добър растеж с 12,9%) до 23,7972 млрд. евро 
спрямо износ за 21,0722 млрд. евро преди година, когато износът се повиши на годишна база с 4,2 на сто.  
В същото време вносът нараства през ноември с 428,3 млн. евро (с цели 19,3% годишно) до 2,6503 млрд. евро спрямо внос 
за 2,2221 млрд. евро година по-рано, като за първите единадесет месеца на 2017 година вносът нараства с 3,4592 млрд. 
евро (повишение с 15,8%) до 25,3604 млрд. евро спрямо същия период на миналата година, когато вносът беше в размер 
на 21,9013 млрд. евро.  
През миналия ноември салдото по услугите е положително и в размер на 72,6 млн. евро спрямо положително салдо за 
99,8 млн. евро преди година, като за периода януари – ноември 2017-а положително салдо се свива до 2,9591 млрд. евро 
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(5,8% от БВП) спрямо положително салдо за 3,0338 млрд. евро (6,3% от БВП) за същите единадесет месец на предходната 
година. 
Капиталовата сметка през ноември е положителна и в размер на 51,8 млн. евро спрямо позитивен баланс от 34,8 млн. евро 
преди година. За януари – ноември 2017-а година капиталовата сметка е на излишък от 426,5 млн. евро (0,8% от БВП) 
спрямо позитивна сметка за 1,0439 млрд. евро (2,2% от БВП) година по-рано.  
Според данни на БНБ финансовата сметка през ноември е на дефицит от 85,8 млн. евро при положителна стойност от 590,4 
млн. евро през ноември 2016-а, като от началото на миналата година финансовата сметка е положителна и в размер на 
1,8148 млрд. евро (3,6% от БВП) спрямо излишък за 4,1586 млрд. евро (8,6% от БВП) за същия период на 2016-а година. 

 
Преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават през ноември с 32,2 млн. евро при понижение със 7,6 млн. 
евро точно година по-рано, като от началото на 2017-а година те са в размер на 883,7 млн. евро, но с 2,4% по-малко, 
отколкото преките чуждестранни инвестиции за 905,2 млн. евро през периода януари – ноември 2016 година. 
Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна за първите единадесет месеца на 2017-а година са дошли от 
Холандия (за 735,7 млн. евро), Швейцария (за 126,7 млн. евро) и Германия (за 68,2 млн. евро). 
През ноември резервите на БНБ намаляват с 32,2 млн. евро при намаление със 7,6 млн. евро през ноември 2016-а, като от 
началото на 2017-а година възлизат на 883,7 млн. евро (1,7% от БВП) и са по-ниски с 21,5 млн. евро спрямо преките 
инвестиции за 905,2 млн. евро през същия период на 2016-а година. 
 
√ Близо 70% от ползващите интернет в ЕС са пазарували онлайн през 2017 година 
В Румъния и България този процент е бил под 30% 
Почти 7 от всеки 10 ползвателите на интернет в рамките на ЕС (или точно 68%) са пазарували онлайн през 12-те месеца на 
2017-а година, показва проучване на Евростат. 
Процентите обаче сериозно варират при отделните страни - членки на съюза, като едва 23% от интернет потребителите в 
Румъния и едва 27% от тези в България са пазарували онлайн през миналата година. В същото време този процент нараства 
съществено до 86% в Обединеното кралство, до 84% в Швеция и до 82% в Дания, Германия, Люксембург и Холандия. 
Според същото проучване на Евростат, 71% от всички пазаруващи по интернет във възрастовата група между 16 и 24 години 
са купували главно дрехи и спортни принадлежности. Близо 50% от електронните покупки на хората на възраст между 25 
и 54 години са били за стоки за дома, докато в най-високата възрастова категория между 55 и 74 години, цели 57% от 
покупките онлайн са били с цел пътувания и почивка. 
В рамките на целия ЕС, 85% от хората са използвали интернет през изминалата 12 месеца, като 57% от тях са осъществили 
онлайн покупки. В същото време 66% от българите са ползвали интернет и едва 18% тях са се възползвали от пазаруването 
онлайн. За съжаление, по тези два показателя нашата страна се нарежда на последно място сред всички 28 страни - членки 
на Европейска съюз, отчита проучването на Евростат. 
 
√ Българските фирми със собствен уебсайт са 51% 
Всяко трето предприятие у нас използва социалните мрежи за популяризиране на дейността си 
Почти всяко трето българско предприятие ползва социалните мрежи  за популяризиране на дейността си, показват данни 
от анализ на Евростат за 2017 г. Страната ни е редом със страни като Чехия, Словакия и Румъния, но е далеч от 
"отличниците" Малта и Дания. 

http://bnr.bg/post/100922589/bnb-otchita-vloshavane-na-platejnia-balans-na-stranata-prez-noemvri-2017-godina
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Според европейската статистика около 95 на сто от българските предприятия имат достъп до Интернет. Българските фирми 
със собствен уебсайт са 51%, но едва осем на сто от бизнеса ни ползва високо  технологичните, т. нар. "облачни услуги", 
отчита още Евростат. 
 
БНР – Радио Видин 
 
√ Професионалните паралелки - панацея срещу "образованите безработни"?  
Дискусията за засилване на професионалното обучение в средните училища не е от вчера. От години се говори, че на 
пазара на труда у нас, въпреки високата безработица, липсват професионално подготвени кадри в редица сфери. В същото 
време хиляди млади хора стоят без работа, защото нямат нужната квалификация.  
Не е тайна, че в почти всеки град има така наречените елитни гимназии и по няколко професионални, бившите техникуми, 
които обаче по ред причини не са предпочитани от учениците и техните родители.  
В същото време заради демографската криза, броят на учениците непрекъснато намалява и почти няма никаква 
конкуренция при кандидатстването в което и да е училище. Във Враца решиха да стимулират и форсират процеса с  
административни реформи - намалиха броя на паралелките в хуманитарните гимназии и увеличиха приема след седми 
клас в професионалните.  
"6 фирми с различна дейност обявиха, че нямат кадри. Ако искаме да го има този град, трябва да помислим за бъдещето", 
призова кметът Калин Каменов, според когото е важно да има и подготвени кадри, които да работят като стругари, 
фрезисти и строители. Според кмета, и училищните ръководства трябва да са по-активни, когато се стремят да привличат 
ученици в своите училища. Родителите и децата трябва да разберат, че е по-добре да учат в професионални училища, 
защото така ще имат осигурена професия, каза Калин Каменов. 
Срещу решението да бъдат увеличени професионалните паралелки за сметка на профилираните в езиковите и 
математическите гимназии се обявиха част от директорите на училища. Най-остро изказване направи директорът на 
езиковата гимназия във Враца Валентина Михайлова. Според нея намаляването на паралелките ще обрече гимназията на 
недофинансиране и издръжката на голямата сграда ще бъде непосилна. 
Ръководството на най-старото училище във Враца СУ "Христо Ботев" също е против готвените промени в план-приема след 
7 клас. В отворено писмо учителите заявяват, че тази реформа ще наруши традициите на учебното заведение, прочуто с 
успехи в хуманитарната област, и ще наруши правата на децата да учат това, което искат, в града, в който живеят.  
Въпреки това бе решено паралелките след 7 клас да бъдат намалени от 29 до 26, като 16 от тях ще готвят професионални 
кадри. 
Системата с делегираните бюджети, при която парите следват ученика, всъщност вреди. Около това становище се 
обединиха участниците в работна среща, свързана с план-приема във Враца. Според началника на Регионалното 
управление на образованието Галина Евденова врачанският регион е един от малкото в страната, в които профилираното 
образование има превес. 
"Нужна е промяна в образователната система, затова крачката, направена в община Враца по отношение на държавния 
план-прием в училищата след VІІ клас, е правилна", това обяви Петя Аврамова, народен представител от ГЕРБ във 
Врачанско и допълни, че съвсем скоро МОН ще преразгледа делегираните бюджети на училищата и ще промени принципа 
"парите следват ученика", защото точно този принцип обрича едни училища на гибел, а други превръща в мегаучилища. 
Народният представител от "Обединени патриоти" Красимир Богданов, който е бивш учител и зам.-кмет по образованието 
в Община Враца обаче е категорично против намаляването на профилираните паралелки във врачанските училища за 
сметка на професионалните.  
"Какво ще стане с тези деца, които искат и имат интелектуалните възможности да изучават природо-математически или 
хуманитарни дисциплини в профилирани паралелки в средните училища, които печелят призови места в престижни 
национални и международни състезания и олимпиади? Това са паралелки, които устойчиво реализират около 90% прием 
във ВУЗ и подготвят бъдещите учители, юристи, лекари, фармацевти, все кадри, крайно необходими за Враца и региона.", 
попита Богданов и обяви решението за "прибързано". 
Областният управител на Враца Малина Николова представи държавния план-прием за следващата учебна година. При 
завършващи 1535 седмокласници на територията на цялата област, общият възможен брой паралелки, които могат да 
бъдат реализирани, са 63, от които повече от 2/3 ще бъдат 44 професионални. 
Във връзка с предложения план-прием на територията на община Враца, който променя съотношението на 
професионалните и профилираните паралелки и предизвика дебати по темата, областният управител изрази позицията си 
в подкрепа на решението на кмета на община Враца да съгласува реалистичен и балансиран прием. 
Малина Николова представи част от инициативите и инструментите, с които ще реализира регионалните политики по 
образование, координирани от областната администрация. Те предвиждат на сайта на Областна администрация - Враца 
да бъде представяна пълна информация за нормативната уредба, програмните документи и постиженията, свързани с 
провеждане на държавната политика по образование, както и регионалните политики и документи за осигуряване на 
съответствие между националните и местни интереси.  
Друга иновативна инициатива е създаване на Електронна платформа „Враца - гарантирано работно място“, която да 
представя местните компании и фирми, техните заявки за квалифицирани кадри по години, специалности и брой работни 
места и даваща възможност на завършващите средно и висше образование да се регистрират и намерят работно място в 
област Враца. 
Ще има ли ефект от тези реформи, скоро ще стане ясно... 
Повече по темата - в прикачения звуков файл. 
 

http://bnr.bg/vidin/post/100922079/profesionalnite-paralelki-panacea-sreshtu-obrazovanite-bezrabotni
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В. „Монитор“ 
 
√ Български фирми ще участват на търгове за износ в Саудитска Арабия 
Продаваме 60-80% от пчелния си мед в Евросъюза  
Български фирми ще участват на търгове за износ на храни в Саудитска Арабия. Това заяви преди откриването на 
изложението „Зелена седмица” в Берлин земеделският министър Румен Порожанов по време на среща с български и 
чужди журналисти. 
По думите му министерството ще съдейства за регистрацията им на провежданите търгове за доставки на храни в богатата 
на петрол арабска държава. Порожанов уточни, че процесът ще се улесни много след откриването в бъдеще на наше 
посолство в кралството. Министърът уточни, че наши фирми са изнасяли ечемик за Саудитска Арабия през 2016 г. 
„Свързали сме се с четирите най-големи фирми там, една частна и 3 държавни, които правят търговете”, обясни той. 
Порожанов поясни, че участието на България в „Зелена седмица” е струвало на хазната 3 млн. лв. Със сумата са покрити и 
транспортът на продукцията, която се представя в Берлин. Отделно участниците ни на 30-те щанда не плащат нищо за 
използването им. 
По нататък в изложението си Порожанов каза още, че аграрният отрасъл създава около 5% от общата брутна добавена 
стойност от икономиката и осигурява заетост на около 7% от населението на страната. България е традиционен 
производител на етерично-маслени култури. Поради своите изключителни качества, българското розово и лавандулово 
масло са сред най-предпочитаните от световните индустрии и нареждат страната по търговия и износ на едно от първите 
места в света. За 2016 г. сме на първо място сред страните-членки на ЕС по износ на лавандулово масло на международните 
пазари.  
Налице е тенденция на увеличаване на производствения потенциал в овощарството и зеленчукопроизводство. За периода 
от 2011 г. насам размерът на младите, невстъпили в плододаване трайни насаждения нараства почти пет пъти – основно 
за сметка на увеличението на площите с черупкови плодове (орехи, лешници и бадеми), с череши и сливи. Ежегодно 
нараства обемът на произведената продукция при зеленчуците – за 2016 г. ръстът на годишна база надхвърля 32%. 
Продължаваме политиката по насърчаване на биопроизводството до значителен ръст на площите и животните, 
отглеждани по биологичен начин, каза още Порожанов. За периода 2011-2016 г. площите за биологично производство се 
увеличават шест пъти. Броят на отглежданите по биологичен начин говеда нараства близо 10 пъти, на овцете и пчелните 
семейства – 4 пъти. 60-80% от произведения в България мед се продава в останалите страни от Евросъюза. 
Традиционно търговията с аграрни стоки формира положително външнотърговско салдо, което след присъединяването на 
България към ЕС отбелязва тенденция на устойчив ръст – от около 150 млн. евро за 2006 г. до около 1,2 млрд. евро през 
2016 г. Това определя земеделието като жизнен отрасъл, способен да допринесе за ускоряването на икономическия 
растеж и за реализацията на значими социални и икономически цели. 
През последните години аграрната търговия представлява около 13 - 14% от общия стокообмен на България, около 16 - 
17% от общия износ и около 10 - 11% от общия внос. 
Водещи групи стоки в селскостопанския износ на България са зърнените и маслодайните култури, които заедно формират 
около 40% от общата стойност на износа. Като положителна тенденция може да се отчете сериозното присъствие на 
продукти с по-висока добавена стойност сред основните експортни стоки. Макар с известни вариации на годишна база, 
като цяло, през последните години се наблюдава чувствително нарастване на износа на растителни масла (основно 
слънчогледово), тестени продукти, тютюневи изделия, млечни продукти, какаови продукти, преработени плодове и 
зеленчуци, пресни плодове и зеленчуци, преработени месни продукти и др. 
 
Publics 
 
√ Браншови организации ще участват в управлението на Селскостопанската академия 
Законови промени предвиждат подобряване работата на академията с бизнеса и с потребителите на научно-
приложни продукти  
Промени в Закона за Селскостопанската академия (ССА) предвиждат подобряване на работата на институцията с бизнеса 
и с потребителите на научно-приложни продукти, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Кабинетът е одобрил 
новите текстове и предлага на Народното събрание да ги приеме.  
Промените предвиждат представители на браншови организации да участват в Управителния съвет на ССА, както и в 
координационните съвети на центровете за изследвания и иновации. Разписан е специален ред за осъществяване на 
взаимодействие с бизнеса при изпълнение на научни и научно-приложни проекти.  
С промените се цели и въвеждане на финансова самостоятелност при управлението на паричните средства, определяне 
на параметрите на изразходване на средствата, създаване на иновационни центрове и оптимизиране на структурата на 
Академията. Предвижда се значително увеличение на собствените приходи, с което ще се оптимизира и стабилизира 
научната, научно-приложната и експериментално-производствената дейности, както и ще се осигурят допълнителни 
работни места. Възможността да се получава възнаграждение, базирано на положения труд, ще доведе до по-висока 
активност на работещите в системата на Селскостопанската академия. Финансовата промяна предполага по-добра 
мотивация за работа на служителите и за създаване на качествен продукт. 
Заложено е част от опитните станции, които са държавни предприятия, да станат структурни звена на институти, други, 
които са уникални по своята същност, да се превърнат в научни центрове, а тези, които се занимават основно със 
земеделие, да бъдат обединени в едно държавно предприятие чрез сливане. По този начин ще се повиши възможността 
им за участие в програми за модернизиране и развитие като демонстрационни и образователни структури на институтите. 
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В. „Капитал“ 
 
√ Най-големите обществени поръчки през седмицата 
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ВМА 
21.4 млн. лв. 
Обществена поръчка за доставка на лекарства за срок от 24 месеца е обявила Военномедицинска академия. Търгът е 
разделен на 80 позиции и освен за болницата в София ще осигури медикаменти и за подразделенията й във Варна, 
Пловдив, Плевен, Сливен и Ловеч. Общият бюджет за целта е 21.4 млн. лева без ДДС. Посочва се, че възложителят може 
да удължи срока на сключените договори за изпълнение на поръчката с до 6 месеца, в случай че не е достигната 
прогнозната стойност на поръчката и е наличен неусвоен финансов ресурс. 
Оферти могат да се подават до 21 февруари. 
Отпечатване и доставка на нови емисии български банкноти 
20 млн. лв. 
Българската народна банка е обявила ограничена обществената поръчка за отпечатване и доставка на нови емисии 
банкноти с номинална стойност 5, 10, 20, 50 и 100 лева. Прогнозните количества за всички номинали банкноти, нови 
емисии, за периода 2018–2022 г. са в общ размер на 550 млн. броя. В надпреварата могат да участват както български, така 
и чуждестранни печатници. Оценяването на офертите ще се извърши по критерия най-ниска цена. Предвиденият 
максимален бюджет е 10.4 млн. евро. 
Документи могат да се подават до 15 февруари, а прогнозна дата за изпращане на покани за търг или за участие към 
избраните кандидати е 26 март. 
Преустройство и разширение на УМБАЛ "Св. Екатерина" 
19.5 млн. лв. 
Хирургичният блок на УМБАЛ "Св. Екатерина" в София ще бъде преустроен и разширен. Болницата е открила обществена 
поръчка за инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи, чийто бюджет е 
близо 19.5 млн. лв. без ДДС. От документацията се разбира, че ремонтът трябва да бъде завършен за 12 месеца, а за избора 
на изпълнител от по-голямо значение ще е предложеното техническо задание. Ценовата оферта ще носи само 40 от 
възможните 100 точки. 
Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 23 февруари. 
Пречиствателна станция в Чирпан 
11.8 млн. лв. 
Обществената поръчка за проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори 
е обявила община Чирпан. Процедурата се финансира от оперативна програма "Околна среда", като бюджетът й е 11.761 
млн. лв. без ДДС. От кандидатите се изисква да са реализирали минимален общ оборот през последните три години в 
размер поне на 23 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за завършване на проекта е 5 април 2020 г. 
Оферти могат ще се приемат до 19 февруари. 
Реконструкция на пътища в община Дряново 
5.6 млн. лв. 
Конкурс за избор на строителна фирма, която да извърши ремонт на две улици, е обявила община Дряново. Проектът се 
финансира от Програмата за развитие на селските райони с 5.65 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 240 дни. 
Оферти могат да се подават до 21 февруари. 
Саниране на блокове в Ямбол 
5.5 млн. лв. 
Поредна обществена поръчка за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е обявила община Ямбол. Този 
път търгът обхваща четири блока, разделени в отделни обособени позиции. Договорите с избраните фирми ще бъдат със 
срок 260 дни. 
Кандидатите могат да заявят участие до 20 февруари. 
 
√ По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица 
Меркел даде надежда за поетапно влизане на България в Шенген; Американското правителство ограничава 
дейността си; Предупреждения за силен сняг и вятър в понеделник в страната  
Краят на седмицата беше изпълнен с по-значими събития от обикновено. Германският канцлер Ангела Меркел се срещна 
в София с българския премиер Бойко Борисов и даде надежда, че най-накрая страната ни може да бъде приета в Шенген, 
но това ще стане поетапно. Американското правителство ограничи дейността си, защото Сенатът не успя да приеме 
финансирането му. 
ПО-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ОТ УИКЕНДА 
Меркел даде надежда за поетапно влизане на България в Шенген, Борисов предлага среща ЕС - Турция във Варна  
Президентите на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, на европарламента Антонио Таяни и на Съвета на ЕС Доналд 
Туск да се срещнат заедно с премиера Бойко Борисов с турския им колега Реджеп Тайип Ердоган във Варна в рамките на 
българското европредседателство. Такова намерение заяви българският премиер по време на пресконференция в събота 
следобед заедно с германския канцлер Ангела Меркел в резиденция "Бояна". Двамата се срещнаха на работен обяд в 
София, за да обсъдят приоритетите на българското европредседателство, включително интеграцията на Западните 
Балкани. Отношенията с Китай, българското присъединяване към еврозоната и Шенген бяха другите важни акценти след 
срещата. 
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Меркел подкрепи идеята на Борисов за среща ЕС - Турция. По отношение на българското членство в шенгенското 
пространство Меркел заяви, че Германия традиционно подкрепя България в опазването на външната граница на ЕС. 
Конкретна дата за влизането в Шенген обаче не може да бъде дадена, каза още канцлерът и добави, че процесът вероятно 
ще бъде поетапен и съвсем скоро по летищата и пристанищата ще се въведат шенгенските правила. 
Митниците ще се сдобият със защита от зловреден код през април 
Информационната система на агенция "Митници" не разполага със система за защита от зловреден код и пробиви, като се 
очаква това да се промени през април 2018 г. Това е записано в докладна от министъра на финансите Владислав Горанов 
до премиера Бойко Борисов с дата 3 януари 2018 г. 
Копие на документа беше разпространено от пресцентъра на ГЕРБ като доказателство за това, че противно на твърденията 
на БСП държавните органи са предприели редица мерки за обезопасяване на Българската акцизна централизирана 
информационна система след пробив, констатиран през юли 2016 г. 
От докладната на Горанов се разбира също, че все още не е преодоляна една от общо деветте слабости, установени тогава, 
а именно възможността "за използване на един и същ административен привилегирован потребител с най-високи права и 
една и съща слаба парола за осъществяване на отдалечен достъп до интегриращо комуникационно устройство за 
наблюдение и контрол".  
Предупреждения за силен сняг и вятър в понеделник 
Предупреждение за опасно време обяви за понеделник Националният институт по метеорология и хидрология. През 
страната ще премине средиземноморският циклон "Албена", съобщи БНР. 
Заради очаквани значителни валежи от сняг и силен вятър е обявен оранжев код за цяла Северна и Източна България, 
както и за Хасковска и Кърджалийска област. 
Очакваните количества валеж в Северна България са до 30, а в Източна - до 40 литра на квадратен метър. Пулсациите на 
вятъра ще надхвърлят 80 километра в час. Жълт е кодът за всички останали девет области в Югоизточна и Южна централна 
България , където се очакват валежи до 25 литра на квадратен метър и отново силен вятър. 
Правителството на САЩ ограничава дейността си заради липса на финансиране 
Американската администрация започна от събота да ограничава дейността си, след като в Сената не беше постигнато 
съгласие как да продължи финансирането ѝ. Това се случва за пръв път при пълен контрол на една от големите партии над 
законодателната и изпълнителната власти. Реално последните служители ще бъдат изпратени в отпуск на 26 януари, като 
засега не се знае броят им. При предишната подобна ситуация през 2013 г. при управлението на Барак Обама това засегна 
почти 800 хил. души. 
При отсъствие на одобрен от парламента нов бюджет министерства и агенции спират работа и започват да съкращават или 
да пускат в неплатен отпуск служителите си. Ведомства, свързани с обществената и националната сигурност, продължават 
да работят, но не и да получават пари за заплати, тъй като няма законно основание за превеждането на такива средства. 
При силно разцепление германските социалдемократи дадоха зелена светлина на коалицията с Меркел 
След няколко часа разгорещени дебати на извънредния конгрес германските социалдемократи дадоха мандат за 
започване на задълбочени преговори за коалиция с консерваторите на Ангела Меркел. "За" такива преговори между двете 
партии гласуваха 362 делегати, а "против" бяха 279, съобщава Reuters. Сред социалдемократите обаче има толкова 
разделения, че малко наблюдателите се осмеляваха да прогнозират резултата от вота. Всички лидери зад председателя 
Мартин Шулц призоваха за "да". Но леви партийни функционери на средно ниво, младежките организации на партията, 
някои регионални високопоставени лица и местни органи се обявиха против съюза. 
Ако мнозинството социалдемократи беше гласувало с "не" днес, това почти със сигурност би довело до предсрочни избори 
и дори можеше да сложи край на дългата политическа кариера на Меркел. 
КАКВО СЕ ОЧАКВА ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА 
Чешкият премиер се среща с Борисов, може да обсъждат продажбата на CEZ 
Чешкият премиер в оставка Андрей Бабиш ще посети България в понеделник, съобщава местното издание Lidovy Noviny. 
От Министерския съвет потвърдиха пред "Капитал", че Бойко Борисов ще има среща с него по обед. Според чешкото 
издание Бабиш, чието правителство загуби вота на недоверие в парламента, е вероятно да дискутира с Борисов сделката 
за продажбата на активи на CEZ в страната. 
Lidovy Noviny, което е собственост на Бабиш, отбелязва, че съществуват съмнения в България за източника на средства на 
компанията "Инерком груп", която може да купи бизнеса на чешката CEZ в страната. По неофициална информация от 
декември българската "Инерком" е избрана за купувач на българския бизнес на CEZ, като предлага малко над 300 млн.  
евро. Компанията е значително по-малка от бизнеса, който иска да купи. 
Ще бъде огласен докладът на ДАНС къде са слабостите при събирането на акцизите 
Докладът на ДАНС за слабости в Българската акцизна централизирана система (БАЦИС), за който от БСП настояха да бъде 
публично огласен, ще бъде разсекретен. В понеделник ще се проведе съвместно заседание в парламента на бюджетната 
комисия и комисията по вътрешна сигурност, на което той ще бъде представен. 
В заседанието ще участва и министърът на финансите Владислав Горанов, който ще запознае депутатите с 9-те мерки, 
които е предприело министерството за отстраняване на слабостите, констатирани в доклада от ДАНС. Ще бъде изслушан 
и директорът на Агенция "Митници" Георги Костов. 
За пръв път държавата предлага ДЦК със срок 25 години 
Правителството ще предложи на аукцион 25-годишни ДЦК за 100 млн. лв. в понеделник. Това е първата подобна емисия 
и е най-дългосрочната след падането на комунизма в България. С нея държавата се възползва от ниските лихви в страната 
и глобален мащаб, а освен това се диверсифицират и предлаганите дългови инструменти. Годишният лихвен купон по 
книжата е фиксиран на 2%. 
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Емисията е интересна, тъй като се увеличава разнообразието на видовете ценни книжа, които държавата предлага, на 
фона на слабо предлагане и висока ликвидност във финансовия сектор. Затова и се очаква да има висок интерес към 
книжата. Обикновено към дългосрочните книжа се изкупуват от инвеститори като пенсионни и застрахователни компании. 
Дискусия за Истанбулската конвенция 
Обещаната от ГЕРБ обществена дискусия за конвенцията за борба с насилието над жени и домашното насилие, станала 
популярна като Истанбулската конвенция, ще се проведе в 11.00 часа в Аулата на Софийския университет. Ще участват 
депутати, представители на изпълнителната власт, на неправителствени организации, експерти и др. 
Очертават се остри сблъсъци и спорове по документа, който политици, а и цели партии заклеймиха заради опасения, че 
ще легализира гей браковете и ще въведе "третия пол". Въпреки обстойните обяснения, че подобни страхове са 
неоснователни, и въпреки поетия ангажимент от Съвета на Европа да изготви нов превод на български - без 
"притеснителни" формулировки като "социален пол" (gender), БСП и Патриотичния фронт категорично отказват да 
подкрепят международния документ. Мотивите им не са съвсем ясни.  
Депутатите ще дебатират вота на недоверие на извънредно заседание във вторник 
Подгрели след обсъждането на спорната Истанбулска конвенция, във вторник в 13 ч. депутатите ще се впускат в нови остри 
спорове по вота на недоверие за корупцията, който БСП внася срещу кабинета. Мотивите включват от твърдения като 
"фактът, че корупцията властва в България, не се нуждае от доказване" до описание на общоизвестни скандали със 
съмнения за корупция, а нова е информацията за секретния доклад на ДАНС за пробив във системата на митниците и НАП. 
Искането е предварително обречено, защото всички парламентарни сили без ДПС заявиха, че няма да го подкрепят. Все 
пак темата обещава разгорещено парламентарно представление. 
Давос събира отново световни лидери от политика, бизнеса и гражданското общество 
Световният икономически форум в Давoс ще се проведе между 23 и 26 януари. Очаква се да привлече над 2500 участници, 
включително лидери от сферата на политиката, бизнеса и гражданското общество. Сред тях са американският президент 
Доналд Тръмп, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Тереза Мей и други. 
Тази година основната тема е "Създаване на споделено бъдеще в един разкъсан свят", като целта е "да се убедят лидерите 
от всички сфери на живота да развият един споделен наратив, за да се подобри състоянието на света". Участниците ще се 
опитат да намерят начини "да потвърдят международното сътрудничество относно жизненоважни споделени интереси, 
като например международната сигурност, околната среда и глобалната икономика". 
Кой ще е президент на Чехия 
На 26 и 27 януари чешкият президент Милош Земан ще се бори за запазване на поста на балотажа на изборите за държавен 
глава в страната. Той ще се изправи срещу бившия председател на Чешката академия на науките Иржи Драгош. 
Земан беше поляризираща фигура по време на първия си мандат, тъй като клонеше към крайнодесни възгледи относно 
имиграцията и се фокусираше върху връзките с Русия и Китай. Той подкрепя опитите на Андрей Бабиш, срещу когото има 
обвинения в злоупотреба с пари от европейски фондове, да сформира ново правителство. Докато Драгош смята, че е 
недопустимо страната да има премиер с такова петно върху репутацията. 
 
√ Форумът в Давос: Код червено за планетата 
Глобалното затопляне и рискът от природни бедствия ще доминират пред теми като терористични заплахи и 
миграция на Световния икономически форум  
Под надслов "Изграждане на споделено бъдеще в един фрагментиран свят" тази година ще се проведе 48-ият поред 
Световен икономически форум в швейцарския град Давос. На форума тази година ще участват рекорден брой политици, 
както и представители на бизнеса, неправителствения сектор и журналисти. Според тазгодишния доклад The Global Risks 
Report, който традиционно определя глобалните рискове и връзките между тях, основна тема на разговора на високо ниво 
ще бъде промяната на климата и противодействието на наблюдаваните негативни развития. 
Екстремните климатични условия и природните бедствия представляват най-голямата заплаха пред световната 
икономика, смятат близо хиляда световни експерти от държавния, бизнес и неправителствения сектор. Това стана ясно от 
тазгодишния доклад The Global Risks Report 2018, който ще зададе приоритетите на Световния икономически форум в 
Давос следващата седмица. Според резултатите от доклада през изминалаите 12 месеца се наблюдава ръст както в 
усещанията за възможността от екологични предизвикателства, така и за тяхното въздействие. През последните години се 
наблюдава и тенденцията проблеми, свързани с околната среда, да изместват теми от икономическо и геополитическо 
значение. 
Авторите на доклада идентифицират и три други фактора, които ще оформят глобалните рискове през 2018 г. Това са 
нарастващото неравенство в доходите, политическото напрежение на национално и международно ниво и 
киберсигурността. 
Промяната на климата - заплаха и приоритет 
"Сред най-големите рискове пред нас са екстремните климатични явления и температури, нарастващата загуба на 
биоразнообразие, замърсяването на въздуха, почвата и водата, провал на политиките за борба и адаптация с промяната в 
климата и рискове при прехода към бъдеще с ниски въглеродни емисии." До този извод стигат авторите на тазгодишния 
доклад. И с основание. През изминалата година атлантическите урагани бяха необичайно често явление, като три от тях - 
"Харви", "Ирма" и "Мария", нанесоха щети за милиарди долари. В доклада се казва още, че 2017 г. може да се окаже и 
една от най-топлите. В тази връзка, меко казано, обезпокояващо действа решението на Доналд Тръмп да изтегли САЩ, 
втория най-голям производител на парникови емисии, от Парижкото климатично споразумение, което цели да ограничи 
покачването на глобалните температури под 2 градуса по Целзий в сравнение с прединдустриалните. Човешката дейност 
- земеделие, минна дейност, добив на газ и нефт, инфраструктурни и производствени проекти, е довела и до значителен 
ръст на загубата на биоразнообразие, както и до замърсяване на въздуха, почвите и водите до опасни нива за здравeто.  
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Несигурност в киберпространството 
2014 г. беше последната, в която кибератаките фигурираха в списъка с най-големи заплахи в световен мащаб. Според 
интервюираните експерти за тазгодишния доклад несигурността в киберпространството отново е на дневен ред. 
Регистрираните кибератаки са се удвоили през последните пет години, достигайки 130 на бизнес ниша, казват авторите. 
Негативно е оценен и ръстът на свързаните към интернет устройства, тъй като по този начин се увеличава и мишената на 
киберпрестъпниците. 
(Донякъде) добри новини за икономиката 
Въпреки негативните очаквания тазгодишният доклад дава причина за умерен оптимизъм. Според интервюираните 
експерти световната икономика е в процес на възстановяване след финансовата криза от 2008 г., като опасенията за 
заплахи са минимални. Въпреки това авторите на доклада предупреждават за вероятността от нова криза, както и за 
засилващото се неравенство на доходите в държавите и неравенството в заплащането между мъжете и жените. 
Геополитически неразбирателства 
Изминалата година до голяма степен беше дефинирана от популистката употреба на национални предразсъдъци и 
стереотипи от страна на определени световни лидери. Според авторите на доклада предизвиканата поляризация на 
обществото е силна дестабилизираща сила, която може да изиграе ключова роля в евентуални геополитически конфликти, 
но и такива на държавно ниво. Негативна оценка получава и намаляващата роля на международни организации като 
Световната търговска организация и умението на подобни институции да разрешават междудържавни конфликти. 


