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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
ДНЕС 
 
√ Васил Велев: Искаме да е ясно кой плаща на еколозите и кого представляват 
ОВОС трябва да се обжалва само на една инстанция, за да не се бавят парите от еврофондове, казва председателят 
на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Още акценти: 
Ако целта е Пирин да е национален парк и добро място за хората, защо се допуска да се превръща в автокъща 
Има два вида екологичен рекет - при единия се искат пари, за да не се обжалва даден проект, а при другия се вземат пари 
от конкурент, за да се обжалва 
- Асоциацията на организациите на българските работодатели излезе с декларация “Да спрем зеления рекет” на шепа 
“природозащитници”, цитирам. Какво я провокира, г-н Велев? 
- Свидетели сме на системен тормоз от страна на така наречените природозащитници. Казвам така наречените, защото тях 
ги няма при гасене на пожари в Кресненското дефиле, няма ги при справяне с наводнения, няма ги в планините, сред 
природата. 
Няма ги, когато се търси решаване на проблеми, които самите те поставят. Те не дават пари за защита на природата, те  
вземат пари. Ние искаме да знаем от кого вземат, чии интереси защитават. 
- Какво означава, че вземат пари? 
- И ние това питаме, свидетели сме на два вида рекет. 
- Какви са те? 
- Единият е да се искат пари, за да не се обжалват проекти. 
- Това не е ли подсъдно? 
- Да, но е трудно доказуемо. Другият вид е да се вземат пари от конкуренцията, за да се обжалват проекти. С малко пари 
за псевдоеколози могат да се спечелят много клиенти за чужди курорти и да се ограничи конкуренцията. 
Нямаме нищо против протестите, но искаме да знаем кой кой е 
Има много искрени природозащитници, които вършат добри дела, но ги питам харесва ли им това, което е в Пирин и 
Витоша. Че там прилича на задръстване на Орлов мост. Някой стопира икономическото развитие, а Пирин и Витоша се 
превръщат на автокъщи. Искаме да знаем кои са те, кого представляват и кой ги финансира. 
- Вие искате преброяване на еколозите ли? 
- Искаме критерии за представителност, ред, който да се одобри от Министерството на околната среда. Да е както при 
другите граждански сдружения - при работодателите, синдикатите, хората с увреждания, за защита на потребителите. 
- Искате обжалване само на една съдебна инстанция на ОВОС за проекти от клас А, както и на тези от първостепенно 
общинско значение. След като това важи за проекти от национално значение и тези от енергийната и 
транспортната стратегии, не се ли разширява твърде много обхватът? 
- Това може да е временна мярка, за да се ускори изграждането на инфраструктура и по-бързото усвояване на 
европейските фондове, за да не бъде пропусната тази възможност. 
Ще ви дам пример - колко се забави изграждането на магистрала “Струма” и какви са причините. 
- Еколози искаха трасето да е извън дефилето, бе променян проектът, за да може единият път да е извън него.  
- Когато целта е да саботираш един проект или да рекетираш, искаш невъзможни неща и всичко това се качва на вълната 
на популизма. Има закон, норми, стандарти. Те трябва да се спазват, а неспазването им да води до санкции. 
Давам ви пример - лесно можем да решим проблема с катастрофите - забраняваме движението и няма да има 
произшествия. Но с такава забрана много хора ще загинат от глад или от забавяне на медицинската помощ. Не е това 
начинът да се решат проблемите - да е за сметка на отказ от развитие. Затова, когато се инспирира народно недоволство, 
искаме да е ясно кой го прави и какви цели има. 
- Вие пак акцентирате върху искането еколозите да обявят кого представляват? 
- Да, ето ние готвим протест срещу цената на тока. Но сме казали кои сме и кого представляваме. При нас са фирми, които 
създават 86% от брутната добавена стойност в държавата. 
Ще протестираме срещу спекулата с цените на тока, пазарните манипулации, срещу институциите, които бездействат. 
А когато някой създава пречки на икономическото развитие, трябва да е ясно с каква цел го прави. Ако целта е Пирин да е 
национален парк и добро място за хората, защо допускаме да се превръща в автокъща? 
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Нали най-екологичният транспорт е електрифицираният, не автомобилният. Това очакваме - да има повече яснота кой кой 
е, с какви пари и за какво се бори, чии интереси защитава, дали те са обществени, или частни. Не може едно сдружение, 
което представлява трима души, да е срещу 300 000. 
- А може би въпросът е в недоверието. Знаете какво стана по морето с презастрояването, със скандалните заменки. 
Може би много хора не вярват, че в Банско ще се строи само втори лифт. 
- Затова общественият контрол и енергия трябва да се насочат към спазване на правилата, а не да се спъва икономическото 
развитие. Трябва да има правила и строги санкции за тези, които не ги спазват. 
- Карате ли ски? 
- Карам ски и катеря върхове. Осиновил съм 100 млади дървета и се грижа за тях, връзвам ги срещу вятъра, поливам ги при 
суша, свалям снега от клоните им, да не се счупят. 
- Искате и още една инстанция за обжалване и за проекти с общинско значение. Това заради референдумите в Трън, 
Горна Малина и Генерал Тошево ли е? 
- При тези референдуми има много популизъм и двойни стандарти. Не може с местен референдум да се решава 
национален въпрос. По същата логика хората от Банско могат да направят референдум за втората кабинка и като реши 
референдумът, тя да се направи. В Трън беше спазен законът, ОВОС е направен, но референдумът спря инвестицията. 
Утре може да се забрани на някой завод да си купи стругове. Подземните богатства, както и Пирин са общонационални, 
не местни. Така че контролът трябва да е да се спазват законите, а не да се спират инвестиции с манипулирани вотове на 
местната общност. 
- Но в Трън след референдума инвеститорът се отказа. 
- Целта на някой е постигната, инвеститорът е отказан, не иска да си причинява това и икономическото развитие е спряно, 
възможностите не са използвани. 
- В Генерал Тошево притесненията бяха, че може да има добив на шистов газ. 
- Някой е пропуснал да информира хората, че такова проучване не се прави за първи път. Хареса ми един призив в мрежата, 
че е необходимо да наблегнем повече на образованието, защото образованите хора по-трудно се манипулират. 
 
БНР 
 
√ Работодателски организации прогнозират скок на цената на тока с до 30%, Теменужка Петкова отрича 
Няма опасност токът за домакинствата да поскъпне между 15 и 30 процента през лятото, както прогнозираха по-рано от 
бизнеса. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова.  
Битовите потребители трябва да бъдат спокойни. Всякакви аналогии с цената, повишаване на цената за битовите 
потребители, е абсолютно нелогична и няма никаква закономерност в това, което говорят колегите от българския бизнес 
и влиянието съответно на евентуално увеличение на цената за свободния пазар , тя да доведе до увеличение на цената на 
регулирания пазар. Това няма как да се случи. 
До дни Министерството на енергетиката ще предложи законодателни промени, които предвиждат Комисията за 
енергийно и водно регулиране да може да упражнява своите контролни правомощия по отношение на търговията с 
електрическа енергия на едро, допълни Петкова: 
КЕВР ще има функции да може да проверява, да разследва и, съответно, да упражнява своите правомощия.  
Тя отново призова бизнеса, ако има съмнения за картел, да се обърне към Комисията за защита на конкуренцията.  
Според работодателски организации, ако цената на електричеството на свободния пазар продължи да расте, това ще се 
отрази и на цените за домакинствата, обясни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев: 
КЕВР определя за регулирания пазар цени за домакинствата. Той е един микс, но ако се приеме, че цените, които в момента 
са на свободния пазар са истински, референтни, съответно ще трябва да определи такива цени и за населението.  
Работодателските организации не са се отказали и от намерението си да протестират. След разколебаването на 
синдикатите да участват в протестни действия, вместо в края на януари, както беше планирано, това ще се случи в началото 
на февруари.  
Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че решаването на проблемите при определянето на цената на тока за 
бизнеса е по-важно от провеждането на евентуален протест.  
Час по-скоро трябва да се упълномощи регулаторът да разследва възможни злоупотреби и да може да налага санкции. 
Това значи Министерството на енергетиката час по-скоро да внесе изменение в закона за енергетиката и да даде 
възможност на КЕВР да направи това. За нас не протестът е най-важен, а час по-скоро решението на проблема със или без 
протест. 
 
В. Дума 
 
√ Бизнесът дава сигнал в КЗК за картел при тока  
Протестът срещу високите цени на електроенергията ще е през февруари 
Четирите работодателски организации -  Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата 
(БТПП), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците 
в България (КРИБ), са изпратили сигнал до Комисията за защита на конкуренцията за картел с цената на електроенергията. 
Това съобщиха работодателите на пресконференция вчера. 
Има няколко търговци на ток, които заедно с двете държавни дружества, производители на електроенергия - ТЕЦ "Марица 
изток2" и АЕЦ "Козлодуй", манипулират пазара на ток, заяви Цветан Симеонов, председател на БТПП. Двете централи 
продават на енергийната борса минимални количества електроенергия, а останалите се продават на шепа търговци, 
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коментира Кирил Домусчиев, председател на КРИБ. Така умишлено се помпа дефицитът на ток, а предприятията са 
принудени да купуват електроенергия на завишени цени, поясни той. На собствените платформи на АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ 
"Марица" цената е 62-67 лв. за мегаватчас, а на борсата цената е 78 лв. за мегаварчас. В същото време търговците я купуват 
на ниската цена от производителя, а я продават по 80-120 лева за мегаватчас на предприятията, обясни схемата Домусчиев. 
Затова работодателите ще изпратят сигнал до КЗК, която да установи комисията има ли нерегламентирано договаряне 
между производителите на ток и търговците на електроенергия. 
Ако цените на свободния пазар се приемат за референтни, цената на електроенергията за бита ще поскъпне с между 15% 
и 30% от 1 юли, заявиха работодателите. "Пазарът на електроенергия е манипулиран, има недобри търговски практики, не 
се изпълнява европейският регламент, цените манипулативно са повишени. Няма основание за такъв скок на цените. Той 
ще се отрази на произвежданите стоки и услуги и продукти и ще се прехвърли на регулирания пазар като повишени цени 
за домакинствата от 1 юли, ако ситуацията не бъде променена", посочи Велев. 
Ще има протестни действия срещу повишението на цените, стана известно още вчера след пресконференцията.  Стачката 
не е срещу правителството, така изразяваме исканията си за реформи, уточни Кирил Домусчиев - председател на КРИБ. 
Насрочената за 31 януари стачка се отлага заради искане на синдикатите. Отлагането се правело и за да не се свързва с 
предстоящия вот на доверие срещу правителството на ГЕРБ. Протести ще има, но те ще са в началото на февруари. В 
българската енергетика се наблюдава икономическа шизофрения, заяви изпълнителният председател на БСК Божидар 
Данев. 
По думите на Домусчиев въпреки многократните обещания на правителствата на Борисов за прекратяването на 
държавната помощ за "американските централи", до днес развитие по този въпрос няма. "България е единствената страна 
в Европа с такива договори, това ощетява всички нас." Той обясни, че и двете централи безпрецедентно присъстват в 
статистиката за топ 3 на най-печеливши предприятия у нас за 2016 година, като без съмнение съща ще бъде статистиката 
и за 2017 година. "Никъде няма да намерите бизнес с такава печалба. Ние продължаваме да сме роби на тези централи", 
заяви Домусчиев. 
По-късно вчера на пресконференция енергийният министър Теменужка Петкова заяви, че не може да се търси корелация 
между цените на електроенергията на свободния пазар и регулирания пазар. Петкова бе категорична, че няма опасност 
токът за бита да поскъпне с 15-30%, както заявиха работодателски организации. Цената е такава, каквато я е определил 
КЕВР, подчерта енергийният министър. 
"Още миналата година алармирах - ако бизнесът има съмнение за картел, да се обърне към КЗК. Ако има картел, трябва 
да се приложи цялата строгост на закона. Това, което бизнесът твърди, че се предлага от търговците, звучи невероятно на 
фона на борсовите цени, които се предлагат от държавата, подчерта Петкова. По думите й претенциите на българския 
бизнес, че не се предлага достатъчно количество електроенергия на борсата от страна на НЕК, са неоснователни. 
 
Stroeji.bg 
 
√ Високо напрежение около цената на тока 
Енергийният министър Теменужка Петкова отхвърли обвиненията на бизнеса, че държавната енергетика се управлява 
лошо, и категорично отрече твърденията, че цената на електрическата енергия за битовите потребители ще се повиши 
чувствително. Изявлението й дойде, след като Асоциацията на организациите на българските работодатели неколкократно 
сигнализира, че търговците на ток предлагат на бизнеса договори за доставка през февруари с цени от 110 - 125 лв. на 
мВтч, при положение че на регулирания пазар тарифата е 76 лв. на мВтч. 
Според Петкова, ако работодателите имат съмнение в начина на формиране на свободните цени и подозират търговците 
на електроенергия в договорки, трябва да сезират Комисията за защита на конкуренцията, която единствено може да 
проследи развитието на цената по цялата верига. 
Междувременно АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ вече обявиха, че подготвят сигнал до антимонополния орган, в който ще поискат 
проверка на търговци за картелно споразумение, както и за прилагане на нелоялни практики. Такава проверка обаче няма 
как да приключи бързо и по всяка вероятност на фирмите ще им се наложи да плащат по новите тарифи. По тази причина 
те също така подготвят протести в края на месеца. 
Какъв е проблемът? 
Още от края на миналата година работодателските организации алармират, че предстои драстично повишаване на цената 
на електроенергията, която те потребяват. Като причина се изтъкват по-високите тарифи, които им предлагат търговците 
на ток. Синдикатите КНСБ и КТ "Подкрепа" също споделят притесненията на бизнеса, че има напрежение на енергийния 
пазар. 
"Ако предлаганите цени от 110 - 125 лв. за мВтч се приемат за референтни, Комисията за енергийно и водно регулиране 
ще трябва да увеличи цената на енергията и за регулирания пазар на 85 - 100 лв., в зависимост от това какво ще се случи 
до 1 юли", прогнозира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. По думите му, ако сегашното 
състояние се запази, цената за бита ще се повиши с 15 - 30 процента. 
Според министър Петкова обаче връзка между свободния и регулирания пазар на електричество няма. "Цената на 
свободния пазар се определя от принципа на търсенето и предлагането, а на регулирания – само от КЕВР и тя не може да 
се променя", припомни енергийният министър. По нейна информация от началото на тази година няма достатъчно търсене 
на електроенергия и предлаганите от държавните дружества количества дори остават непродадени. ТЕЦ "Марица-изток 
2" е обявил на борсата 89 хил. мегаватчаса и са продадени само 78 хил. мегаватчаса, НЕК пък е предложил 146 хил. 
мегаватчаса, а са купени само 39 хил. мегаватчаса. Средните цени за доставки през цялата 2018 г. били между 75 и 80 лв. 
за мегаватчас. Подобни са и нивата при сделките на платформите на Българската независима енергийна борса. "Сами 
виждате, че цени от над 100 лв. за мВтч няма", заяви Петкова. 
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Енергетиката е в добро състояние 
Министър Петкова обърна внимание и на добрите финансови показатели на държавните енергийни дружества. По думите 
й наличността по сметките им се е увеличила значително за последните три години - в края на 2014 г. сумата е била 397 
млн. лева, а сега е над 1.4 млрд. лева. БЕХ бил на загуба 247 млн. лева в края на 2014 година, а сега по предварителни 
данни ще е на печалба. Имало вероятност и НЕК да приключи 2017-а с положителен финансов резултат. Единствено ТЕЦ 
"Марица-изток 2" ще бъде на загуба, най-вече заради разходите за вредните емисии, които надхвърлят 160 млн. лева. 
 
Manager.bg 
 
√ Работодатели: Цените на електроенергията са увеличени спекулативно 
Цените на електроенергията са увеличени спекулативно и няма основание за това - около тази теза се обединиха 
представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели. В асоциацията членуват Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата 
(БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
„Има съмнения за картел, трябва да се въведе ред в пазара, а ако моментното състояние се запази, вероятно от 1 юли 
цените на електроенергията за домакинствата ще се повишат с 15-30 на сто”, прогнозира Васил Велев от АИКБ. 
„Комисията за защита на конкуренцията трябва да се самосезира, а Министерството на енергетиката да вземе мерки”, каза 
още Велев. 
„Няма по-голям проблем за националната сигурност от цената на електроенергията”, каза Кирил Домусчиев от КРИБ. 
По думите му държавните дружества не са ефективни и това се отразява на цялата икономика на страната. Необходим е 
нов закон за енергетиката, да се либерализира енергийния пазар и цялостна реформа. 
В енергетиката има "икономическа шизофрения", коментира и Божидар Данев, председател на БСК и допълни, че имаме 
свръхмощности, няма търсене, а цените се увеличават. 
Предстои членовете на асоциацията да решат дали да организират протест в началото на февруари, на който ще настояват 
за либерализиране на пазара и за реформи. 
 
Plovdiv 24 
 
√ Бизнесът прогнозира поскъпване на тока между 15 и 30% 
Скок в цената на тока между 15 и 30 на сто за домакинствата предвижда бизнесът, ако цената на електричеството, която 
те купуват на свободния пазар, продължава да расте. Работодателските организации, които държат 82% от работните места 
в страната, подозират наличие на картел при определяне на цените на свободния пазар между производители и търговци 
на ток, което водело до "спекулативно повишение на цената на свободния пазар с между 30 и 60%". Ако обаче Енергийният 
регулатор вземе тази по думите им "изкуствено завишена цена", за референтна стойност ще има основание да се повиши 
цената на тока за бита на регулирания пазар с до 30%.  
Въпреки крачката назад, която направиха синдикатите, работодателските организации не са се отказали от намеренията 
си за протест, само че вместо в края на януари, както беше планирано, това ще се случи в първите дни на февруари.В 
близките дни бизнесът ще внесе сигнал в Комисията за защита на конкуренцията, която да установи има ли 
нерегламентирано договаряне между производителите на ток и търговците на електроенергия. 
 
Insmarket.bg 
 
√ Бизнесът прогнозира поскъпване на тока с между 15 и 30% 
Работодателските организации, които държат 82% от работните места в страната, подозират наличие на картел при 
определяне на цените на свободния пазар между производители и търговци на ток 
Скок в цената на тока между 15 и 30 на сто за домакинствата предвижда бизнесът, ако цената на електричеството, която 
те купуват на свободния пазар, продължава да расте. Работодателските организации, които държат 82% от работните места 
в страната, подозират наличие на картел при определяне на цените на свободния пазар между производители и търговци 
на ток, което водело до „спекулативно повишение на цената на свободния пазар с между 30 и 60% съобщи Нова телевизия. 
Ако обаче Енергийният регулатор вземе тази „изкуствено завишена цена” за референтна стойност, ще има основание да 
се повиши цената на тока за бита на регулирания пазар с до 30%. Въпреки крачката назад, която направиха синдикатити, 
работодателските организации не са се отказали от намеренията си за протест, само че вместо в края на януари, както 
беше планирано, това ще се случи в първите дни на февруари. В близките дни бизнесът ще внесе сигнал в Комисията за 
защита на конкуренцията, която да установи има ли нерегламентирано договаряне между производителите на ток и 
търговците на електроенергия. 
 
The Bilgarian Times 
 
√ Токът скача с 30% през юли 
Бизнесът прогнозира скок в цената на тока с до 30% за домакинствата, ако цената на електроенергия, която купуват на 
свободния пазар, продължава да расте 
Цените на електроенергията са увеличени спекулативно и няма основание за това. Около тази теза се обединиха в 
националния пресклуб на БТА представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели, които 
държат 82% от работните места в страната. 
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В асоциацията членуват Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), 
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ). 
Има съмнения за картел, трябва да се въведе ред в пазара, а ако моментното състояние се запази, вероятно от 1 юли 
цените на електроенергията за домакинствата ще се повишат с 15-30 на сто, прогнозира Васил Велев от АИКБ. 
Комисията за защита на конкуренцията трябва да се самосезира, а Министерството на енергетиката да вземе мерки, каза 
още Велев. 
Няма по-голям проблем за националната сигурност от цената на електроенергията, каза Кирил Домусчиев от КРИБ. 
По думите му държавните дружества не са ефективни и това се отразява на цялата икономика на страната. Необходим е 
нов закон за енергетиката, да се либерализира енергийния пазар и цялостна реформа. 
В енергетиката има “икономическа шизофрения”, каза Божидар Данев, председател на БСК и допълни, че имаме 
свръхмощности, няма търсене, а цените се увеличават. 
Предстои членовете на асоциацията да решат дали да организират протест в началото на февруари, на който ще настояват 
за либерализиране на пазара и за реформи. 
 
Pariteni.bg 
 
√ Бизнесът прогнозира поскъпване на тока за бита с до 30% 
Работодателите настояха за е-управление, намаляване на сивата икономика и мерки срещу корупцията 
Скъпият промишлен ток със сигурност ще се отрази и на цената на електроенергията за бита, като тя може да поскъпне 
между 15 и 30%. Това прогнозираха четирите национално представени работодателски организации - БСК, АИКБ, КРИБ и 
БТПП. 
Те представиха приоритетите си за 2018 г. Част от тях са свързани с исканията им за електронния обмен на документи, 
борбата с корупцията, сивата икономика, пазара на труда и др. 
Последното поскъпване на тока за бита бе през миналото лято, когато цените бяха увеличени с около 2-3%. Според 
работодателите обаче тази година ще има значително повишение, а обяснението е в спекулативното поскъпване на тока 
за фирмите на свободния пазар. Затова и бизнесът заедно с двата най-големи синдиката - КНСБ и КТ "Подкрепа", подготвя 
протест в края на месеца. 
"На собствените си платформи АЕЦ "Козлодуй" и държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" продават тока много по-евтино в 
сравнение с енергийната борса. По този начин се манипулира пазарът - къде отива разликата между ниската цена на 
собствената платформа и високата на борсата и тази, която ни се предлага на нас? Ние само можем да гадаем кой се 
облагодетелства от тази ситуация", коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Той 
посочи, че става въпрос за шепа търговци, тъй като всички останали са ощетени. 
Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев дори описа ситуацията в енергетиката като "икономическа 
шизофрения". Той обясни, че секторът има свръхвъзможности за производство, и отдаде ситуацията на лошото и порочно 
управление. 
Работодателите за пореден път изтъкнаха нуждата от реформа в енергетиката. Тя трябва да започне от прекратяването на 
държавната помощ за "американските централи" в "Марица-изток". Нужен е и нов Закон за енергетиката, който да въведе 
пълна либерализация на пазара. Бизнесът акцентира и върху повишаване на ефективността на държавните дружества, 
които често пъти излизат на загуба заради лоши управленски решения. 
Шефът на КРИБ Кирил Домусчиев изтъкна, че и до момента няма развитие по прекратяването на държавната помощ за 
ТЕЦ "Марица-изток" 1 и 3. "България е единствената страна в Европа с такива договори, това ощетява всички нас", 
коментира той и подчерта, че двете централи присъстват в данните за Топ 3 на най-печелившите предприятия у нас за 2016 
г. 
"Никъде няма да намерите бизнес с такава печалба. Ние продължаваме да сме роби на тези централи", възмути се 
Домусчиев. 
Работодателите бяха категорични, че българската икономика има голям потенциал, но той е затънал в администрацията. 
Шефът на АИКБ Васил Велев смята, че част от решаването на проблемите минава през ускоряването на реформите в 
просветата и по-специално при професионалното образование. В същото време има още много работа, за да заработят 
мерките за облекчаване на процедурите за сезонна трудова заетост на лица от трети страни.  
"Вносът на работна ръка е неизбежен процес, като се има предвид, че на всеки 100 души, излизащи от пазара на труда, се 
падат 63-ма влизащи. Необходимо е да отпаднат всички изкуствено въведени ограничения в законодателството ни. 
Например - изискването за не повече от 10% заети от т.нар. трети държави в едно предприятие. Европейското 
законодателство не предвижда подобно ограничение", отбеляза шефът на АИКБ. 
Провеждането на обществените поръчки продължава да е проблемно, а бизнесът се дави в хартия, вместо да попълва и 
подава документите онлайн, отчитат работодателите. Те настояват и за реформа в здравния сектор, където разходите 
непрекъснато растат, а качеството на услугата не се подобрява. 
 
Nbox.bg 
 
√ Домакинствата може да плащат с до 30% по-скъп ток от лятото 
Това прогнозираха работодателски организации 
Работодателите представиха приоритетите си за 2018 г. Те коментираха и дали ще излязат на протест заради поскъпването 
на тока за индустрията. 
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От лятото цената на тока за бита може да се увеличи с между 15 и 30 процента. Това прогнозираха работодателски 
организации. Според тях ако цената на електричеството на свободния пазар продължи да расте, това ще се отрази и на 
цените за бита. 
"КЕВР определя за регулирания пазар цени за домакинствата. Той е един микс, но ако се приеме, че цените, които в 
момента са на свободния пазар са истински, референтни, съответно ще трябва да определи такива цени и за населението", 
заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), предаде БНР. 
Работодателите представиха приоритетите си за 2018 г. Те коментираха и дали ще излязат на протест заради поскъпването 
на тока за индустрията. 
 
Eurokom TV 
 
√ Цената на тока скача с между 15% и 30% 
РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗЛИЗАТ НА ПРОТЕСТ 
Цената на тока ще скочи с между 15% и 30%, ако цената на електричеството, което купуват на свободния пазар, продължава 
да расте. Това отчетоха работодателските организации, които представиха своите приоритети за развитие през 2018 
година. 
От бизнеса подозират наличието на картел при определяне на цените на свободния пазар. Цената на електроенергията се 
увеличава спекулативно и няма основание за това, смятат представителите на работодателските организации.  Затова и те 
планираха протест на 27-и януари заедно със синдикатите. 
Към момента синдикатите, обаче, отлагат протеста за началото на февруари. „За нас протестът не е най-важен, а час по-
скоро решението на проблема, с или без протест“, обяви Пламен Димитров от КНСБ. Той посочи, че е важно възможно 
най-скоро да бъдат формирани конкретни предложения. 
От работодателските организации са убедени, че няма причина за скок на цените на електроенергията. Те ще изпратят 
сигнал до КЗК, която да установи има ли нерегламентирано договаряне между производителите на ток и търговците на 
електроенергия. 
Председателят на управителния съвет на АИКБ Васил Велев обяви: "Свидетели сме на цени в енергетиката, които не са в 
икономическите реалности – те са спекулативни и манипулативни. От това печелят група  от хора, а губи цялото общество“. 
 
Bulgaria On Air 
 
√ Бизнесът плаши с до 30% поскъпване на тока за домакинствата 
Работодателските организации подозират наличие на картел между производителите и търговците на ток 
Скок в цената на тока между 15 и 30% за домакинствата предвижда бизнесът, ако цената на електричеството, която те 
купуват на свободния пазар, продължава да расте.  
Работодателските организации подозират наличие на картел при определяне на цените на свободния пазар между 
производители и търговци на ток, което водело до спекулативно повишение на цената.  
Протестът на бизнеса срещу спекулата с цената на електроенергията ще бъде в началото на февруари. 
Вижте повече по темата във видеото. 
 
Petel.bg 
 
√ Прогнозират поскъпване на тока с между 15 и 30% 
Скок в цената на тока между 15 и 30 на сто за домакинствата предвижда бизнесът, ако цената на електричеството, която 
те купуват на свободния пазар, продължава да расте. 
Работодателските организации, които държат 82% от работните места в страната, подозират наличие на картел при 
определяне на цените на свободния пазар между производители и търговци на ток, което водело до „спекулативно 
повишение на цената на свободния пазар с между 30 и 60%”, информира Нова телевизия. 
Ако обаче Енергийният регулатор вземе тази по думите им „изкуствено завишена цена”, за референтна стойност ще има 
основание да се повиши цената на тока за бита на регулирания пазар с до 30%. Въпреки крачката назад, която направиха 
синдикатити, работодателските организации не са се отказали от намеренията си за протест, само че вместо в края на 
януари, както беше планирано, това ще се случи в първите дни на февруари. 
В близките дни бизнесът ще внесе сигнал в Комисията за защита на конкуренцията, която да установи има ли 
нерегламентирано договаряне между производителите на ток и търговците на електроенергия, пише novini.bg. 
 
Kmeta.bg 
 
√ Работодателите: Пълен бандитизъм е картел за тока 
Четирите работодателски организации - КРИБ, БСК, БТПП и АИКБ са сезирали Комисията за защита на конкуренция за 
картел с цената на тока. Работодателите предлагат държавните енергийни компании да се листват на борсата, тъй като не 
се управляват добре. Това стана ясно от съвместнен брифинг на председателите им, на който обявиха  приоритетите си за 
2018 г. 
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев заяви, че настояват за нов закон за енергетиката за пълна либерализация на 
пазара на електроенергия. Той нарече поскъпването на тока на свободния пазар "пълен бандитизъм".  

https://www.bgonair.bg/economy/2018-01-22/biznesat-plashi-s-do-30-poskapvane-na-toka-za-domakinstvata
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Като проблем на пазара на електроенергия Кирил Домусчиев посочи т.нар. „американски централи” - „AES Гълъбово” и 
„Контур Глобал”. Именно затова сред приоритетите на работодателите за тази година е да бъде прекратена държавната 
помощ за тези централи и да бъде засилен контролът върху когенерациите и ВЕИ-тата. „Ние продължаваме да сме роби 
на тези две централи – да произвеждаме, за да може те да печелят", каза Домусчиев. 
 „Всички големи предприятия участват на  Българска независима енергийна борса (БНЕБ), средната цена за миналата 
година на борсата е 76.90 лв. в ден напред и около 75.50 лв. е по двустранните договори. В същото време от отчетите на 
ТЕЦ „Марица Изток 2” и на АЕЦ „Козлодуй” се вижда, че продажната цена е съответно 67 и 61 лв.  по техните директни 
двустранни договори, без да минават през борсата. Това е огромна разлика, тъй като те не пускат достатъчни количества 
на борсата”, каза Кирил Домусчиев. 
Шефът на АИКБ Васил Велев обяви опасенията на бизнеса, че от 1 юли цената на тока на регулирания пазар за битовите 
потребители ще се повиши с между 15 и 30%. „В момента цената на регулирания пазар е 76 лв. за мегаватчас. На нас 
търговци от отделни предприятия ни предлагат цени от 100-125 лв. за мегаватчас. Ако тези цени се приемат за референтни, 
КЕВР ще трябва да увеличи тези 76 лв. на 85, 90, 100 лв. в зависимост от това какво ще се случи до 1 юли“, заяви 
председателят на АИКБ. Той беше категоричен, че това предстои за всички, използващи ток от регулирания пазар – 
домакинствата и част от бизнеса. 
Бизнесът няма да успее да организира протеста си срещу високата цена на тока до 31 януари, затова той ще бъде отложен 
за февруари, стана ясно още от съвместния брифинг на четирите национално представени работодателски организации – 
КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП.  Кирил Домусчиев уточни, че протестът ще е за реформи и либерализация на пазара на 
електроенергия, а не за сваляне на правителството или за някакви бонуси за индустрията. 
Председателят на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев определи като „икономическа шизофрения” това, 
че България има свръхмощности за предлагане на ток, наблюдава се намалено потребление, а същевременно цените 
растат. „И отрасълът с огромните загуби има най-високото заплащане. Икономическа шизофрения в резултат на лошо, 
порочно управление”, заяви Данев, цитиран от economic.bg. 
 
Economy.bg 
 
√ Работодателите: Вносът на работна ръка е неизбежен  
Застаряването на населението все повече ще ни принуждава да търсим човешки ресурси отвън, коментира 
председателят на АИКБ Васил Велев 
Вносът на работна ръка е неизбежен процес, като се има предвид, че на всеки 100 излизащи от пазара на труда се падат 
63-ма влизащи. Това коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
по време на пресконференция за представянето на приоритетите за 2018 на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР). 
"Застаряването на населението все повече ще ни принуждава да търсим човешки ресурси отвън", допълни той. По думите 
на Велев е необходимо да отпаднат всички изкуствено въведени ограничения в законодателството ни. "Например, 
изискването за не повече от 10% заети от т.нар. трети държави в едно предприятие. Европейското законодателство не 
предвижда подобно ограничение“, каза Велев. Според него трябва да се разшири обхватът на т. нар. синя карта, която сега 
важи само за IT-специалисти. „Допълнителен резерв от човешки ресурси за икономиката има в нереформираната ни 
администрация“, смята той. 
Тезата му беше допълнена от Божидар Данев - изпълнителен председател на Българска стопанска камара (БСК). По думите 
му в администрацията работят 132 хил. души и 57 000 са заетите в сектор „сигурност“. "Част от този човешки ресурс може 
да се влее в реалната икономика, ако се въведе ефективно електронно правителство и се направи административна 
реформа". 
Сред приоритетите на АОБР за 2018 освен развитие на човешките ресурси са бизнес климата и реформи в енергетиката. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов акцентира върху необходимостта от ускорено изграждане на електронното 
управление. Той изтъкна, че е налице несъответствие между похарчените до момента пари за е-управление и постигнатите 
резултати. Симеонов изрази надежда, че правителството ще изпълни обещанието си до края на 2018 да прекрати 
хартиения документооборот между администрацията и бизнеса. Освен това, според него, недостатъчно успешна е 
досегашната битка със сивата икономика. Проблем остават и обществените поръчки. Председателят на БТПП изрази 
задоволство от факта, че напоследък от страна на българското правителство все по-сериозно се поставя въпроса за 
влизането на България в Еврозоната. „Твърде дълго сме пред т.нар. Чакалня, а вече сме изпълнили всички критерии, затова 
трябва да бъдем действително настоятелни в искането си за ефективно присъединяване към Еврозоната“, подчерта 
Симеонов. 
„За икономиката електричеството и газът са суровини. Всяко непазарно изменение на тези цени неминуемо води до 
икономически дисбаланси и проблеми с конкурентоспособността“, каза председателят на КРИБ Кирил Домусчиев, 
представяйки третият основен приоритет на АОБР за 2018. 
 
Топ Новини 
 
√ Бизнесът сезира КЗК за картел с цената на тока 
Четири работодателски организации са изпратили сигнал до Комисията за защита на конкуренцията за картел с цената на 
електроенергията. Това съобщиха от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска 
камара, Българска търговско-промишлена палата и Асоциация на индустриалния капитал по време на пресконференция, 
на която представиха приоритетите си за 2018 година, съобщи „Труд“. 



8 

 

Има няколко търговци на ток, които заедно с двете държавни дружества, производители на електроенергия – ТЕЦ „Марица 
Изток 2“ и АЕЦ „Козлодуй“, манипулират пазара на ток, заяви Цветан Симеонов, председател на БТПП. Двете централи 
продават на енергийната борса минимални количества електроенергия, а останалите се продават на шепа търговци, 
коментира Кирил Домусчиев, председател на КРИБ. Така умишлено се помпа дефицита на ток, а предприятията са 
принудени да купуват електроенергия на завишени цени, поясни той.  
На собствените платформи на АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица Изток 2“ цената е 62-67 лв. за мегаватчас, а на борсата цената 
е 78 лева за мегаватчас. В същото време търговците я купуват на ниската цена от производителя, а я продават по 80-120 
лева за мегаватчас на предприятията, обясни схемата Домусчиев. 
Две от работодателските организации – КРИБ и АИКБ, вече са взели решение да организират национален протест, очаква 
се тази седмица такова да вземат и от БТПП и БСК. 
 
Klasa.bg 
 
√ Токът скача с 30% през юли 
Бизнесът прогнозира скок в цената на тока с до 30% за домакинствата, ако цената на електроенергия, която купуват на 
свободния пазар, продължава да расте 
В асоциацията членуват Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), 
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ). 
Има съмнения за картел, трябва да се въведе ред в пазара, а ако моментното състояние се запази, вероятно от 1 юли 
цените на електроенергията за домакинствата ще се повишат с 15-30 на сто, прогнозира Васил Велев от АИКБ. 
Комисията за защита на конкуренцията трябва да се самосезира, а Министерството на енергетиката да вземе мерки, каза 
още Велев. 
Няма по-голям проблем за националната сигурност от цената на електроенергията, каза Кирил Домусчиев от КРИБ. 
По думите му държавните дружества не са ефективни и това се отразява на цялата икономика на страната. Необходим е 
нов закон за енергетиката, да се либерализира енергийния пазар и цялостна реформа.  
В енергетиката има “икономическа шизофрения”, каза Божидар Данев, председател на БСК и допълни, че имаме 
свръхмощности, няма търсене, а цените се увеличават. 
Предстои членовете на асоциацията да решат дали да организират протест в началото на февруари, на който ще настояват 
за либерализиране на пазара и за реформи. 
 
Радио К2 
 
√ Беновска пита АОБР: Война в енергетиката ли обявявате на кабинет „Борисов 3”? 
Илиана Беновска: Приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели към кое правителство са 
насочени - към кабинета „Борисов 3" или към някое хипотетично правителство, защото знаете, че има вот на недоверие. 
Ако са насочени към това правителство смятате ли не само да се ограничите в рамките на пресконференцията, а да 
запознаете писмено съответните органи - МС, министър-председателя с вашите препоръки и не на последно място може 
би да предложите и експертна помощ. Някаква енергийна война ли обявявате чрез протеста, защото употребихте за 
енергетиката определения г-н Домусчиев и г-н Данев като „мафиоти", „бандити", „шизофрения" и т.н. Вчера министърът 
на енергетиката Теменужка Петкова бе мой гост в предаването „Беновска пита" и сега ще цитирам думи, които тя вероятно 
ще отправи към вас и по друг повод, че българската енергетика работи в интерес на българските граждани и бизнес. В 
предаването обсъждахме това, че България може да бъде газифицирана с азерски газ и дали вие няма да протестирате.  
Г-н Домусчиев, вие получихте 100 млн. евро по плана „Юнкер". Това единственият проект ли ще бъде на работодателите 
и имате ли други проекти, които ще бъдат одобрени и как това ще се отрази на общата бизнес среда? 
Божидар Данев: По плана „Юнкер" България е доста напред и има изключително много заеми по плана, което е успех на 
българския бизнес, който кандидатства по този план. Има доста малки и средни предприятия, голяма част от които са 
„startup"предприятия с привличане на инвестиции. Следващите стъпки са: срещи с парламентарно представените групи в 
НС, пред които да изложим приоритетите си. След това ще направим опит за среща с представители или министър-
председателя, а ако трябва и с Президента. Ние не спираме до тук и настояваме за ясни неща, които могат да се направят 
в законодателната и изпълнителната власт, но има глухота. Ще дам само един пример - преди 7-8 години Бойко Борисов 
се върна от Естония и каза, че за 7 месеца ще направим електронно правителство. Сега г-н Томислав Дончев онзи ден каза 
до края на мандата. Ние тогава предложихме да поканим естонците и те да направят електронното правителство под ключ, 
защото то пробива цялата икономика. 132 000 души заети в администрацията и 57 000 заети само в сигурността. Знаете ли 
колко администратори са заети в здравната система - страхотен ресурс. Проблемът за газа е системен въпрос. Проблемът 
за потреблението на газ е икономически - хората са бедни и предпочитат да имат твърдо гориво и електричество, което се 
субсидира. Не можеш да накараш никого да потреблява газ, който е по-скъп от другите горива. Управляващите не могат 
да разберат, че проблемът е икономически. Който и да дойде проблемът няма да се реши и това са наивности. И ние 
можем да се газифицираме, но няма клиенти на тази цена, защото всеки предпочита да готви и да се топли на 
електричество, дърва и въглища, субсидирана енергия.  Докато ние не направим това, което г-н Домусчиев каза - пазар на 
енергията не може да решаваме въпроси с политически изказвания. 
Докато в България има монополизъм в енергетиката ще бъдат така определяни нещата. Независимо от натиска на ЕС, у 
нас все още има монополно подаване на газ, БЕХ и структури, неотговарящи на евроизискванията. Няма защо да се крием 
зад проблемите с националната сигурност. Европа настоява да демонополизираме Балкантрансгаз и БЕХ, така че не може 
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да продължаваме да мислим, че имаме пазар. Не можем да поддържаме гигантски студен резерв за това, че имаме само 
7 на сто свързаност и не можем да внесем ток отвън, което се поддържа отново от министър Петкова. Искаме да си 
осигурим ток отвън, след като не могат да ни осигурят евтина енергия. Плащаме гигантски пари, а ТЕЦ "Марица 1" и 
„Марица 3" не работят. Ние плащаме електричество, което не се произвежда, т. нар. „студен резерв", което вдига общата 
цена в енергетиката. Нарушенията са смразяващи и няма да има просперитет в страната, докато не решим проблема с 
енергетиката по сериозен начин, а не със счетоводство. Нека дойде азерският газ и да видим цените. Начували сме се на 
подобни неща. 
Цветан Симеонов: Има още едни институции, към които са отправени нашата програма и приоритети - ЕС, които трябва 
да знаят ние на какво държим, за да може ние чрез европартньорите си и на европейско равнище да провеждаме 
политика. Имаме чувство, че европейските институции уважават повече мнението на българския бизнес за съжаление, 
отколкото у нас. Ще спомена, че такава е грижата на ръководствата на институциите, имащи отношение за енергетиката, 
че ни се увеличават офертите между 35 и 75% цената на тока.Война няма да има, ние сме набелязали мерки още в края на 
миналата година включително със синдикатите. За нас диалогът не е изключен, напротив - предпочитаме го и ако се тръгне 
към изпълнение на мерките никой протест не е условие, без което не може. 
Васил Велев: На госпожа Петкова не ѝ правят чест внушенията, които прави, защото казва: „Ние дадохме на бизнеса 
толкова стотин милиона лева за енергетика и връщаме 100 млн. всяка година, но не казва, че е взела милиард и половина 
в повече и от него е върнала 100 млн. чрез задължения към обществото от надплатените 750 млн. на ВЕИ-та, 450 млн. на 
американските централи без европолитика в тази сфера, което е узаконен грабежи още около 300 млн. за когенерации. 
Ежегодно тези пари се изземат в повече от бизнеса и от домакинствата. За електроинтензивните индустрии съгласно 
европолитика се компенсират част от тези надвзети разходи, съотносими към ВЕИ-тата за насърчаване на възобновяемите 
източници. Електроинтензивната индустрия в ЕС се компенсират частично - вземат и 100, връщат им част от тях. Нищо 
обаче не връщат на никого за когенерации и американски централи. Г-жа Петкова е изтървала тези пазарни манипулации 
да се случват и още не разбира, че трябва да се нормализира пазара като се увеличи предлагането и се промени графика 
на работа на борсата. 
 
В. Капитал 
 
√ Високо напрежение около цената на тока 
Бизнесът и енергийният министър в спор за свободния пазар на електроенергия  
Енергийният министър Теменужка Петкова отхвърли обвиненията на бизнеса, че държавната енергетика се управлява 
лошо, и категорично отрече твърденията, че цената на електрическата енергия за битовите потребители ще се повиши 
чувствително. Изявлението й дойде, след като Асоциацията на организациите на българските работодатели неколкократно 
сигнализира, че търговците на ток предлагат на бизнеса договори за доставка през февруари с цени от 110 - 125 лв. на 
мВтч, при положение че на регулирания пазар тарифата е 76 лв. на мВтч. 
Според Петкова, ако работодателите имат съмнение в начина на формиране на свободните цени и подозират търговците 
на електроенергия в договорки, трябва да сезират Комисията за защита на конкуренцията, която единствено може да 
проследи развитието на цената по цялата верига. 
Междувременно АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ вече обявиха, че подготвят сигнал до антимонополния орган, в който ще поискат 
проверка на търговци за картелно споразумение, както и за прилагане на нелоялни практики. Такава проверка обаче няма 
как да приключи бързо и по всяка вероятност на фирмите ще им се наложи да плащат по новите тарифи. По тази причина 
те също така подготвят протести в края на месеца. 
Какъв е проблемът 
Още от края на миналата година работодателските организации алармират, че предстои драстично повишаване на цената 
на електроенергията, която те потребяват. Като причина се изтъкват по-високите тарифи, които им предлагат търговците 
на ток. Синдикатите КНСБ и КТ "Подкрепа" също споделят притесненията на бизнеса, че има напрежение на енергийния 
пазар. 
"Ако предлаганите цени от 110 - 125 лв. за мВтч се приемат за референтни, Комисията за енергийно и водно регулиране 
ще трябва да увеличи цената на енергията и за регулирания пазар на 85 - 100 лв., в зависимост от това какво ще се случи 
до 1 юли", прогнозира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. По думите му, ако сегашното 
състояние се запази, цената за бита ще се повиши с 15 - 30 процента. 
Според министър Петкова обаче връзка между свободния и регулирания пазар на електричество няма. "Цената на 
свободния пазар се определя от принципа на търсенето и предлагането, а на регулирания – само от КЕВР и тя не може да 
се променя", припомни енергийният министър. По нейна информация от началото на тази година няма достатъчно търсене 
на електроенергия и предлаганите от държавните дружества количества дори остават непродадени. ТЕЦ "Марица-изток 
2" е обявил на борсата 89 хил. мегаватчаса и са продадени само 78 хил. мегаватчаса, НЕК пък е предложил 146 хил. 
мегаватчаса, а са купени само 39 хил. мегаватчаса. Средните цени за доставки през цялата 2018 г. били между 75 и 80 лв. 
за мегаватчас. Подобни са и нивата при сделките на платформите на Българската независима енергийна борса. "Сами 
виждате, че цени от над 100 лв. за мВтч няма", заяви Петкова. 
Енергетиката е в добро състояние 
Министър Петкова обърна внимание и на добрите финансови показатели на държавните енергийни дружества. По думите 
й наличността по сметките им се е увеличила значително за последните три години - в края на 2014 г. сумата е била 397 
млн. лева, а сега е над 1.4 млрд. лева. БЕХ бил на загуба 247 млн. лева в края на 2014 година, а сега по предварителни 
данни ще е на печалба. Имало вероятност и НЕК да приключи 2017-а с положителен финансов резултат. Единствено ТЕЦ 
"Марица-изток 2" ще бъде на загуба, най-вече заради разходите за вредните емисии, които надхвърлят 160 млн. лева. 
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√ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ИСКАТ ЗДРАВНА РЕФОРМА 
Бизнесът в страната иска здравна реформа. Това стана ясно след оповестяването на приоритетите от Асоциацията на 
организациите на българските работодатели (АОБР). 
Ускоряване на реформата в здравеопазването и гарантиране на обществения контрол и управление на НЗОК са сред 
основните приоритети за работодателите. Сред другите са реформиране на системата за временна и дългосрочна 
нетрудоспосбност. 
„Разходите за здравеопазване растат, а качеството на услугата не се повишава, затова е нужна реформа. Това важи и за 
трудовата медицина, там също искаме реформа – в профилактиката, в трудовата експертиза или така наречените 
инвалидни пенсии, където има много злоупотреби", заяви Васил Велев, председател на АИКБ. Според него заради 
сбърканата система в ТЕЛК хората, които се нуждаят от освидетелстване срещат много спънки. 
А тези, които са здрави и могат да се явяват на спортни състезания получават инвалидна пенсия, допълни той. Бизнесът 
настоява и за реформа при болничните. 
Ние продължаваме да плащаме първите три дни болнични на здрави хора, които се възползват от занижения контрол в 
системата, казаха работодателите. По техните сметки за 2010 г. е имало 2.4 млн. дни болнични, които са платени от 
работодателите, а през 2016 г. – 5.3 млн. дни.  
При средна заплата за страната 1000 лв., това е 45 лева на ден или 240 млн. допълнително изсмукани от бизнеса за нещо, 
върху което той няма влияние, заявиха работодателите. Най-голям проблем за тях през 2018 г. обаче остава поскъпването 
на тока. Заради това не са изключени и протести. Повишаването на електроенергията е огромен проблем и за болниците, 
тъй като се повишават разходите им. 
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√ Предстоят промени в трудовото законодателство заради дуалното обучение 
Очаква се до два месеца експертна група към МОН да предложи текстовете 
Предстоят промени в трудовото законодателство с цел ефективно въвеждане на дуалната система на обучение. Очаква се 
до два месеца експертната група към Министерството на образованието и науката, която работи от миналия мандат, да 
предложи работещи текстове, съобщи пред БТА Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието в 
Народното събрание. 
Депутатът отбеляза, че първата стъпка вече е направена със Закона за бюджета, където има 3 млн. лв. допълнителни 
средства за училищата, които обучават ученици в професионални направления с бъдещ недостиг на пазара на труда. 
Втората стъпка е чрез план-приема в професионалните гимназии. 
„Личното ми убеждение е, че превес трябва да имат именно професионалните гимназии. Само преди няколко дни 
министърът на икономиката отчете спад на чуждите инвестиции през 2017 г., а проучване на Института за пазарна 
икономика показа, че 2/3 от България е икономическа пустиня. Като една от основните причини за този дисбаланс 
работодателите винаги са посочвали липсата на кадри“, заяви тя. 
В момента парламентарната образователна комисия разглежда на второ четене промените в Закона за развитието на 
академичния състав в Република България, внесени от ГЕРБ и "Обединени патриоти". „Амбицията ни е през март 
законопроектът да бъде приет от пленарната зала. Предложените поправки имат за цел да регламентират качество, да 
върнат доверието в избора на нови доктори, доценти, професори, да изискат прозрачност на процедурите, да въведат 
контрол и защита на преподавателския и научен труд“, каза народният представител. 
Основно промените засягат Националната агенция за оценяване и акредитация. 
Милена Дамянова припомня, че в предучилищното и училищното образование вече са направени промени със закона за 
бюджета, като бе променена системата на делегираните бюджети. 
„От тази година финансирането на детските градини и училищата вече не е само на брой ученици. Ще се отчитат видът и 
спецификата на училището или детската градина, географските и демографски характеристики на населеното място, 
общината и региона, в който се намира образователната институция“, поясни тя. 
„Ние гарантираме двойно увеличение на учителските заплати до края на мандата, защото грамотност и качествено 
образование се постигат с мотивирани, подкрепени и квалифицирани учители“, обещава депутатът. 
Тя коментира, че специално за учебната програма за десети клас по история дебатът, на който сме свидетели тези дни, е 
далеч от учебните програми. Понятия като комунизъм, народен съд, тероризъм, фашизъм и т. н. се преподават и в момента 
в училище. Също така не бива да се забравя, че учениците не започват да учат история в десети клас, отбеляза 
председателят на парламентарната образователна комисия и припомни, че програмите за десети клас са обсъждани 
година и половина. 
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√ Икономическият и социален съвет с позиция за ускорено влизане в еврозоната 
Икономическият и социален съвет ще представи обединената позиция на работодатели, синдикати и неправителствени 
организации за ускореното влизане на България в еврозоната.  
Членството на България в обменно-валутния механизъм, предшестващ еврозоната, бе изведено като приоритет от 
управляващите. Дори пред чуждите медии, дошли да отразяват официалната церемония по откриването на Българското 
европредседателство, финансовият министър Владислав Горанов обяви, че вероятно ще кандидатстваме за т.нар. чакалня 
до края на юни или началото на юли.  
В интервю за „Хоризонт“ еврокомисарят по еврото Пиер Московиси обаче не отговори конкретно какво би се случило, ако 
България наистина подаде молба. Той очерта бедността и неравенството като основни проблеми, които спъват страната 
ни по пътя на така нареченото истинско икономическо сближаване. Въпреки че не е сред номиналните критерии за 
членство в еврозоната, това ще бъде водещият фактор за положителен отговор.  
Бизнесът, синдикатите и редица неправителствени организации настояват това да се случи максимално бързо. 
 
√ Схинас: Няма обективни причини България и Румъния да не бъдат част от Шенген 
Говорителят на Еврокомисията прогнозира Бенелюкс на Балканите 
Няма обективни причини България и Румъния да не бъдат част от Шенгенското пространство, заяви в интервю за 
предаването "Преди всички" говорителят на Европейската комисия Маргаритис Схинас. Той подчерта, че по време на 
своето Eвропредседателство България трябва да разсее съмненията сред някои държави от Европейския съюз за 
приемането ѝ в Шенген:  
Обзалагам се като човек, който познава региона, че много скоро, когато България и Румъния станат част от Шенген, цялото 
това пространство от река Дунав до Бяло море и от Черно море до Халкидическия полуостров, ще бъде едно пространство, 
една територия. Това ще бъде Бенелюкс на Балканите, заяви Схинас, който е грък и продължи: Тогава ще видите до какво 
ще доведе това по отношение на взаимната зависимост, на валутната обмяна и на икономическата активност. Това е само 
началото.  
По повод кандидатурата на България за еврозоната и готовността на страната ни за членство в еврогрупата Схинас 
коментира:  
Няма начин да бъде направен политически жест. Членството в еврозоната е територия, която е много добре нормативно 
очертана, има много специфични критерии за това. Прави се задълбочен преглед от страна не само на ЕК, но и от ЕЦБ 
(Европейската централна банка - б.р). Това е процес, който е много задълбочен и детайлен и няма място за политика. В 
миналото както Гърция, така и други страни успяха да минат през вратичките на системата, защото Eвропейската 
статистическа система не беше в състояние да се увери сама в данните за държавите членки, а по-скоро беше нещо като 
нотариус - пишеше числата, които държавите ѝ даваха. Сега има нови правила за водене на статистика. Няма да е истина, 
ако някой каже, че това е начин да бъде направен политически подарък на страна кандидатка за еврото. Първата истина 
е, че България ще бъде оценявана по правилата. Втората е, че икономическото представяне на България е изненадващо 
добро. Тези, които твърдят, че България би била риск, не са запознати с това какво постига българската икономика от 
гледна точка на инфлацията и дълга. 
 
√ Австрийският бизнес притеснен от корупцията и липсата на квалифицирана работна ръка у нас 
Липсата на работна ръка и корупцията притесняват най-много австрийския бизнес в България, съобщи търговският 
съветник на Австрийското посолство в България Улрике Щрака по време на представяне в София на резултатите от 
официално проучване сред австрийските компании за инвестиционния климат в България.  
Австрия е на второ място по чуждестранни инвеститори с над 4 млрд. евро вложения в страната ни.  
40% от австрийските компании отчитат подобрение на инвестиционната среда, обясни търговският съветник Улрике 
Щрака. Инвеститорите обаче имат и притеснения за средата в България:  
Например, борбата с корупцията и престъпността, а на второ място - предвидимостта на икономическата политика. И на 
трето място - правна сигурност.  
Емиграцията и ниската квалификация са основните проблеми, заради които компаниите трудно намират работна ръка. 
Затова австрийските фирми все по-често се включват в проекти за дуално образование.  
Повече от 80% от австрийските фирми плащат или са готови да плащат повече от средното за техния бранш.  
Около 2 милиарда евро е общият стокообмен между България и Австрия, като нашата страна има по-добър резултат при 
услугите. 
 
В. Капитал 
 
√ КЗК ще проверява пазара на електроенергия   
На 22 януари Комисията за защита на конкуренцията е образувала производство за извършването на секторен анализ на 
пазара електроенергия. Антимонополният орган се е самосезирал, след като през последните седмици работодателските 
и синдикалните организации алармират за проблеми на пазара на електрическа енергия, свързани с рязко и необосновано 
поскъпване на цената на тока 
През седмицата КРИБ, АИКБ, БТПП и БСК обявиха, че са подготвили общ сигнал до КЗК, с който ще поискат проверка на 
търговците на електрическа енергия за картелно споразумение и за прилагане на нелоялни търговски практики. Повод за 
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това са предлагани на фирмите договори за доставка на ток със значително по-високи цени в сравнение с предишни 
периоди. 
Какво следва от решението на КЗК 
Според Закона за защита на конкуренцията, след като извърши секторния анализ, комисията го приема с решение, което 
може да има няколко последствия. На първо място, може да се образува производство за установяване на нарушение по 
чл. 15, 21 и 24 от този закон и/или по чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, които най-общо 
са свързани със забранените споразумения и злоупотребата с монополно или господстващо положение. 
С решението си също така КЗК може да информира компетентните държавни органи, включително органите на 
изпълнителната власт, както и тези на местното самоуправление, ако има необходимост от предприемане на мерки за 
подобряване на конкурентната среда в сектора. 
Не на последно място, антимонополната комисия би могла да предостави анализа за ползване на Народното събрание и 
Министерския съвет при подготовката на стратегии, програми, планове и др. за развитие на съответния сектор. 
Важно е също, че решенията на комисията както за извършването на секторния анализ, така и за приемането му, не 
подлежат на обжалване. 
Предишен опит 
През март 2013 г. КЗК извърши секторен анализ по отношение на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване 
с електрическа енергия. Три месеца по-късно се произнесе по казуса, като сред основните изводи бе този, че на 
територията на страната е налице разнообразие при видовете производители и това води до сигурност при снабдяването. 
Като най-голяма слабост тогава бе изтъкната липсата на действаща енергийна борса и свободен пазар на електроенергия. 
Сега последните са налице, но очевидно възникват нови проблеми. 
 
√ Приходите на "Стара планина холд" нарастват с 16% през 2017 г. 
Машиностроителните предприятия в портфейла увеличават продажбите си с близо една пета 
Приходите на "Стара планина холд" са нараснали с близо 16% през миналата година, като са достигнали 216.6 млн. лв. 
Това показват предварителните консолидирани резултати на холдинга, в чиято структура влизат машиностроителните 
предприятия "М+С хидравлик" и "Хидравлични елементи и системи" (ХЕС), както и други компании. От дружеството 
прогнозират малко под 17% годишен ръст на продажбите през първия месец на 2018 г., които ще достигнат 19.7 млн. лв. 
Преди месец от холдинга съобщиха, че общо за годината очакват рекордни приходи от 226.5 млн. лв. Печалбата обаче ще 
намалее с 8% заради изпреварващия ръст на разходите за труд. 
Машиностроене 
Машиностроителните "М+С хидравлик" - Казанлък, и ХЕС - Ямбол, в които холдингът държи 65%, увеличават продажбите 
си с близо една пета през миналата година (виж таблицата). И двете компании отчитат междинна неокончателна брутна 
печалба, а финалните консолидирани резултати трябва да бъдат публикувани до края на следващия месец. За януари 2018 
г. се очаква продажбите им да продължат да нарастват с двуцифрено число. Според прогнозата на "Стара планина холд" 
приходите на "М+С хидравлик" ще достигнат 10.1 млн. лв. за месеца, което е увеличение с 21.9%, а тези на ХЕС ще се 
повишат с 26.6% до 5.6 млн. лв. 
 

 
По-силните резултати на двете основни 
предприятия в портфейла са причината 
холдингът да очаква ръст и в собствените си 
приходи. "М+С хидравлик" произвежда 
хидравлични мотори, кормилни управления и 
други, които се влагат в машини за селското 
стопанство и горската промишленост, 
строителството и кранове и т.н. Ямболското 
ХЕС произвежда хидроцилиндри и изнася 
близо 70% от продукцията си в Европейския 
съюз. 
Другите в портфейла 
Производителят на акумулатори "Елхим - 
Искра" от Пазарджик също повишава леко 
приходите си за миналата година, но печалбата 
му спада с две трети. На какво се дължи 
промяната се очаква да стане ясно във 
финалния отчет на компанията. Прогнозата за 
януари 2018 г. също не е положителна, като 
дружеството очаква продажбите му да 
намалеят с 1.5% на годишна база до 3.3 млн. лв. 
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С малко, но по-ниски резултати отчита и "Българска роза" - Карлово, която произвежда козметични продукти с розово 
масло. За първия месец на тази година обаче дружеството очаква да повиши продажбите си с 13.3% до 205 хил. лв. 
 
В. Дума 
 
√ Неков предлага общоевропейски орган срещу двойните стандарти при храните 
Общо европейско законодателство и общ контролен орган трябва да прекратят практиката на големите корпорации да 
предлагат еднакви храни с различно качество за пазарите в старите и новите страни членки на ЕС. Това становище ще 
предложи на комисията по земеделие в Европейския парламент евродепутатът Момчил Неков, който е докладчик по 
темата за двойния стандарт при храните. 
Създаване на такъв общ европейски орган, прекратяване на практиката еднаква марка, еднакъв продукт да се произвежда 
с различни съставки, дори те да са минимални, тъй като това може да го прочетем като корпоративен расизъм, коментира 
евродепутатът. 
Европейската комисия отпусна 2 млн. евро за анализ на хранителните продукти в различните страни членки. Според 
Момчил Неков този анализ трябва да бъде направен до края на годината, а през 2019 г. промените в европейското 
законодателство, които забраняват двоен стандарт при храните, трябва да са факт. 
 
Profit.bg 
 
√ Не одобриха поръчките за продажбата на 25-годишни ДЦК 
На 22 януари 2018 г. Министерството на финансите проведе аукцион за продажба на 25-годишни държавни ценни книжа 
(ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 24 януари 2043 година и с обем от 100 млн. лв. 
Участниците на пазара проявиха засилен интерес към емисията, като подадоха поръчки със съвкупна номинална стойност 
от 139.9 млн. лв.  
Министерството на финансите не одобри заявените поръчки, отчитайки състоянието на фиска, както и целта за 
финансиране при оптимално възможна цена. 
Министерството на финансите ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, 
който е един от най-ниските в Европейския съюз, имайки предвид както пазарното състояние, така и необходимостта от 
дългово финансиране. 
 
√ Каква сума набраха родните компании през борсата за 2017 г. 
Публичните компании са набрали 198.09 млн. лв. от увеличения на капитала през Българска фондова борса, сочи справка 
на Profit.bg. 
Сумата е рекордна за последните 9 години. Година по-рано набраната сума бе едва 12.72 млн. лв., при това едва от три 
компании – Софарма имоти, Булленд инвестмънтс и ФеърПлей Пропъртис. 
Набраният свеж капитал от компаниите, търгувани на БФБ-София за 2015 и 2014 г., са респективно 29.7 и 20.4 млн. лв., а за 
година по-рано тя достига 97.8 млн. лв., като 86 млн. лв. от тях бяха набрани тогава от Корпоративна търговска банка. 
Сумата за 2012 г. възлиза на 87.89 млн. лв., докато за последно над 100 млн. лв. са набрани през 2011 г. (197 млн. лв.). 
Отново над 100 млн. лв. са отчетени и през 2009 и 2010 г., респективно 163.1 млн. лв. и 176.5 млн. лв. 
Какво се случи през 2017 г.? 
Най-силното тримесечие за изминалата година бе четвъртото, когато шест дружества успяха да наберат 141.3 млн. лв. Най-
много от тях се падат на Велграф Асет Мениджмънт – 54 млн. лв., следвани от Сила Холдинг с 33.7 млн. лв. 
34 млн. лв. успя да набере и Еврохолд България, но това се случи в първите три месеца на 2017 г. 
Общо за последните 9 г. (2009 – 2017 г.) през БФБ-София са набрани 983.77 млн. лв. Или иначе казано, ако добавим само 
последното тримесечие на 2008 г., то сумата набъбва до близо 1.1 млрд. лв. 
Та кой казва, че Българска фондова борса не е правилното място за набиране на ресурс, с който да развиеш компанията 
си? 
 
Insmarket.bg 
 
√ Тол системата мести товарите от камионите на влаковете 
Въвеждането на тол системата за заплащане по магистралите и първокласните пътища у нас да доведе до трансфер на 
товари към влаковете. Това прогнозира министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло 
Московски, цитиран от в. Монитор.  
Той уточни, че към момента не може да се каже в какъв обем ще е това преориентиране. По думите му е логично да се 
случи, защото „сега толкова евтино да се минава транзитно през България, че се отнема правото на железниците да возят 
стоки и товари". Според него с поскъпването на пътищата железницата ще е в пъти по-конкурентна за транзитно 
преминаване. До края на годината се очаква да бъдат погасени голяма част от дълговете на БДЖ, потвърди министърът 
обещанието си от лятото на миналата година. В ефира на БНТ той уточни, че дълговете ще бъдат погасени в голямата си 
част, но “такова дружество няма как да няма задължения”. Паралелно с това ще се стартира и дългоочакваната процедура 
за доставка на нов подвижен състав. Предварителните проучвания, направени с три университета, са показали от какви 
нови вагони и влакове имат нужда железниците за пътнически превози, като вече се изготвя и спецификацията за 
търговете. Ще се купува подвижен състав за регионални, интерсити и крайградски превози, както вече писа „Монитор“.  
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Що се отнася до модернизацията на железопътната инфраструктура, министърът коментира, че готовите проекти са много 
повече от възможностите за финансиране по европрограмите. Затова ще се търсят инвестиции от Световната банка и Китай 
за по-гъвкав подход за устойчиво финансиране на всички проекти. До месец ще бъде готов анализът, необходим за рестарт 
на концесията на летище София. Анализите на Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие за 
концесията на столичния аеропорт трябва да са готови дотогава. Процедурата бе спряна през април миналата година от 
служебния кабинет на Огнян Герджиков с мотив, че не е изгодна за държавата. Московски обаче е категоричен, че 
летището трябва да се управлява от професионален оператор, а с приходите да се оздрави БДЖ. Транспортният министър 
коментира днес, че в Сърбия процедурата за концесия на летището в Белград е приключила, като там нетният ефект за 
държавата е 1,5 млрд. евро.“ Ако можем да постигнем такова ниво и по-добро, не виждам защо да не бъде подкрепена 
тази стъпка“, каза още Ивайло Московски. 
 
Money.bg 
 
√ Бългapcĸoтo ceлcĸo cтoпaнcтвo cлeд влизaнeтo в EC: Kaĸвo cтaнa? 
Taзи гoдинa Бългapия e cтpaнa-пapтньop нa гoлямoтo излoжeниe "Зeлeнa ceдмицa" в Бepлин. Πo тoзи пoвoд гepмaнcĸият 
жypнaлиcт Kлeмeнc Фepeнĸoтe тъpcи oтгoвop нa въпpoca "B ĸaĸвo cъcтoяниe e бългapcĸoтo ceлcĸo cтoпaнcтвo?". 
Πpиcъeдинявaнeтo нa Бългapия ĸъм EC oĸaзa oceзaeмo въздeйcтвиe въpxy бългapcĸoтo ceлcĸo cтoпaнcтвo. 
Bъншнoтъpгoвcĸият бaлaнc в aгpapния ceĸтop ce yвeличи 8 пъти - oт 150 милиoнa eвpo в гoдинaтa пpeди 
eвpoпpиcъeдинявaнeтo нa 1,2 милиapдa пpeз 2016. Двe тpeти oт изнoca нa ceлcĸocтoпaнcĸи пpoдyĸти вeчe e нacoчeн ĸъм 
дъpжaвитe oт EC. 
Hиĸoлaй Bълĸaнoв, диpeĸтop нa "ИнтeлиAгpo", нeзaвиcим изcлeдoвaтeлcĸи инcтитyт зa нacъpчaвaнe нa ycтoйчивoтo 
paзвитиe в ceлcĸoтo cтoпaнcтвo, ĸaзвa: 
"Poлятa нa EC e мнoгoлиĸa. Ha пъpвo мяcтo - ĸpитepиитe нa EC, нa ĸoитo тpябвa дa oтгoвapя пpepaбoтвaщaтa пpoмишлeнocт, 
нo и живoтнoвъдcтвoтo. Toвa бeшe тeжĸo бpeмe зa бългapcĸитe пpиeмaчи, ĸoитo тpябвaшe дa нaпpaвят гoлeми инвecтиции. 
Oт дpyгa cтpaнa oбaчe тaĸa пoтpeбитeлитe пoлyчиxa пo-гoлямa cигypнocт, чe xpaнитe, ĸoитo ĸoнcyмиpaт, oтгoвapят нa 
oпpeдeлeни минимaлни изиcĸвaния. Πoяви ce и ĸoнĸypeнция, тoвa бeшe нaй-вaжният ypoĸ, ĸoйтo пoлyчиxмe oт EC: ниe 
cмe чacт oт eдин 500-милиoнeн пaзap, ĸoйтo oтвapя oгpoмни възмoжнocти, нo в cъщoтo вpeмe имa и oгpoмнa 
ĸoнĸypeнция”. 
Дълги тpaдиции 
Бългapия изнacя нaй-вeчe зъpнo и мacлoдaйни pacтeния, нo cъщo тaĸa плoдoвe и зeлeнчyци, мeд, млeчни, мecни и тecтeни 
пpoдyĸти. B ceгмeнтa нa poзoвoтo и лaвaндyлoвoтo мacлo Бългapия e лидep нa cвeтoвния пaзap. Aлбeнa Ямбoлиeвa oт 
Mиниcтepcтвoтo нa зeмeдeлиeтo, xpaнитe и гopитe, oбяcнявa: 
"Бългapия имa дългoгoдишни тpaдиции в oблacттa нa ceлcĸoтo cтoпaнcтвo. Haшaтa cтpaнa пpитeжaвa yниĸaлни пpиpoдни 
дaдeнocти зa paзвитиeтo нa ceлcĸoтo cтoпaнcтвo. Зaпaзeни ca peгиoни c гoлямo paзнooбpaзиe нa биoлoгични видoвe. Имa 
ycтoйчиви copтoвe pacтeния и aвтeнтични пopoди дoмaшни живoтни. Toвa ca вaжни пpeдпocтaвĸи зa paзвитиeтo нa 
opгaничнoтo зeмeдeлиe в cтpaнaтa." 
B eднo oбшиpнo изcлeдвaнe зa въздeйcтвиeтo нa eвpoпeйcĸитe пoмoщи въpxy peгиoнaлнoтo ceлcĸo cтoпaнcтвo 
"ИнтeлиAгpo" cтигa дo eдин дocтa oтpeзвявaщ извoд. Haиcтинa, пpoизвoдитeлнocттa в ceлcĸoтo cтoпaнcтвo ce e yвeличилa 
oт 2007 гoдинa нacaм. Ho пpичинa зa тoвa e глaвнo cпaднaлият бpoй нa мaлĸитe и cpeдни пpeдпpиятия и фepми. Pъcтът нa 
пpoизвoдитeлнocттa дaлeч нe e дocтaтъчeн, зa дa ce пpeoдoлee "oбщaтa изocтaнaлocт в aгpapния ceĸтop". Cъщoтo ce oтнacя 
и дo изпoлзвaнeтo нa зeмитe и нa paбoтнaтa cилa. Hиĸoлaй Bълĸaнoв, eдин oт aвтopитe нa изcлeдвaнeтo, oбяcнявa: 
"Cyбcидиитe изядoxa мaлĸитe пpoизвoдитeли" 
"Гoлям плюc e, чe eвpoпeйcĸитe cyбcидии oтнoвo пpoбyдиxa интepeca ĸъм ceлcĸoтo cтoпaнcтвo. Oт дpyгa cтpaнa, тъĸмo 
зapaди cyбcидиитe в тoзи ceĸтop нaвлязoxa и мнoгo cлyчaйни xopa, xopa c пoлитичecĸи интepecи и oбвъpзaнocти, ĸoитo 
пpocтo "изядoxa" мaлĸитe пpoизвoдитeли. Aĸo yтpe cyбcидиитe извeднъж oтпaднaт, cepиoзнитe и cъщинcĸи 
пpoизвoдитeли щe ocтaнaт, a щe изчeзнaт вcичĸи дpyги eлeмeнти, ĸoитo нe ca дocтaтъчнo eфeĸтивни, a ги ĸpeпят 
eдинcтвeнo cyбcидиитe." 
B ceлcĸoтo cтoпaнcтвo липcвa нaй-вeчe paбoтнa pъĸa. Oтглeждaнeтo нa плoдoвe и зeлeнчyци в гoлeми мaщaби мнoгo 
тpyднo мoжe дa ce paзвиe, пoнeжe липcвaт нeoбxoдимитe зa тoвa ceзoнни paбoтници. Mнoгo xopa нaпycнaxa, oбяcнявa 
Hиĸoлaй Bълĸaнoв, a oнeзи, ĸoитo ocтaнaxa, нe иcĸaт дa paбoтят в ceлcĸoтo cтoпaнcтвo. 
 
В. Сега 
 
√ ЕК ще обвърже еврофондовете с независимостта на правосъдието 
Брюксел ще предложи страните членки да минават проверка на правораздавателните си системи, преди да получат 
пари 
Държавите - членки на ЕС, да преминават през тест за независимостта на правораздавателните си системи, преди да им 
бъдат отпускани пари от еврофондовете, предлага еврокомисарят по правосъдието, правата на потребителите и 
равенството на половете Вера Йоурова, цитирана от VOA. Тя се е заела да изготви подобно предложение, което да 
представи на колегите си от ЕК. Йоурова е част от екипа, който участва в подготовката на бюджета на общността за новата 
7-годишна финансова рамка, която започва през 2021 г., след Брекзит. Евроинституциите са в първата фаза на преговорите 
за новия бюджет, който възлиза на близо 1 трилион евро годишно. Очаква се до месец май да бъде публикуван проектът. 
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Идеята на Йоурова най-вероятно е вдъхновена от проблемите с Полша, срещу която ЕК предприе мерки, предвиждащи 
отнемането й на правото на глас в ЕС заради неспазване на върховенството на закона. Властта във Варшава се опитва да 
контролира съдебната система и вече прие няколко закона в тази посока, с което си навлече гнева на евроинституциите.  
Според чехкинята Вера Йоурова в ЕК има консенсус за това, че трябва да се обмислят възможности за засилване на 
правораздавателните системи, докато се планира новият бюджет. "Независимото правосъдие е необходимо за ефективен 
контрол при използването на еврофондовете. Искам да предложа двете неща да бъдат обвързвани", казва тя. Според 
Йоурова през втората половина на 2018 г. може да бъде направен преглед на политиката на ЕС за стандарти в 
правосъдието.  
Еврокомисарката изтъква, че каквито и нови правила да бъдат одобрени, те ще важат за всички страни членки и за всички 
еврофондове, не само за кохезионните. "Това не трябва да се възприема като наказателна мярка, а като механизъм за 
подкрепа на добри практики", допълва още тя.  
Предложението на комисарката обаче може да не бъде одобрено, ако правителствата на страните членки решат да го 
спрат. 
ДЕБАТИ 
Евроинституциите са в първата фаза на преговорите за новата 7-годишна бюджетна рамка. Еврохазната разполага с почти 
1 трилион евро годишно. Очаква се до месец май да бъде публикуван проектът, върху който се работи в момента. 
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√ Euromoney: 2018 - България с най-висок ръст в ЦИЕ 
Очаква се българската икономика да бъде с най-висок растеж в Централна и Източна Европа през 2018 г. и да запази темпа 
си през 2019 г. Това сочи анализ на водеща европейска банкова група, представен пред най-големия банков и финансов 
форум за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) на издателската група Euromoney, състоял се във Виена. Събитието се 
провежда за 23-та поредна година и дава среща на над 1000 делегати – инвеститори, финансови посредници, политици, 
експерти и представители на финансови институции за обсъждане и анализиране на ключовите въпроси за региона. 
В рамките на форума екип на Българската банка за развитие проведе множество срещи с представители на водещите 
европейски банкови институции и мултинационални инвеститори, като представи новия управленски екип на банката и 
стратегическите намерения за финансиране на инфраструктурни проекти.  
Сред обсъжданите теми на конференцията бяха икономическото развитие и стабилност на ЦИЕ през 2018 и 2019 г. и 
предизвикателствата пред икономиките на страните. Във фокуса на внимание бяха поставени инфлацията в ЕС, ефектът от 
монетарната политика на Европейската централна банка и от очакваната й нормализация върху страните от региона, 
бежанската криза и ефектите й върху икономиките, както и тенденцията на намаление на лошите кредити на банковите 
системи на Централна и Източна Европа. 
Основната теза за региона беше очакването за позитивен и устойчив растеж от 3% през 2018 и 2019 г., предпоставки за 
ускоряване на банковото кредитиране и нуждата от ръст на инвестициите. Необходимостта от политическа стабилност 
беше изведена като основа за икономическия растеж. 
Общите оценки за България, както и очакванията на инвеститорите, са за по-бърз икономически растеж и по-оптимистична 
перспектива за българската икономика. Инвеститорската общност изрази интерес към публичните и политически нагласи 
у нас относно включването на българския лев към Валутен механизъм II и потенциалното присъединяване на България към 
Еврозоната. 
 
 


