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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 

АИКБ 
 
√ РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАЗВАТ: „НЕ“ НА ДАЛАВЕРИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА!“ 

 
На 28 февруари 2018 г., сряда, от 11.00 часа, в София ще се 
проведе протест под надслов „НЕ“ на далаверите в 
енергетиката!“. За това се договориха национално 
представителните организации на работодателите, 
обединени в АОБР – Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), 
Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ). 
Протестът е подкрепен от браншовите организации, 
членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален синдикат 
„Защита“ и синдикалните организации в участващите в 
протеста фирми. 
Национално представителните работодателски организации 

призовават всички фирми, неправителствени организации и граждани, които не одобряват наглото манипулиране на 
пазара и спекулативното повишение на цената на електроенергията, да се включат в протеста. 
Детайлна информация за сборния пункт, маршрут и др. ще бъде оповестена допълнително. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Работодателските организации излизат на протест 
В края на февруари ще се проведе протест срещу "далаверите в енергетиката" 
Протест под наслов “НЕ” на далаверите в енергетиката!” ще се проведе на 28 февруари от 11 ч. в София. 
За това са се договорили национално представителните организации на работодателите, обединени в АОБР - Асоциацията 
на индустриалния капитал (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) 
и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
Протестът е подкрепен от браншовите организации, членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален синдикат „Защита“ 
и синдикалните организации в участващите в протеста фирми, посочва се още в съобщението. 
В него работодателските организации призовават фирмите, неправителствените организации и гражданите да се включат 
в протеста, в случай че “не одобряват наглото манипулиране на пазара и спекулативното повишение на цената на 
електроенергията”. 
Организаторите още не са обявили информация за сборния пункт и маршрута. 
 
Actualno.bg 
 
√ Работодателите вдигат протест "срещу далаверите в енергетиката"  
В последния ден на месец февруари – 28-ми, в София ще се проведе протест под надслов „НЕ” на далаверите в 
енергетиката!”. За това се договориха национално представителните организации на работодателите, обединени в АОБР 
– Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-
промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).  
Протестът е подкрепен от браншовите организации, членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален синдикат „Защита“ 
и синдикалните организации в участващите в протеста фирми. 
Национално представителните работодателски организации призовават всички фирми, неправителствени организации и 
граждани, които не одобряват наглото манипулиране на пазара и спекулативното повишение на цената на 
електроенергията, да се включат в протеста, заявяват от АОБР. 
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Econ.bg 
 
√ Индустриалци и работодатели и синдикати излизат на протест срещу цената на тока 
Теменужка Петкова отбеляза още, че за последните няколко месеца е провела редица среща със синдикати и бизнес  
Индустриалци и работодатели и синдикати излизат на протест срещу драстичното поскъпване на индустриалния ток.  
Предвидено е шествието да бъде на 28 февруари, но маршрутът все още не е уточнен. 
Митингът е под надслов и е подкрепен от национално представителните организации на работодателите, Асоциация на 
индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация 
на работодателите и индустриалците в България, национален синдикат „Защита". 
Работодателите искат да се спре със спекулативното завишаване на цените на тока, който индустрията, купува от борсата. 
На пресконференция преди дни сдруженията обвиниха държавата, че не прави достатъчно, за да се реформира сектор 
„Енергетика". 
Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал, тази законова поправка ощетява над 30 000 фирми в 
страната, които са принудени да купуват енергия на нереално висока цена. Сдружението предупреди, че ако не се спре 
със спекулативното завишаване на цената на енергията на борсата, битовите сметки може да скочат от юли с до 30 на сто. 
Индустриалците обвиниха Министерството на енергетиката, че заради липсата на адекватна политика дружествата 
трупали загуби. В официално писмо се настоява за прекратяване на държавната помощ за двете американски централи 
Марица 1 и 3 и за изготвяне на изцяло нов закон за енергетиката. 
Последва и реакция от страна на ресорният министър Теменужка Петкова. Тя обяви, че липсва конкретика в доводите на 
недоволния бизнес. Според разчетите на министерството през 2014 година дружествата – част от Българския енергиен 
холдинг са били на загуба в размер 247 милиона лева. За сравнение - в края на миналата година компаниите са отчели 
положителен финансов резултат. За последните 3 години драстично са нараснали и приходите по сметките на държавните 
дружества, отчете още Петкова. С това тя опроверга твърденията, че липсвала адекватна политика за развитието на 
сектора. От всички предприятия, според министъра, единствено ТЕЦ Марица изток 2 е завършила предходната година на 
загуба, тъй като са платени над 160 милиона лева такси за парникови емисии. 
Теменужка Петкова отбеляза още, че за последните няколко месеца е провела редица среща със синдикати и бизнес. На 
тях ясно е заявила, че ако имат информация за спекулативно завишаване на цените на свободния пазар да сезират 
Комисията за защита на конкуренцията.   
С позиция излезе и Комисията за енергийно регулиране. Нейният председател Иван Иванов също препоръча при 
информация за картел на пазара на енергия да се сезира единствено КЗК, тъй като регулатора нямал правомощия да 
санкционира. 
 
Economic.bg 
 
√ Работодателите ще протестират срещу скъпия ток на 28 февруари 
Протестните действия са подкрепени от браншовите организации, членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ  
На 28 февруари българските работодатели ще протестират срещу скъпата цена на електроенергията, съобщават от 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). 
Това решиха четирите национално представени работодателски организации - Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
Протестът ще е под надслов „НЕ“ на далаверите в енергетиката!“ и ще започне от 11:00 ч. в София. Протестните действия 
са подкрепени от браншовите организации, членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален синдикат „Защита“ и 
синдикалните организации в участващите в протеста фирми. 
Национално представителните работодателски организации призовават всички фирми, неправителствени организации и 
граждани, които не одобряват "наглото манипулиране на пазара и  спекулативното повишение на цената на 
електроенергията", да се включат в протеста. 
От АОБР допълнително ще дадат информация за сборния пункт за протеста, неговия маршрут и други подробности. 
Драстично поскъпване на тока за бизнеса се очаква от 1 февруари. В средата на януари председателят на АИКБ Васил Велев 
обясни, че към момента бизнесът плаща средно около 70 лева за мегават. „От следващия месец обаче цената се увеличава 
– с между 30 и 60%“, коментира Велев и добави, че това би могло да доведе до рязко поскъпване на основни стоки и 
продукти. 
Първоначално протестът на бизнеса трябваше да бъде проведен съвместно със синдикатите на 31 януари, но впоследствие 
последните се отдръпнаха от идеята. Поради невъзможност да успеят организират демонстрацията до 31 януари 
работодателските организации на 22 януари обявиха, че я отлагат за февруари. Тогава те коментираха, че вероятно 
протестът ще е в началото на месеца. 
 
В. Стандарт 
 
√ Индустриалци и работодатели и синдикати излизат на протест срещу цената на тока 
Индустриалци и работодатели и синдикати излизат на протест срещу драстичното поскъпване на индустриалния ток. 
Предвидено е шествието да се състои на 28 февруари, но маршрутът все още не е уточнен. 
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Митингът е под надслов и е подкрепен от национално представителните организации на работодателите, Асоциация на 
индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация 
на работодателите и индустриалците в България, национален синдикат „Защита". 
Работодателите искат да се спре със спекулативното завишаване на цените на тока, който индустрията, купува от борсата. 
На пресконференция преди дни сдруженията обвиниха държавата, че не прави достатъчно, за да се реформира сектор 
„Енергетика" 
Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал, тази законова поправка ощетява над 30 000 фирми в 
страната, които са принудени да купуват енергия на нереално висока цена. Сдружението предупреди, че ако не се спре 
със спекулативното завишаване на цената на енергията на борсата, битовите сметки може да скочат от юли с до 30 на сто. 
Индустриалците обвиниха Министерството на енергетиката, че заради липсата на адекватна политика дружествата 
трупали загуби. В официално писмо се настоява за прекратяване на държавната помощ за двете американски централи 
Марица 1 и 3 и за изготвяне на изцяло нов закон за енергетиката. Последва и реакция от страна на ресорният министър 
Теменужка Петкова. Тя обяви, че липсва конкретика в доводите на недоволния бизнес. Според разчетите на 
министерството през 2014 година дружествата – част от Българския енергиен холдинг са били на загуба в размер 247 
милиона лева. За сравнение - в края на миналата година компаниите са отчели положителен финансов резултат. За 
последните 3 години драстично са нараснали и приходите по сметките на държавните дружества, отчете още Петкова. С 
това тя опроверга твърденията, че липсвала адекватна политика за развитието на сектора. От всички предприятия, според 
министъра, единствено ТЕЦ Марица изток 2 е завършила предходната година на загуба, тъй като са платени над 160 
милиона лева такси за парникови емисии.  
Теменужка Петкова отбеляза още, че за последните няколко месеца е провела редица среща със синдикати и бизнес. На 
тях ясно е заявила, че ако имат информация за спекулативно завишаване на цените на свободния пазар да сезират 
Комисията за защита на конкуренцията.  
С позиция излезе и Комисията за енергийно регулиране. Нейният председател Иван Иванов също препоръча при 
информация за картел на пазара на енергия да се сезира единствено КЗК, тъй като регулатора нямал правомощия да 
санкционира. 
 
Manager.bg 
 
√ Работодатели готвят протест срещу далаверите в енергетиката 
На 28 февруари 2018 г., сряда, от 11.00 часа, в София ще се проведе протест под надслов „НЕ“ на далаверите в 
енергетиката!“. За това се договориха национално представителните организации на работодателите, обединени в АОБР 
– Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-
промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
Протестът е подкрепен от браншовите организации, членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален синдикат „Защита“ 
и синдикалните организации в участващите в протеста фирми. 
Национално представителните работодателски организации призовават всички фирми, неправителствени организации и 
граждани, които не одобряват наглото манипулиране на пазара и  спекулативното повишение на цената на 
електроенергията, да се включат в протеста. 
 
В. Дума 
 
√ Бизнесът ще протестира срещу скъпия ток 
Работодателите призоваха всички фирми, НПО и граждани да излязат на улицата срещу "далаверите в 
енергетиката" 
Големите работодателски организации -  АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, излизат на протест срещу скъпия ток. Той ще е на 28 
февруари в София под наслов „НЕ“ на далаверите в енергетиката. Първоначално протестът трябваше да бъде проведен 
съвместно със синдикатите на 31 януари, но бе отложен. 
Председателят на АИКБ Васил Велев обясни, че бизнесът плаща средно около 70 лв. за мегаватчас, но от февруари се 
очаква увеличение на цената, а това според него ще доведе и до поскъпване на основни стоки и продукти. Бизнесът 
прогнозира и поскъпване на тока за бита, което пък беше отречено от КЕВР. 
Работодателските организации призоваха всички фирми, НПО и граждани да се включат в протеста. 
 
В. Монитор 
 
√ Работодателите излизат на протест срещу скъпия ток на 28 февруари 
На 28 февруари големите работодателски организации излизат на протест срещу скъпата цена на електроенергията. 
Демонстрацията ще е под надслов „НЕ“ на далаверите в енергетиката!“ и ще започне от 11:00 ч. в София. 
Протестните действия са подкрепени от браншовите организации, членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален 
синдикат „Защита“ и синдикалните организации в участващите в протеста фирми, съобщиха от Асоциацията на 
организациите на българските работодатели (АОБР). 
От организациите призовават всички фирми, неправителствени организации и граждани, които не одобряват наглото 
манипулиране на пазара и спекулативното повишение на цената на електроенергията, да се включат в протеста. 
Първоначално протестът на бизнеса трябваше да бъде проведен съвместно със синдикатите на 31 януари, но впоследствие 
последните се отдръпнаха от идеята. Поради невъзможност да успеят организират демонстрацията до 31 януари 
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работодателските организации на 22 януари обявиха, че я отлагат за февруари. Тогава те коментираха, че вероятно 
протестът ще е в началото на месеца. 
Драстично поскъпване на тока за бизнеса се очаква от 1 февруари. В средата на януари председателят на АИКБ Васил Велев 
обясни, че към момента бизнесът плаща средно около 70 лева за мегават. „От следващия месец обаче цената се увеличава 
– с между 30 и 60%“, коментира Велев и добави, че това би могло да доведе до рязко поскъпване на основни стоки и 
продукти. 
 
В. Банкерь 
 
√ Бизнесът излиза на протест срещу цената на тока в края на февруари 
Работодателските организации потвърдиха решението си да протестират срещу цените на ток, продаван на свободната 
борса. Шествието ще се проведе на 28 февруари в София и ще бъде под наслов "Не на далаверите в енергетиката". . 
Зад протестните действия застават Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара 
(БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ).Те са подкрепени от Национален синдикат "Защита" и синдикалните организации в участващите в протеста фирми. 
Бизнесът смята, че на свободния пазар се осъществява манипулация на цените на ток, а повишението се извършва 
спекулативно.  
Преди дни председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че от 1 февруари се очаква драстично поскъпване на тока за бизнеса. 
Той обясни, че към момента бизнесът плаща средно около 70 лева за мегават, но от следващия месец цената се увеличава 
– с между 30 и 60%. Според Велев това може да доведе до рязко поскъпване на основни стоки и продукти. 
През седмицата Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви, че започва проверка относно наличието на 
спекулативни цени на електроенергията на свободния пазар по отношение на стопанските потребители и изразените 
съмнения за синхронизираното им увеличение от лицензираните търговци на електроенергия. 
 
Factor.bg 
 
√ Бизнесът излиза на протест: "НЕ" на далаверата в енергетиката 
Те призовават да ги подкрепят и гражданите, които не са съгласни с наглото манипулиране на пазара на ток 
На 28 февруари в София ще се проведе протест под надслов „НЕ” на далаверите в енергетиката”. 
За това се договориха национално представителните организации на работодателите, обединени в Асоциация на 
организациите на българските работодатели. 
В нея влизат 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). 
Протестът е подкрепен от браншовите организации, членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален синдикат "Защита" 
и от синдикалните организации в участващите в протеста фирми. 
Национално представителните работодателски организации призовават всички фирми, неправителствени организации и 
граждани, които не одобряват "наглото манипулиране" на пазара и "спекулативното" повишение на цената на 
електроенергията, да се включат в протеста, заявяват от АОБР. 
 
В. Сега 
 
√ Работодателите ще протестират на 28 февруари 
Бизнесът вдига протест "НЕ" на далаверите в енергетиката!" в последния ден на февруари - 28-и. За това се договориха 
национално представителните организации на работодателите. Протестът е подкрепен от браншовите организации, 
членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален синдикат "Защита" и синдикалните организации в участващите в 
протеста фирми. 
Протестите се организират във връзка с шоковото поскъпване на тока на свободния пазар, което за отделните фирми 
достига около и дори над 60%. Работодателите недоволстват, че държавните дружества продават евтина енергия на 
търговци, които впоследствие я препродават на завишени цени. "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. Изпълнителният председател на БСК Божидар 
Данев дори описа ситуацията в енергетиката като "икономическа шизофрения". Бизнесът алармира, че заради 
спекулативното поскъпване на тока за фирмите на свободния пазар може да се стигне до значително повишение на цените 
и за бита. 
НЕДОУМЕНИЕ 
"За мен е голяма загадка за какви цени на енергията говори бизнесът", коментира в събота пред Би Ти Ви министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова. "За съжаление в рамките на срещите, които направихме с бизнеса, не можа да стане 
ясно кои са тези търговци, които предлагат такива високи цени. Електроенергията, която дружествата продават, е на цени 
от 76.09 лв.", коментира тя. 
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√ Работодателите искат вето на Закона за частните охранители 
В остра позиция работодателите поискаха от президента Румен Радев да наложи вето върху приетия само преди дни закон 
за частната охранителна дейност, написан от ГЕРБ. 
В писмо до президента работодателите изразяват пълно несъгласие с нормативния акт. Според тях той е приет при 
съществени нарушения на законодателната процедура - не е преминал валидно обществено обсъждане, липсва оценка на 
въздействието и съответствие с правото на ЕС. 
Според тях законът не отговаря и на очакванията на сектора, защото въвежда прекомерни и ненужни регулации, което е в 
разрез с правилата на конкуренцията и на общата забрана за дискриминация във вътрешния пазар на ЕС и ЕО. Освен това 
е в противоречие и на декларираните от правителството намерения за намаляване на административната тежест.  
Новият закон налага свръхрегулация на сектора, защото изисква представянето на допълнителни документи, твърдят 
работодателите. Според тях някои от разпоредбите ще блокират дейността на компаниите, ще доведат до значителни 
дисбаланси, а е възможно дори да провокират даване на нерегламентирана държавна помощ. 
Законът влиза и в сблъсък с европейското законодателство, защото въвежда възможността частни охранителни фирми да 
осигуряват опазване на имуществото и населението и на обществения ред в урбанизираните територии, което е основна 
функция на публичните власти и правоохранителните органи, пишат работодателите. Тези норми бяха подложени на силна 
критика, и от опозицията, която смята, че с тях се дава възможност за приватизиране на дейност, която е в прерогативите 
на МВР. 
 
БНР 
 
√ Теодор Дечев: Токът за бизнеса ще поскъпне заради картел между държавните електроцентрали 
Работодателските организации настояват за спешна среща с министър-председателя Бойко Борисов, на която да се търси 
решение на проблема с поскъпването на тока за бизнеса. „Ако такова решение не бъде намерено скоро, от началото на 
месец февруари работодателите, работниците, а най-вероятно и синдикатите излизат на протести”, това заяви в 
предаването „Позиция” на Радио Варна Теодор Дечев - директор "Индустриална политика" в Асоциацията на 
индустриалния капитал. 
Дечев напомни, че през тази седмица работодателите изпратиха сигнал до Комисията за защита на конкуренцията. В него 
се твърди, че АЕЦ „Козлодуй” и ТЕЦ „Марица Изток 2” злоупотребяват с монополно положение по отношение на цените, 
на които продават електроенергията. „На енергийната борса цените им са доста по-високи, отколкото на собствените им 
интернет-платформи, но на тези платформи има едни точно определени привилигировани фирми, които получават тока, 
на по-ниски цени”, каза Теодор Дечев. 
Цялото интервю може да чуете тук. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
News.bg 
 
√ Стокообменът ни с Украйна е увеличен със 7,26% за 9 месеца, отчитат от МИ 
Обсъжда се възстановяването на Българо-украинска комисия за икономическо сътрудничество след осем годишно 
прекъсване, съобщиха от Министерството на икономиката. 
"Икономическото сътрудничество с Украйна е важно за България и в Министерство на икономиката ще работим за 
развитието му". Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов на среща с извънредния и пълномощен 
посланик на Украйна в Република България Микола Балтажи. 
За първите девет месеца на 2017 г. стокообменът е нараснал с 7,26% в сравнение със същия период за 2016 г. и е на 
стойност $468,1 млн. Износът в размер на $110,2 млн. е нараснал с 6,17%.  
За същия период на 2017 г. вносът също е нараснал със 7,61% и е стойност $357,9 млн. 
По думите на министър Караниколов Украйна може да разчита на коректно партньорство. По думите на министъра е важно 
провеждането на поредното седмо заседание на Междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество в 
София през втората половина на 2018 г. То е след осем годишна пауза. 
От украинската страна информираха за предстоящото провеждане на бизнес форум през април т.г. в гр. Бургас. На нещо 
ще участват представители на украинския и българския бизнес. 
Украинският посланик изрази благодарност за предоставената до сега подкрепа от България по пътя на интегриране на 
страната му в ЕС. Той изтъкна, че страната ни е ключов икономически партньор на Украйна. 
 
 
 
 

http://bnr.bg/varna/post/100925970/teodor-dechev-tokat-za-biznesa-shte-poskapne-zaradi-kartel-mejdu-darjavnite-elektrocentrali
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Investor.bg 
 
√ През 2018 г. отново ще има субсидирана заетост, а не квалификация 
Държавата продължава да субсидира заетост, която се е доказала като неефективна, пише в анализ Зорница Славова 
от ИПИ 
И през 2018 г. държавата ще действа на пазара на труда най-вече чрез субсидирана заетост, пише в анализ Зорница Славова 
от Института за пазарна икономика (ИПИ). Националният план за действие по заетостта за 2018 г. предвижда временна 
заетост за 18 хил. души и обучение на 11 хиляди – всичко за 73 млн. лева. 
Спрямо миналата година общата сума е същата, пише анализаторът. Структурата на разходите също е подобна - 77% (56 
млн. лв.) от парите ще бъдат похарчени за програми за директно създаване на заетост, 5% (4 млн. лв.) за обучителни 
програми, а останалите – за комбинирани. 
Интересно е, че трите най-големи програми, въпреки че са замислени да осигуряват и обучения (ясно видимо от от имената 
на двете от тях), ще създават само субсидирана заетост и през 2018 година. 
Това са „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания” (9 млн. лв.), „Регионални програми за 
заетост” (8 млн. лв.) и „Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица” (7 млн. лв.), които ще създадат 
временна заетост на близо 6 хиляди души и ще обучат и квалифицират точно 0 души. 
Най-много средства за обучения пък са по линия на програмите със социалните партньори (синдикати и работодателски 
организации) – 10 млн. лв. за обучение на близо 8 хил. души и заетост на 3 хиляди. 
Проблемът е, че макар пазарът на труда в страната да се развива добре, а заетостта да отбеляза рекорд през 2017 г., 
държавата продължава да субсидира заетост, която не само се е доказала като неефективна, краткосрочна и скъпа мярка, 
но и обхваща много малка част от безработните.  
Дори Министерството на труда откри при първия си и единствен анализ на програмите, че те не водят до дългосрочна 
реализация на пазара на труда, а само временно създават заетост, която не води до повишаване на 
конкурентоспособността на участващите и след края на програмите те отново са безработни... до следващата програма. 
Достатъчно е и да се погледне картината в ЕС - 75% от средствата за активна политика на пазара на труда в България са за 
директно създаване на заетост (субсидирана заетост), а в ЕС този дял е 18% по последни данни от 2015 година. За обучения 
в България пък се отделят 12% от средствата при 41% в ЕС. 
Същевременно ученето през целия живот в България е трагично – 2,2% от населението на възраст 25-64 г. участва в този 
процес при 10,8% в ЕС за 2016 година, а липсата кадри е все по-осезаема. Недостигът на подходяща работна ръка в 
индустрията в България е над двойно по-висок от този в ЕС и достига нов рекорд през четвъртото тримесечие на 2017 г. – 
38,6% от предприятията не могат да намерят кадри при средно 17% за ЕС. 
Всичко това показва, че политиките на пазара на труда в България и тази година няма да следват добрите световни и 
европейски практики. Отново ще залагат на субсидирана заетост, харчене и отчитане на много пари и създаване на 
зависимости на най-уязвимите групи без шансовете им за реализация в реалния сектор да се повишават. 
 
Expert.bg 
 
√ Ангажираността на служителите у нас расте, най-голяма е в ИТ сектора 
Ангажираността на служителите в България през 2017 г. е достигнала 68%, сочи проучване на Aon. Това е най-високото 
ниво на показателя в 11-годишната история на изследването. 
Според методологията тази висока степен на ангажираност означава, че служителите препоръчват компанията си като 
добър работодател, не търсят други възможности на пазара на труда и влагат много повече, отколкото се очаква от тях на 
работа всеки ден. 
През 2017 г. в проучването се включиха общо 56 компании, разпределени в повече от 10 индустрии. Над 13 500 служители 
дадоха своето мнение за работата си и за своя работодател, а над 300 топ мениджъри оцениха компаниите, които 
ръководят в България. 
Най-ангажирани и тази година продължават да бъдат служителите от ИТ сектора, заедно с фармацевтичните компании и 
сектор Транспорт и Логистика. 
Над 78% от работещите в тези три сектора споделят, че техният работодател има отлична репутация в обществото и са по-
склонни да я препоръчват като добро място за работа. Това са секторите, в които служителите се чувстват значително по-
свободни сами да управляват и да определят начините, по които да изпълнят зададените им задачи. 
Секторът за Аутсорсинг услуги в България и тази година заема една от последните позиции по отношение ангажираност на 
служителите. За 2017 г. спада драстично процентът на служителите в този сектор, които биха препоръчали своя 
работодател на близки и познати, които търсят работа. Тази година не повече от 29% от всички 2765 изследвани служители 
казват, че тяхната компания е добро място за работа, в сравнение с миналата година, когато този процент е бил 58%. В 
същото време само 36% от работещите в сектора мислят, че техният работодател успява да задържи талантите си. 
За 2017 г. най-ниските нива на ангажираност се наблюдават при служителите между 25 и 29 години, докато най-младите 
(до 25 години) са най-ангажирани с резултат от 81%. Тяхното желание да се докажат в работата си се допълва от усилията, 
които полагат работодателите да отговорят на техните високи очаквания. Един от аспектите, които най-много вълнува 
младите служители, е възможността да учат на работното място, но само 60% от запитаните споделят, че техният 
работодател им предоставя възможност да участват в различни проекти и да трупат знания и умения. 
Друго демографско разделение, което анализира проучването, е годините стаж в компанията. От изследваните над 13 500 
служители най-ниски нива на ангажираност се наблюдават при тези със стаж в компанията между 3 и 5 години. 



7 

 

Те са най-малко удовлетворени от възможностите за кариерно израстване в компанията. Друг аспект от условията на 
работа, които са ниско оценени от групата на 3 до 5 години в компанията, е до колко работодателите успяват да им 
предоставят обучения, с които да развият необходимите им умения и компетенции. Всъщност, едва 43% се съгласяват, че 
компанията разполага с ефективен процес, който да им помогне да идентифицират правилно областите им за развитие. 
 
Publics.bg 
 
√ България е на 30-о място в света по екологична ефективност 
По показателя „Качество на въздуха“ позицията на България се влошава заради използването на твърдо гориво за 
домакинствата 
България се нарежда на 30-о място в света и на трето в региона на Източна Европа в глобалния Индекс за екологична 
ефективност 2018 г.  (Environmental performance index 2018), съобщават от Министерството на околната среда и водите 
(МОСВ). 
В предишната класация през 2016 г. страната ни заемаше 33-то място сред общо 180 държави. 
България се представя отлично в категория „Биоразнообразие и хабитат“, изкачвайки се с цели 41 позиции от 64-то до 23-
то място спрямо класацията от 2016 г.  Значително подобрение е отбелязано и в категория „Гори“ където за две години 
сме се изкачили от 50-о на 34-то място. 
В категория „Замърсяване на въздуха“ страната ни заема 74-то място, което е подобрение с три позиции.  Данните от 
доклада показват, че по показателя „Качество на въздуха“  България е на 89-о място, като влошаването на позицията ни се 
дължи основно на показателя „Твърдо гориво за домакинствата“. 
Индексът оценява 180 държави по 24 показателя за ефективност, в десет категории, обхващащи екологичното здраве и 
жизнеността на екосистемите. Тези данни дават яснота каква екологична политика трябва да води съответната държава. 
Индексът се изготвя на всеки две години от Йейлския и Колумбийския университет съвместно с организаторите на 
Световния икономически форум. 
 
В. Сега 
 
√ ЕК откри 8 наказателни процедури срещу България едновременно 
Съд и глоба от 44 000 лв. на ден грозят страната заради това, че не прилага директивата за бързия интернет  
Еврокомисията обяви новия месечен списък на държавите нарушителки, които не спазват общото законодателство на ЕС. 
България, която в момента играе важната роля на европредседател, фигурира като нарушителка на 7 директиви и един 
регламент, засягащи пазара на ток и газ, европейската заповед за разследване, правото на адвокат, защитата на географски 
наименования и др. Сферите на нарушенията ясно показват, че управляващите в България бавят истинската либерализация 
на енергийния пазар, не улесняват битката с престъпността и нехаят за изоставането на страната в разпространението на 
бързия интернет. 
Неспазването на Директивата за намаляване на разходите за високоскоростен интернет ще коства на страната глоба от 
близо 44 000 лева на ден. Тази е най-напредналата наказателна процедура. България трябваше да я пренесе в 
националното законодателство най-късно до 1 януари 2016 г. Забавянето е непростимо и необяснимо, защото директивата 
урежда важни и полезни неща - например когато се правят ремонти на сгради и тръби или се полагат нови трасета, канали 
и кабели за ток, вода, парно, природен газ, това да се използва и за изграждане на мрежа за широколентов интернет, което 
би спестило и разходи, и време. 
Според евродокумента всички нови, както и обновяваните сгради задължително трябва да се оборудват с физическа 
инфраструктура, позволяваща всеки апартамент, офис или кабинет да получи достъп до широколентов интернет. Това би 
трябвало да се прилага и за блоковете, участващи в "безплатното" саниране. Друго евроизискване е всяка страна членка 
да съкрати до 4 месеца сроковете за издаване на разрешителни за изграждане на електронни съобщителни мрежи или за 
разполагането на нови мрежови елементи. 
През август миналата година транспортното министерство обеща да сложи край на честото разкопаване на улици заради 
редуващи се ремонти на различни тръби и друга подземна инфраструктура. Цялата информация за съществуващи мрежи 
и бъдещи разширения, планирани от доставчиците на ток, парно, вода, природен газ, интернет и т.н., ще бъде събрана в 
Единна информационна точка (ЕИТ) - електронна платформа, базирана на геопространствени данни и финансирана с 
европари. Идеята бе, когато община реши например да започне ремонт на улици, чрез портала тя да може да отправи 
покани към различните мрежови оператори - топлофикация, телеком, ВиК и т.н., да се включат, ако имат интерес, и да 
споделят разходите по разкопаването. Голямата засечка е свързана тъкмо с неприлагането на евродирективата, която 
казва, че трябва да има ясно разписани правила как да става това партньорство. Строителните работи за прокарване на 
трасето представляват до 80% от всички разходи за изграждане на мрежа за скоростен интернет, твърди Еврокомисията. 
А тъй като България вече трета година не може да превърне полезната директива в собствен закон, сега е заплашена от 
дело в Съда на ЕС и от жестока глоба - по 22 226.40 евро на ден 
Брюксел вчера отправи последно предупреждение към София заради "непълно прилагане" на директивите за тока и 
природния газ, което спъва конкуренцията. България има срок от два месеца да се поправи, в противен случай 
Еврокомисията ще отнесе и този казус към съда на ЕС. 
ЕК постави ултиматум на България и заради директивата за европейската заповед за разследване по наказателноправни 
въпроси, според която всяка държава трябва да признава и съответно да предоставя доказателства срещу уличени в 
престъпление по искане на друга страна членка по същия ред, по който го прави за собствените си служби. И тук срокът за 
взимане на мерки е двумесечен. 
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В рамките на друга наказателна процедура ЕК е изготвила мотивирано становище, с което приканва България да обясни 
как осигурява на обвинените в престъпления правото на достъп до адвокат. В ЕС всеки заподозрян има право на 
справедлив съдебен процес и на защита, отбелязва комисията. 
 
Faktor.bg 
 
√ Бългapия c нaй-гoлям pъcт пo пpoдaжби нa тъpгoвcĸи aвтoмoбили в EC 
Пpeз изминaлaтa гoдинa в cтpaнaтa ни ca били peгиcтpиpaни 5973 тaĸивa пpeвoзни cpeдcтвa 
Cпopeд oфициaлнитe дaнни нa Acoциaциятa нa aвтoмoбилнитe пpoизвoдитeли в Eвpoпa (АСЕА), пpeз изминaлaтa гoдинa 
ce нaблюдaвa pъcт в бизнeca c тъpгoвcĸи пpeвoзни cpeдcтвa: лeĸo-, cpeднo и тeжĸoтoвapни, и aвтoбycи, пише money.bg. 
Дaннитe нa АСЕА зa Бългapия, в ĸoитo ca вĸлючeни caмo лeĸoтoвapнитe aвтoмoбили дo 3.5 тoнa, coчaт, чe пpeз изминaлaтa 
гoдинa в cтpaнaтa ни ca били peгиcтpиpaни 5973 тaĸивa пpeвoзни cpeдcтвa. Toвa пpeдcтaвлявa пoдoбpeниe oт 22,1% cпpямo 
2016 гoдинa и e нaй-дoбpoтo пpoцeнтнo yвeличeниe в цeлия Eвpoпeйcĸи cъюз, oтбeлязвa аutо-рrеѕѕ.nеt. 
Πpoдaжбитe нa нoви тъpгoвcĸи пpeвoзни cpeдcтвa в Бългapия пpeз дeĸeмвpи минaлaтa гoдинa пъĸ ca ce yвeличили c 36.7% 
дo 600 eдиници. 
Πpoдaжбитe ca ce пoвишили c 3.2% дo нивo oт 2 403 414 мaшини. Πoдoбpeниeтo зa 2017 e фaĸт въпpeĸи пoнижeнoтo 
тъpceнe пpeз пocлeдния мeceц нa гoдинaтa, ĸoгaтo peaлизaциятa ce e cвилa c 3.5% дo 205 949 eдиници.  
Зa изминaлaтa гoдинa, oт АСЕА oтчитaт pъcт в peгиcтpaциитe нa нoви тъpгoвcĸи aвтoмoбили нa тpи oт пeттe ocнoвнитe 
eвpoпeйcĸи пaзapa - Иcпaния (+13.5%), Фpaнция (+6.9%) и Гepмaния (+3.3%). B Итaлия и Beлиĸoбpитaния ce нaблюдaвaт 
пoнижeния oт cъoтвeтнo 2.3% и 4.4%. 
Ocнoвнaтa чacт нa нoвo-peгиcтpиpaнитe тъpгoвcĸи пpeвoзни cpeдcтвa пpeз изминaлaтa гoдинa ca били пpeдcтaвитeли нa 
лeĸoтoвapнитe aвтoмoбили дo 3.5 тoнa. Tяxнoтo тъpceнe пpeз 2017 e дocтигнaлo нивo oт 1 995 797 eдиници или 3.9% 
пoвeчe. 
 
Manager.bg 
 
√ Лошите кредити у нас – три пъти над средното европейско ниво 
България на челно място в Европа по лоши кредити. Това показва работен доклад на Европейската комисия. Само 
необслужваните потребителски заеми са за над 800 млн. лева, към края на 2017 г.  Към тази сума трябва да се добавят и 1 
млрд. лева необслужвани ипотеки. 
Къде сме на картата на Европа? Средно лошите кредити на Стария континент се движат около 4%, у нас статистиката 
показва три пъти повече. За да не се стига до задънена улица, финансистите имат едно "златно правило" - правете каквото 
искате, теглете колкото искате, но месечните ви задължения не бива да надхвърлят 40% от чистия доход. Т.е., ако вземем 
за пример средната работна заплата - 1064 лв., вноската към банката не бива да е по-висока от 333 лв. 
"Винаги да се оставя буфер. Размерът на всички задължения за кредити, лизинги да не надвишава 40% от нетния доход. 
Това е максимално допустимата горна граница на задлъжнялост", коментира пред Нова телевизия финансовият 
анализатор Десислава Николова. 
По данни на Европейската комисия около 12% от всички заеми у нас попадат в графата лоши или необслужвани. 
Подобряват се данните през 2017 г. лошите потребителски кредити са намалели с 13%. Така към края на декември 
задължения са около 800 млн. лв. 
 
В. Земя 
 
√ Над 65 агрофирми на Добричкия панаир 
Над 65 фирми заявиха участието си на Добричкия панаир. За първа година интерес към мероприятието проявяват фирми 
занимаващи се с биопродукти, съобщи dobrichmedia.com. Добрички панаир АД за 24-ти пореден път ще открие на 30 
януари от 10 часа календара на селскостопанските прояви в България със специализираното изложение Борса за семена и 
посадъчен материал. Изложението продължава до 3 февруари. През петте дни земеделските производители ще имат 
възможност да направят своя избор и да си осигурят най-добрите продукти за сеитбена кампания 2018 г. 
 
√ Необясним спад в цената на млякото 
През есента то се е изкупувало от фермерите за 80 ст. литъра, сега мандрите дават 60 ст. 
Животновъди сигнализираха за рязък спад в цените на кравето мляко в цялата страна. Най-драстични са разликите в 
Хасково, Кърджали и Елхово, информира Фермер.БГ. „Очаквахме поне до лятото цената на млякото да се задържи, но в 
момента тенденциите са тя да продължи да пада“, коментират от бранша с недоумение за принципа на намаляване на 
цените. През октомври цената на кравето мляко в голяма част от страната достигна примамливите 75–80 стотинки/литър. 
Именно тези стойности накараха животновъдите да погледнат по-оптимистично на цялостната картина в сектора. Само два 
месеца по-късно цената на млякото отново тръгна надолу и не предполага нищо положително. 
За съжаление от две седмици в голяма част от Южна и Югоизточна България млякото вече се купува за 60 стотинки/литър. 
Налице е и друг проблем, коментират производители. На места мандрите спират да изкупуват млякото на 
производителите, които останаха регистрирани. Това сигнализираха животновъди, които произвеждат по-малко литри и 
живеят в по-отдалечени райони. „Мандрата ме уведоми, че може да ми изкупува до 500 литра на ден, другото мляко не 
ги интересува какво ще го правя“, обясни производител. Засега преработвателите не желаят да коментират на какво се 
дължи спада в цените. 
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БНТ 
 
√ В София започва кампанията за плащане на местните данъци и такси 
От 29 януари собствениците на недвижими имоти в София вече могат да плащат местните си данъци и такси, съобщи 
заместник-кметът на София Дончо Барбалов, цитиран от пресцентъра на Столичната община. 
Срокът за ползване на 5 процента отстъпка от данък сгради и данък МПС е 30 април 2018 г., при условие, че дължимите 
суми бъдат платени наведнъж. За такса битови отпадъци отстъпка не се предвижда. Задълженията могат да се плащат и 
на равни вноски, а сроковете са съответно - за данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни - първа вноска, и 31 октомври 
- втора вноска. За такса битови отпадъци има четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември. 
Плащането може да се извършва във всеки от данъчните отдели на Столичната община, независимо от адреса на имота 
или на задълженото лице. Всички каси разполагат с ПОС устройства. Друга възможност за плащане е по банков път или 
през интернет страницата на Столичната община. 
Тази година кампанията за данък МПС в София започна още на 2 януари и столичани имаха един месец повече да ползват 
отстъпка от 5 процента за колите си. През януари 2018 г. от този данък в бюджета на столицата са постъпили 3, 65 млн. лв. 
За сравнение - за същия период на 2017 г., от данък МПС са постъпили 3,18 млн. лв. 
Съобщенията за дължимите данъци и такси ще се получават от собствениците от средата на февруари. Гражданите, които 
вече са се отказали от хартиените съобщения, ще ги получат на посочения от тях имейл адрес. Така информацията за 
притежаваните от тях недвижими имоти няма да минава през пощенски или разпространителски фирми. 
Срокът за отказ от хартиени съобщения за тази година беше до 12 януари - при подаване на заявление в някой от данъчните 
отделите и до 26 януари - при отказ по електронен път. До момента общо 1285 собственици в София са се отказали от 
хартиените данъчни съобщения. 
За отказ по електронен път трябва да се влезе в раздела "Справка за задълженията и плащанията" на е-страницата на 
Столичната община и да се попълни декларация, като се посочи имейл. Има опция и за пълен отказ от съобщения. В такъв 
случай всяка година собствениците трябва сами да проверяват какви местни данъци и такси дължат. Тези които сега решат 
да подадат заявление за отказ от хартиено съобщение, ще започнат да получават съобщенията по имейл от 2019 г., 
информират от Столичната община. 
 
EconomyNews.bg 
 
√ Държавният дълг в ЕС намалява 
През Q3 на 2017 година държавният дълг в целия ЕС, на еврозоната се понижи като процент от БВП, показват данни на 
Евростат. Нивото на държавния дълг в България също бележи понижение както спрямо второто тримесечие, така и на 
годишна база (спрямо третото тримесечие на 2016-а година) и остава сред най-ниските в ЕС. 
В края на третото на 2017-а година дългът на всички 28-те членки на ЕС се понижи до 82,5% от БВП на региона спрямо 83,3% 
през предходните три месеца и под 82,9% преди година (през третото тримесечие на 2016-а). 
От своя страна държавният дълг в еврозоната се сви за същия период до 88,1% от БВП от 89,0% през периода април - юни 
2017-а и спрямо ниво на дълга от 89,7% от БВП преди година. 
Според Евростат през третото тримесечие на 2017-а година най-ниско ниво на държавния дълг като процент от БВП е 
отчетен в Естония (8,9%), Люксембург (23,4%), България (25,6%), докато най-високи нива на дълга са отчетени в Гърция 
(177,4% от БВП), Италия (134,1%) и Португалия (130,8%). 
Спрямо второто тримесечие на миналата година три страни - членки на ЕС регистрират повишение на техния държавен 
дълг в края на третото тримесечие, докато при 23 членки на съюза има намаляване на дълга като процент от БВП, а в 
Люксембург има стабилизация на държавния дълг. Най-солиден спад на дълга на тримесечна база беше отчетен в Чешката 
република (понижение с 4,3 процентни пункта), Кипър (с 2,9 пункта), Литва (с 2,3 пункта ) и България (с 2,1%), докато най-
солидно увеличаване на държавния дълг беше регистрирано в Гърция (повишение с 1,3 процентни пункта) и Белгия (с 0,9 
пункта). 
На годишна база (спрямо третото тримесечие на 2016-а година) най-солидно повишение на отношението дълг към БВП е 
отчетено в Италия (повишение с 2,0%), Люксембург (с 1,7%) и Франция (с 1,0%), а най-солиден спад е отчетен в Кипър 
(понижение със 7,4 процентни пункта), Холандия (с 4,5%), Малта (с 4,4%) и Германия (с 4,1%). 
Данните на Евростат показват, че държавният дълг на България се е понижил през периода юли - септември 2017-а година 
до 25,6% от БВП, достигайки 25,021 млрд. български лева спрямо 27,7% през второто тримесечие (26,662 млрд. лева) и 
спрямо 28,5% от БВП година по-рано (26,307 млрд. лева). 
По този показател нашата страна продължава да бъде сред трите държави от ЕС с най-ниско ниво на дълга в процентно 
отношение, изпреварена единствено от Естония и Люксембург. 
 
Profit.bg 
 
√ Ръстът при азиатските ации продължава 
Азиатските акции продължиха ръста си днес - на фона на оптимистичните корпоративни печалби и солидния световен 
икономически растеж. В същото време доларът се опита да тръгне нагоре, въпреки оплакванията на Белия дом относно 
“нечестните” търговски практики от страна на конкурентите. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.4%, като се цели в ръст в 12-а поредна сесия. Индексът бележи 
повишение от 8% от началото на годината. 
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Японският Nikkei отчита повишение от 0.5%, на фона на лекото поевтиняване на йената, докато в същото време 
южнкорейският индекс записа нов рекорд. 
Хоконгският Hang Seng също нарасна с 0.5% за деня. Индексът е най-добре представящият се от началото на годината с 
повишение от над 11%, следван от индекса на сините чипове в Шанхай, който нараства с 9%. 
Уолстрийт също е в печеливша серия. Само миналата седмица Dow Jones се повиши с 2.08%, S&P 500 с 2.22%, а Nasdaq с 
2.31%. 
От 133-те компании от S&P 500, които са публикували отчетите си досега, близо 80% отчитат по-добри резултати от 
очакваните. 
Някои от най-големите компании се очаква да обявят резултатите си тази садмица, като сред тях са Apple, Alphabet, 
Facebook, Microsoft и Amazon. 
Насочването към акциите, в комбинация с риска от по-голяма инфлация в световен мащаб, се отрази отрицателно на 
държавните облигации, като лихвите нараснаха в повечето развити държави. 
Лихвата по двегодишните щатски държавни облигации се повиши до най-високото си ниво от 2008 г., като вече отчита 
напълно евентуално вдигане на лихвите от страна на Федералния резерв през март. 
Лихвата по 10-годишните книжа излезе от рейнджа от миналата седмица и достигна 2.69% днес, което бе най-високото 
ниво от средата на 2014 г. 
Следващата среща на Фед е в сряда, като тя ще е и последна за председателя Джанет Йелън. Анализатори очакват 
изявлението след срещата да затвърди очакванията за вдигане на лихвите през март. 
Ръстът при лихвите по щатските държавни облигации обаче не бе достатъчен за спасяването на долара, който поевтиня до 
триседмични дъна миналата седмица, след като щатската администрация изглежда приветства по-евтината валута. 
Президентът Доналд Тръмп се опита да направи леко отстъпление от тези позиции към края на седмицата, но пораженията 
вече бяха нанесени. 
В интервю, излъчено в неделя, Тръмп заплаши да постави пред Европейския съюз въпроса за “много несправедливата” 
търговска политика спрямо САЩ. 
Еврото се сблъска с известно прибиране на печалби в азиатсата сесия днес, вследствие на което поевтиня до 1.2393 спрямо 
долара, отстъпвайки от триседмичния връх от 1.2538 долара, достигнат миналата седмица. 
Доларът поскъпна леко спрямо йената до 108.89, но се търгува недалеч от четиримесечното дъно от 108.28 йени за долар. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, нарасна с 0.2%, 
до 89.281 пункта, след като преди това бе достигнал най-ниското си ниво от края на 2014 г. 
Доларът зависи от редица данни за САЩ, които се очакват през тази седмица, в това число инфлацията, производството и 
заплащането. 
Поевтиняването на долара се отрази положително на много суровини, като златото поскъпна до 17-месечен връх през 
миналата седмица, а последно се търгуваше на ниво от 1 348.10 долара за тройунция. 
Цените на петрола достигнаха най-високите си нива от три години, като фючърсите на петрола от сорта брент се задържат 
над 70 долара при ниво от 70.40 долара за барел. Фючърсите на щатския лек суров петрол бележат повишение от 18 цента, 
до 66.32 долара за барел. 


