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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Nova TV 
 
√ С колко ще поскъпне животът с новите цени на тока за бизнеса? 
Новата година започва със скок в цената на основни стоки и услуги. Причината - драстичното поскъпване на тока за бизнеса 
от 1 февруари. Фирмите, които произвеждат мляко, месо, яйца, хляб са силно притеснени. Какво показват разчетите на 
производителите и с колко повече ще плащаме за пълна  потребителска кошница?   
Към момента бизнесът плаща средно около 70 лева за мегават. От следващия месец обаче цената се увеличава – с между 
30 и 60%. Сега вариантите са два, твърдят от бизнеса. Първият е да се съкращават разходи, а вторият – да скачат цените. 
Средно с около 5 на сто ще поскъпнат продуктите в потребителската кошница. 
„Това се нарича инкриминален пазар на балансираща електроенергия. Това се нарича лошо управление. Не знаем дали 
поради некомпетентност или е зловредно управление. Но резултатът е този – за 9-месечието цената на производител на 
АЕЦ, ТЕЦ 2 и НЕК, е поскъпнала общо с 4,6%. От този процент до 40-50% разликата се плаща от търговците”, коментира в 
студиото на „Здравей, България” Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
Бизнесът е неспокоен от повишаването на цените на тока и вече има готовност за протести.  
„Обявихме готовност за съвместни протести между работодатели и синдикати”, добави Васил Велев. 
Цялото интервю може да гледате тук. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Велев: Основни стоки и продукти ще поскъпнат с до 60% 
Причината е увеличението на тока за бизнеса от 1 февруари 
Още от началото  на годината се очаква поскъпване на основни стоки и продукти. Това прогнозира председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред Нова тв.  
Причината - драстичното поскъпване на тока за бизнеса от 1 февруари. Фирмите, които произвеждат мляко, месо, яйца, 
хляб са силно притеснени. 
Към момента бизнесът плаща средно около 70 лева за мегават. От следващия месец обаче цената се увеличава – с между 
30 и 60%. Сега вариантите са два, твърдят от бизнеса. Първият е да се съкращават разходи, а вторият – да скачат цените.  
Средно с около 5 на сто ще поскъпнат продуктите в потребителската кошница. 
„Това се нарича инкриминален пазар на балансираща електроенергия. Това се нарича лошо управление. Не знаем дали 
поради некомпетентност или е зловредно управление. Но резултатът е този – за 9-месечието цената на производител на 
АЕЦ, ТЕЦ 2 и НЕК, е поскъпнала общо с 4,6%. От този процент до 40-50% разликата се плаща от търговците”, коментира 
Васил Велев. 
Бизнесът е неспокоен от повишаването на цените на тока и вече има готовност за протести.  
„Обявихме готовност за съвместни протести между работодатели и синдикати”, добави Велев. 
 
News.bg 
 
√ Цената на тока за бизнеса скача с между 30 и 60% от следващия месец 
Към момента бизнеса плаща за ток средно около 70 лева за мегаватчас. От следващия месец обаче цената на 
електроенергията за бизнеса се увеличава с между 30 и 60%. Това означава, че работодателите ще бъдат изправени пред 
два варианта - да съкращават разходи или да качат цените на стоките и услугите. 
Заради увеличението на цената на електроенергията, у нас може да се наблюдава скок в цената на основните стоки и 
услуги. Поради това фирмите, които произвеждат мляко, месо, яйца, хляб са силно притеснени. Очаква се продуктите в 
потребителската кошница да поскъпнат средно с около 5%. 
Относно това председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев обясни пред Нова, 
че това се дължи на лоши управление. "Това се нарича инкриминален пазар на балансираща електроенергия. Това се 
нарича лошо управление. Не знаем дали поради некомпетентност или е зловредно управление", отсече Велев. 
По думите му независимо от причините, резултатът е следният - "за 9-месечието цената на производител на АЕЦ, ТЕЦ 2 и 
НЕК, е поскъпнала общо с 4,6%. От този процент до 40-50% разликата се плаща от търговците". 

https://nova.bg/news/view/2018/01/03/202917/%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8A%D1%82-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/
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Стана ясно и че бизнесът е неспокоен от повишаването на цените на тока. Работодателите заплашват, че имат готовност за 
протести. Според Велев е обявена готовност за съвместни протести между бизнеса и синдикатите. 
Припомняме, на 20 декември 2017 година, синдикати и работодатели седнаха на една маса, за да обсъдят проблема със 
"спекулативното" повишаване на цената на тока. Те призоваха министърът на енергетиката Теменужка Петкова да 
предприеме конкретни мерки по въпроса. 
 
24 часа 
 
√ Експерт: Основни продукти и стоки ще поскъпнат с до 60% 
Основни продукти и стоки ще поскъпнат драстично още в началото на тази година. Причината е драстично поскъпване на 
тока за бизнеса от 1 февруари. Фирмите, които произвеждат мляко, месо, яйца, хляб са силно притеснени.  
Целият коментар на председателя на АИКБ Васил Велев пред Нова телевизия четете тук. 
 
Dnes.bg 
 
√ Месо, мляко, яйца... поскъпват! От февруари с до 60% 
Експерт: По-високите цени са заради по-скъпия ток за бизнеса 
Oсновни продукти и стоки ще поскъпнат сериозно още в началото на тази година. Причината е в драстичното поскъпване 
на тока за бизнеса от 1 февруари. 
Фирмите, които произвеждат мляко, месо, яйца, хляб са силно притеснени, обяви Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал. 
Към момента бизнесът плаща средно около 70 лева за мегават. От следващия месец обаче цената се увеличава – с между 
30 и 60%. 
Сега вариантите пред работодателите са два. Първият е да се съкращават разходи, а вторият – да скачат цените. 
"Това се нарича инкриминален пазар на балансираща електроенергия. Това се нарича лошо управление. Не знаем дали 
поради некомпетентност или е зловредно управление. Но резултатът е този – за 9-месечието цената на производител на 
АЕЦ, ТЕЦ и НЕК, е поскъпнала общо с 4,6%. От този процент до 40-50% разликата се плаща от търговците", коментира той. 
Бизнесът е неспокоен от повишаването на цените на тока и вече има готовност за протести. 
"Обявихме готовност за съвместни протести между работодатели и синдикати", добави Васил Велев пред Нова тв. 
 
FrogNews.bg 
 
√ Васил Велев: Инкриминализиран е пазарът на електроенергия 
Новата година започва със скок в цената на основни стоки и услуги. Причината - драстичното поскъпване на тока за 
бизнеса от 1 февруари. 
Към момента бизнесът плаща средно около 70 лева за мегават. От следващия месец обаче цената се увеличава – с между 
30 и 60%. Сега вариантите са два, твърдят от бизнеса. Първият е да се съкращават разходи, а вторият – да скачат цените. 
Средно с около 5 на сто ще поскъпнат продуктите в потребителската кошница. 
„Това се нарича инкриминален пазар на балансираща електроенергия. Това се нарича лошо управление. Не знаем дали 
поради некомпетентност или е зловредно управление. Но резултатът е този – за 9-месечието цената на производител на 
АЕЦ, ТЕЦ 2 и НЕК, е поскъпнала общо с 4,6%. От този процент до 40-50% разликата се плаща от търговците. Има пазар за 
ток за няколко души. Няма сега да съобщавам имената им, но ако се наложи, ще го направя. Това заяви в студиото на 
„Здравей, България” Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
 
Vesti.bg 
 
√ Бизнесът се готви за рязко покачване на цените 
Причината е очаквано драстично поскъпване на тока за фирмите 
Покачване на цените на основни стоки и услуги. Това е прогнозата на бизнеса, а причината е драстично поскъпване на 
електрическата енергия за фирмите от 1 февруари. 
Най-силно засегнати ще са производителите на мляко, месо, яйца и хляб, съобщава NOVA. 
Към момента те плащат средно около 70 лева за мегаватчас. От следващия месец обаче цената се увеличава – с между 30 
и 60%. 
Вариантите са два, твърдят от бизнеса. Първият е да се съкращават разходи, а вторият – да се повишат цените. Така, средно 
с около 5 на сто ще поскъпнат основните продукти в потребителската кошница. 
Бизнесът припомня, че с настъпването на новата 2018 година се увеличи и цената на природния газ. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България коментира, че няма фундаментални и 
технически причини за такъв скок на цените на електроенергията. 
Електроенергийните дружества пък са категорични, че цените на тока са скочили в цяла Европа с около 30% заради по-
високо потребление, така че поскъпването в България не е изненадващо. 
 
 
 

https://www.24chasa.bg/novini/article/6642487
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Berbim.info 
 
√ Бизнесът се готви за рязко покачване на цените  
Покачване на цените на основни стоки и услуги. Това е прогнозата на бизнеса, а причината е драстично поскъпване на 
електрическата енергия за фирмите от 1 февруари. 
Най-силно засегнати ще са производителите на мляко, месо, яйца и хляб, съобщава NOVA. 
Към момента те плащат средно около 70 лева за мегаватчас. От следващия месец обаче цената се увеличава – с между 30 
и 60%. 
Вариантите са два, твърдят от бизнеса. Първият е да се съкращават разходи, а вторият – да се повишат цените. Така, средно 
с около 5 на сто ще поскъпнат основните продукти в потребителската кошница. 
Бизнесът припомня, че с настъпването на новата 2018 година се увеличи и цената на природния газ. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България коментира, че няма фундаментални и 
технически причини за такъв скок на цените на електроенергията. 
Електроенергийните дружества пък са категорични, че цените на тока са скочили в цяла Европа с около 30% заради по-
високо потребление, така че поскъпването в България не е изненадващо. 
 
Petel.bg 
 
√ Бизнесът се готви за рязко покачване на цените (Обзор) 
Покачване на цените на основни стоки и услуги. Това е прогнозата на бизнеса, а причината е драстично поскъпване на 
електрическата енергия за фирмите от 1 февруари. 
Най-силно засегнати ще са производителите на мляко, месо, яйца и хляб, съобщава NOVA. 
Към момента те плащат средно около 70 лева за мегаватчас. От следващия месец обаче цената се увеличава – с между 30 
и 60%. 
Вариантите са два, твърдят от бизнеса. Първият е да се съкращават разходи, а вторият – да се повишат цените. Така, средно 
с около 5 на сто ще поскъпнат основните продукти в потребителската кошница. 
Бизнесът припомня, че с настъпването на новата 2018 година се увеличи и цената на природния газ. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България коментира, че няма фундаментални и 
технически причини за такъв скок на цените на електроенергията. 
Електроенергийните дружества пък са категорични, че цените на тока са скочили в цяла Европа с около 30% заради по-
високо потребление, така че поскъпването в България не е изненадващо. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
В. Земя 
 
√ Президентът наложи вето на антикорупционния закон 
Държавният глава оспорва акта, приет от ГЕРБ, Патриотите и ВОЛЯ по принцип и в неговата цялост, категоричен 
е: В него няма ефективни и достатъчни мерки. 
Корупцията е негативно явление с многостранни измерения и чрез нея се овладяват основни лостове на държавното 
управление от частни икономически интереси, които оказват въздействие върху процесите на вземане на решения в своя 
полза чрез незаконни и често скрити форми на натиск или влияние. Корупцията ограничава основните права и свободи на 
гражданите, ерозира доверието в държавата, затруднява икономическото развитие и инвестициите и краде от 
благосъстоянието на нацията”, пише в мотивите на Румен Радев, оповестени от пресцентъра на „Дондуков” 2.  
Според държавния глава противодействието на корупцията не може да се ограничи само до мерките, предвидени в 
приетия закон. Тези мерки, макар и необходими, не са достатъчни за ефективното противодействие на корупцията, 
каквито са очакванията на обществото.  
В мотивите за връщане се посочва същественото несъответствие на закона с поставената в него цел – ефективно 
противодействие на корупцията, както и отклонения от основни начала на Конституцията и международни договори, по 
които Република България е страна.  
”Поради тази сложност на корупцията като социално явление с различни проявни форми в преамбюла на Конвенцията на 
Организацията на обединените нации срещу корупцията изрично се подчертава, че, за да бъде ефективно 
предотвратяването и борбата с корупцията, е необходимо прилагането на всеобхватен и мултидисциплинарен подход. 
Затова многократно съм призовавал за предприемането на широкомащабни законодателни мерки, в които акцентът да е 
върху разкриването, пресичането и разследването на корупционните схеми.  
Въпреки това считам, че приетият закон не само не създава адекватна нормативна основа за справяне с корупцията, но 
дори ще затруднява борбата с нея”, смята държавният глава. 
Акценти от мотивите на ветото: 
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• Извън обхвата на закона остават редица органи и звена с функции в областта на противодействието на корупцията. Такива 
са например: инспекторатите по Закона за администрацията, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, Агенцията по 
обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция. Същият подход за ограничаване на предметния обхват 
и на ангажираните органи и звена е приложен и по отношение на превенцията. По този начин законът създава още по-
голямо фрагментиране и неяснота за цялостната институционална рамка и прави непостижима прогласената в чл. 2, т. 1 
цел – ефективно противодействие на корупцията.  
• Що се отнася до законовото решение за приобщаване и на функциите по отнемане на незаконно придобитото 
имущество, то е спорно, тъй като обществените отношения по установяване на конфликт на интереси и по гражданската 
конфискация са разнородни по характер. Производствата, свързани с конфликта на интереси и с отнемането на незаконно 
придобитото имущество, имат много малко общо като предмет, основания за образуване, доказателствени средства, 
срокове, съдържание на крайните административни актове и последици от влизането им в сила. Принципно различният 
им характер е виден и от съдопроизводствените правила — за съдебните производства относно конфликта на интереси се 
прилага Административнопроцесуалният кодекс, а за тези относно отнемането на незаконно придобито имущество – 
Гражданският процесуален кодекс.  
• Аргументът, че обединяването на двете материи е оправдано, тъй като се поставя акцент върху отнемането на незаконно 
придобито имущество, чийто произход е свързан с корупция, не намира подкрепа в чл. 108, ал. 1. Там преобладават 
престъпления, свързани с организирана престъпна дейност, убийства, отвличания, трафик на хора, проституция, 
разпространение на наркотици и само малка част са корупционни престъпления. Например няма да бъде отнемано 
имущество по този закон за същински корупционни престъпления – издаване на сведения от значение за стопанството с 
цел получаване на дар или имотна облага (чл. 224 от Наказателния кодекс), получаване на неследваща се имотна облага 
(чл. 225б от НК), както и за такива с вероятен корупционен мотив – разпореждане с бюджетни средства не по 
предназначение (чл. 254а от НК), осуетяване на наказателно преследване (чл. 288 от НК), непривеждане в изпълнение на 
присъда (чл. 295 от НК). Необяснимо е защо сред изброените в чл. 108, ал. 1 престъпления не са включени укривателството 
на вещи, поставени под специален режим (чл. 215, ал. 2, т. 2 от НК), квалифицираната кражба от длъжностно лице, което 
се е възползвало от служебното си положение (чл. 195, ал. 1, т. 6 от НК) и най-вече кражбата в големи размери по чл. 195, 
ал. 2 от Наказателния кодекс. Налага се изводът, че при изброяването на съставите по чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ са 
еклектично приложени множество критерии, които не са съобразени с целите на приетия закон и с връзката между 
особеностите на отделните престъпни състави и предмета на регулиране на този нормативен акт. Всичко това показва, че 
механичното обединяване на разнородни по своя характер материи, освен че е правно неиздържано и необосновано, 
може да доведе до неефективност в борбата с корупцията.  
• Не се съдържат достатъчно гаранции за професионална компетентност на заместник-председателя и членовете на 
Комисията. Изискуемият 5– годишен професионален стаж е по-малък от стажа, изискван за главния секретар и директорите 
на дирекции в администрацията на досегашната Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество. Освен това за 
членовете на Комисията не е предвидено професионалното направление на магистърската им степен, което би позволило 
избирането на лица без познания в сферите на компетентност на Комисията. Това поражда основателно съмнение, че 
изборът ще бъде повече политически, отколкото въз основа на критерия „високи професионални качества“. Прецизната 
уредба е от изключително значение предвид разнородния характер на материите, по които ще се произнася Комисията, и 
обстоятелството, че предвид чл. 13, ал. 2 мнозинството при вземане на решения ще се формира именно от тези членове. 
• Озадачаващо е, че законът не предвижда за членовете на Комисията проверка за почтеност, каквато има за служителите 
в администрацията й, нито посочва нейното неуспешно преминаване като основание за освобождаване на член на 
Комисията. По този начин изискуемите високи нравствени качества остават само с декларативен характер, защото липсва 
механизъм за установяването им.  
• Считам за неподходящо заместник-председателят и членовете на Комисията да се избират по предложение на нейния 
председател, тъй като по този начин целият състав ще бъде доминиран от мнозинството в парламента, а не от цялото 
народно представителство. 
• Освен това отсъствието на конкретика в чл. 17, ал. 2 от приетия закон – каква точно информация може да се иска от 
членовете на Комисията при явяването им в Народното събрание, създава опасност от намеса на народните представители 
в текущи проверки на Комисията. 
• С чл. 13, ал. 5 се изключват от обжалване някои от решенията на Комисията. Считам, че липсата на съдебен контрол не е 
оправдана за решенията, с които Комисията отказва да образува производство за отнемане на незаконно придобито 
имущество. В този смисъл уредбата не предоставя необходимите гаранции за спазване на законността в дейността на 
Комисията и за обществения интерес, чиято защита несъмнено е легитимна цел.  
• Поради спецификата на производството по отнемане на незаконно придобитото имущество е резонно да се очаква 
засегнатите лица да сезират Европейския съд по правата на човека. Това поставя с изключителна острота въпроса за 
регресната отговорност, когато Република България е осъдена да заплати вредите, причинени от незаконосъобразни 
актове, действия или бездействия на органи и на длъжностни лица. С чл. 20 от приетия закон отговорността на членовете 
на Комисията и органите по чл. 16, ал. 1 и 2 е намалена и обхваща само вредите, настъпили в резултат на престъпление от 
общ характер. Стремежът към намаляване на отговорността на Комисията за мен е недопустим. Не може нарушенията, 
извършени при упражняване правомощията на органите по ЗПКОНПИ, да бъдат заплащани от българските данъкоплатци, 
а не от виновните длъжностни лица.  
• Не може да има успешно противодействие на корупцията без участието на гражданското общество, което включва и 
подаването на сигнали. То (винаги крие риск от обратна репресивна реакция и затова защитата на лицата, които подават 
сигнали, е от особена важност. Приетият закон не прегражда възможността за предприемане на неблагоприятни действия 
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спрямо подалия сигнала. В чл. 51 се предвижда правото на подалия сигнал да претендира обезщетение за претърпените 
вреди, след като е бил уволнен, преследван или подложен на психически или физически тормоз заради това, че е подал 
сигнал. По силата на чл. 9 от Конвенция на съвета на Европа, държавите са длъжни да предвидят във вътрешното си 
законодателство „подходяща защита срещу всякакви неоправдани санкции спрямо служители, които имат достатъчно 
основания да подозират извършването на акт на корупция и добросъвестно уведомяват за това компетентните лица или 
власти“.  
• Форма на възстановяване на нарушената социална справедливост е отнетото незаконно придобито имущество да се 
използва в обществен интерес или за социални цели. Това изисква имуществото да бъде управлявано адекватно, за да не 
се губи от икономическата му стойност. В приетия закон няма съществени промени в сравнение със съществуващия сега 
модел на управление на отнетото имущество. 
• Противодействието на корупцията не може да се ограничи само до дейности по деклариране на имущество и интереси, 
проверка на имущественото състояние, установяване на конфликт на интереси и отнемане на имущество. Тези мерки са 
важни и са се прилагали досега, но не са достатъчни. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Александър Манолев: 3000 български компании ще се възползват от европейско финансиране по ОПИК до 2020 г. 
Най-важната ни цел е добрите макроикономически показатели да се отразят пряко и във възнагражденията, които 
хората получават 
Александър Манолев е завършил University College London, Великобритания. Притежава специализации в България и 
чужбина, сред които "Управление на структурни проекти на ЕС”, организиран от ЕК, Будапеща; "Бизнес Комуникации и 
Връзки с медиите”, University College London; „Инвестиции в развиващи се пазари", Джей Пи Морган, Лондон. Започва 
професионалната си кариера в Националното сдружение на общините, където отговаря за подготовката на проекти за 
европейско финансиране. Работил е в областта на маркетинга и е заемал позиции на средно и висше управленско ниво в 
редица компании в частния сектор. Назначен за заместник-министър на туризма във второто правителство с министър-
председател Бойко Борисов. През 2016 г. поема управлението на Държавната агенция за метрологичен и технически 
надзор. Ръководи агенцията до избирането му за народен представител на извънредните парламентарни избори на 26 
март 2017 г. от I МИР Благоевград. През май 2017 г. е назначен за заместник-министър на икономиката в третия кабинет с 
премиер Бойко Борисов. 
-Г-н Манолев, кои са в момента отворените процедури по Оперативна програма „Иновации и конкуреннтоспособност” 
(ОПИК) 2014-2020 и на какъв етап са те? Колко средства по програмата вече са договорени и усвоени? 
От началото на програмния период вече 9 схеми бяха обявени по ОПИК, или общо открити процедури за 1,8 млрд. лв. 
Сключили сме договори на обща стойност 1 милиард и 414 млн. лв., голяма част от които вече са в изпълнение. Немалко 
са и приключените проекти, а разплатените средства надхвърлят половин милиард лева. Ако направим механично 
разделение на тази сума на дните от началото на програмния период, ще видим, че всеки ден по 500 хил. лв. са били 
разплащани към български компании. Имайки предвид всички тези цифри, категорично мога да кажа, че ОПИК е една от 
най-добре работещите оперативни програми и към момента няма никаква опасност от загуба на средства. Нещо, което е 
много важно, защото всички тези средства достигат директно до българския бизнес и създават възможности нашите 
компании да са още по-конкурентни и продуктивни. 
Какъв е интересът на българските предприятия към процедурите? 
Достатъчно е да посоча, че вече сме сключили над 1500 договора по ОПИК с български компании. Разчетите ни показват, 
че ако запазим това темпо на работа, до края на програмния период над 3000 компании ще се възползват от европейско 
финансиране. Показателно е, че всяка процедура събира голям брой компании, а българският бизнес се научи не само да 
кандидатства, но и активно да участва в обществените обсъждания по всяка процедура. Защото е много важно да имаме 
оперативна връзка с реалните компании, които са нашите потенциални бенефициенти. Да чуем техните нужди, за да 
направим процедурите максимално полезни за тях и насърчаващи конкурентното начало. 
-По-лесен ли е вече достъпът на българските предприятия до европейско финансиране, облекчени ли са процедурите, 
има ли проблеми при кандидатстването и ако да, какви са те? 
След един цял програмен период зад гърба ни и вече половината на следващия са ясни много поуки, а процесите са 
максимално канализирани. Днес голяма част от компаниите могат в момента, в който имат готов проект, да видят 
индикаторите и сами да пресметнат потенциалния брой точки, който могат да получат. И това показва, че оценката се 
извършва по изцяло обективни критерии, които са максимално публични. Споменах и важността на публичните 
обсъждания - предстои да бъде пусната схема за насърчаване на предприемачеството на обща стойност 67 млн. лв. Съвсем 
естествено интересът към нея е много голям, но се оказа, че има прекалено много въпроси, които пораждат негативи и 
съмнения дали тя ще бъде полезна. Затова взехме решение да бъде преработена и да се направи ново обществено 
обсъждане. За да сме сигурни, че тя наистина ще бъде полезна и ще насърчи предприемачеството. Защото малките и 
средни предприятия са гръбнакът на нашата икономика и е много важно да насърчаваме предприемаческата инициатива, 
за да имаме и устойчив растеж. 
-Предстои откриването на процедура с ваучерна схема за кандидатстване на малки и средни фирми за листване на БФБ-
София. На какъв етап и тя и какви ще са условията за кандидатстване? 
 Това е една инициатива на председателя на Комисията по енергетика в НС Делян Добрев. Той ми я представи и не се 
наложи да ме убеждава дълго в нейната целесъобразност. Защото това е процес, от който като цяло печели икономиката 
– от една страна компаниите ще получат възможност да наберат допълнителен частен капитал на базата на реалния си 
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потенциал за развитие, оценен от независими инвеститори, който те ще могат да използват за инвестиции в разширяване 
на дейността си. Същевременно се очаква и положителен ефект от оптимизирането на оперативните процеси в резултат 
от преобразуването на предприятията в публични дружества. Затова възложих да се проучат възможностите тази подкрепа 
да бъде финансирана по ОПИК и вече сме на финала в разработването на ваучерна схема на обща стойност от близо 4 млн. 
лв. за подкрепа на малките и средни предприятия да излязат на фондовата борса.  
По новата схема ще може да се покриват разходи за услуги по подготовката на компаниите за емитиране на ценни книжа 
и първичното им предлагане на борсата на стойност до 50 000 лв. под формата на ваучер. Общият ѝ индикативен бюджет 
възлиза на 2 млн. евро, а отделните ваучери ще са за 50 000 лева. Работният вариант на схемата предвижда да се даде 
срок за кандидатстване на компаниите, като заявленията  да се разглеждат по реда на постъпването им. Компаниите, които 
подадат заявления, след като финансовият ресурс по схемата е изчерпан, ще бъдат включени в „резервен списък“.  
На одобрените предприятия ще бъде даден срок за реализиране на намерението им за излизане на фондовата борса и в 
случай, че не го спазят техният ваучер ще бъде пренасочен към някоя от компаниите, включени в резервния списък. Имаме 
и готовност, ако процедурата покаже, че функционира правилно, да удължим нейния срок и да заделим допълнителен 
финансов ресурс. Към момента изчистваме някои финални детайли и в много кратки срокове ще я обявим официално.  
-Ваучерна схема ще подпомага и въвеждането на ИТ решения от малките и средни фирми. На какъв етап е подготовката 
на тази схема? 
Това е друга инициатива на екипа на Министерството на икономиката. Тя е насочена към улесняване достъпа на малките 
и средните предприятия до цифрово ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на 
услуги в областта на информационните и комуникационни технологии. Целта е да се насърчи използването на нови бизнес 
модели и да се активизира цифровизацията на малките и средните предприятия, което да допринесе за развитието на 
бизнеса им. Все още детайлизираме критериите и мерките, от които компаниите ще могат да се възползват, като се 
надявам да сме готови до края на годината. Предвиждаме да отделим по нея 5 млн. евро от ОПИК, които в последствие 
мога да бъдат увеличени, ако тя покаже, че е жизнеспособна. Предвиждаме ваучерите да бъдат в размер от 20 000 до 50 
000 лева в зависимост от пакета дейности, които ще бъдат подкрепяни.  
Какви програми за подпомагане на стартиращите предприятия предвижда държавата – чрез ОПИК и други фондове? 
Политиката на Министерството на икономиката е да насърчава и подпомага предприемачите, за да могат да се обединят 
всички необходими ресурси – финансов капитал, хора, бизнес модел, стратегия, които са необходими за превръщането на 
една иновация или идея в жизнеспособен бизнес. За нашата икономика е важно да увеличим броя на фирмите във високо 
и средно технологичните производства и интензивните на знание услуги. В тази връзка в двете основни стратегии на 
Министерство на икономиката – Стратегията за малки и средни предприятия и Стратегията за иновации, са посочени, и се 
стимулират предприятия, създаващи продукти и услуги с висока добавена стойност. На база разписаните в стратегическите 
документи мерки реализираме различни програми в подкрепа на стартиращите предприятия.  
Например “Техностарт” е проект, насочен към млади хора с жизнеспособни и иновативни бизнес идеи, по който те могат 
да получат финансова помощ за стартиране на бизнес. По него вече са предоставени над 600 хил. лв. за стартиращи фирми, 
като в момента е в ход третото му издание с бюджет от 270 хил. лв. Както споменах, по ОПИК също има възможности за 
подкрепа на стартиращи предприятия, като предстои да стартира процедура "Насърчаване на предприемачеството" - 
отново за стартиращи предприятия с история до 2 години. Общият бюджет по нея е 67 млн. лв., като размерът на 
финансирането ще бъде до 391 хил. лева. 
-Ако излезем от темата за ОПИК, можете ли да ни кажете какви са прогнозите за българката икономика и как се движим 
в сравнение със страните от Западна Европа? 
България е в топ 5 по икономически растеж в страните от ЕС, като очакванията ни за икономиката на страната са да 
продължи да се подобрява и да нарасне над 4% през тази и следващата година. Страната ни е и в топ 3 сред страните 
членки на ЕС с най-ниска задлъжнялост. Наскоро Европейската комисия също повиши прогнозата за икономическия ръст 
на България до 3,9% за 2017 г. Основните индикатори на икономиката ни дават основание за добри перспективи за 
развитие.  
По отношение на социално-икономическата обстановка, която е тясно свързана с пазара на труда, се наблюдават също 
така положителни промени, като например увеличаването на заетостта и на средната месечна работна заплата. 
Коефициентът на безработица в страната спадна до 5.8% през третото тримесечие на 2017 г. Добри индикатори имаме и 
за брутната добавена стойност в производството ни, което показва, че предприятията стават по-ефективни.  
Оттук нататък е важно да имаме устойчивост на тези резултати и да не допуснем прегряване на българската икономика, за 
което вече говорят някои анализатори. И може би най-важната цел пред нас, от гледна точка публичния интерес – тези 
макроикономически показатели да се отразят пряко и във възнагражденията, които хората получават. 
 
Finance.bg 
 
√ Бюджетен излишък за 2017г.  
В края на годината Финансовото министерство разпространи информация, че очаква бюджетен излишък в размер на 800 
млн. лв. по консолидираната фискална програма /КФП/ на касова основа за 2017 г., или приблизително 0,8% от прогнозния 
БВП. По отношение на поставената задача за годината бюджетното салдо ще има номинално подобрение с над 2,1 млрд. 
лева.                      
Приходите и помощите по КФП за 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 35,2 млрд. лв. /99,4% от годишния разчет/.  
Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 103% спрямо разчета за годината, като съпоставени 
с предходната година, те нарастват с около 9%. 



7 

 

 

Разходите по консолидираната фискална програма /вкл. вноската на България в бюджета на ЕС/ за 2017 г. се очаква да 
бъдат в размер на близо 34,4 млрд. лв., което е  около 94% от годишния разчет. 
Увеличението на разходите спрямо миналата година, които бяха в размер на 32.5 млрд. лева, е основно поради по-високия 
размер на социалните и здравноосигурителните плащания, очакван резултат от разходите за пенсии от увеличението им 
от юли 2016 г. и юли 2017 г., и увеличението на два пъти през 2017 г. на размера на минималната пенсия /от юли и 
октомври/, както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста на разходите за 
осигурителните вноски. 
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 декември 2017 г. от централния бюджет, възлиза на 
888,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство. 
Министерството отчита излишък към края на ноември от 2,4% от БВП и салдото по КФП на касова основа към края на 
ноември 2017. е положително в размер на близо 2,4 млрд. лв. /2,4% от прогнозния БВП/. Постъпилите приходи и помощи 
по КФП към ноември са в размер на 31,9 млрд. лв., или 90% от годишните разчети.  
Приходите от данъци и осигурителни вноски, възлизат на 26,8 млрд. лв. Приходите от преки данъци са в размер на 4,8 
млрд. лв., а от косвени данъци са над 13,4 млрд. лв. Постъпленията от ДДС са в размер на 8,6 млрд. лв. Размерът на 
невъзстановения ДДС към 30 ноември е 62 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на близо 4,6 млрд. лв., а 
постъпленията от мита са 174 млн. лв. Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 7,6 млрд. лв. Неданъчните 
приходи са в размер на 3,9 млрд. лв., а приходите от помощи са 1,2 млрд. лв. 
Разходите по КФП /вкл. вноската на България в бюджета на ЕС към ноември 2017 г. възлизат на близо 30 млрд. лв., което 
е 80,3% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2016 г. бяха в размер на почти 27,6 
млрд. лева. 
Размерът на фискалния резерв към 30 ноември е 11,9 млрд. лв., в т.ч. 11,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ 
и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 
Правителството одобри още разходи за над 1 млд. лева за 2017г. 
 
БНТ 
 
√ Включват около 30 000 безработни в програми за обучение и намиране на работа  
Около 30 000 безработни ще бъдат включени в програми за обучение и намиране на работа. Това е заложено в 
Националния план за действие по заетостта за 2018 г., съобщиха от социалното министерство. 
И тази година бюджетът за субсидирана заетост, предвиден от държавата, остава 73 милиона лева.  
Със средствата приоритетно подкрепа за намиране на работа ще получават младежите до 29-годишна възраст, трайно 
безработните, хората с увреждания, безработните над 50-годишна възраст и тези, които нямат образование и 
квалификация. 
През 2018 г. ще стартира и нова програма, по която ще бъдат назначени организатори, които ще контролират дейността на 
дълготрайно безработните, които полагат 14 дни общественополезен труд, за да получават социални помощи.  
Елка Димитрова - директор "Политика на пазара на труда и трудова мобилност", МТСП: Той ще може да планира тази 
работа, да контролира дейността.Това ще бъде условие, за да се реализира успешно тази дейност, която и сега се 
осъществява в общините. Има затруднения понякога, защото в едно кметство няма достатъчно персонал, който да обърне 
внимание на тези хора, да ги организира. 
 
Profit.bg 
 
√ Къде се продават винетките и каква е цената им за 2018 г. 
Винетки се продават в над 3 000 разпространителски пункта в цялата страна, съобщиха от пресцентъра на агенция Пътна 
инфраструктура. От тях 372 са с денонощен режим на работа. 
Това са големите бензиностанции, офисите на „Български пощи“, областните пътни управления и гранично контролно-
пропускателните пунктове. В дистрибуторската мрежа в момента има над 2 млн. винетки, от които 900 хил. бр. са годишни 
за леки автомобили. 
До края на януари по пунктовете ще има 5 млн. бр. Пълен списък на пунктовете за продажба е достъпен на интернет 
страницата на агенцията: http://www.api.bg/files/6415/0071/4048/Distributors_API_07.2017.pdf  
На 31 януари 2018 г. изтича валидността на годишните винетки за 2017 г. До края на ноември м. г. са продадени 6 985 024 
винетки. Начислените приходи са 338 619 953 лв. От събраните до момента 338 млн. лв., близо 244 млн. лв. са от шофьорите 
на леки автомобили, а около 95 млн. лв. от камионите над 3,5 тона. 
През 2018 г. - за трета поредна година, цените на всички винетки за леки автомобили са непроменени. Годишната е 97 лв., 
месечната 30 лв., а седмичната 15 лв. 
От следващата година за първи път ще има и тримесечна винетка за леките коли. Цената й е 54 лв. Тя ще позволи на хората, 
които карат автомобилите си предимно през лятото или по време на по-дълга отпуска или пък не живеят постоянно в 
страната да използват по-краткосрочен стикер. 
За първи път годишната винетка за всички превозни средства ще важи за срок от една година от датата на купуването й, т. 
е. ако шофьор си вземе стикер, например на 3 март 2018 г., когато тръгва на път за националния празник, то той ще важи 
до 2 март 2019 г. 
Необходимо е да се изиска и касова бележка с вписан регистрационен номер на превозното средство, която трябва да се 
пази. 

http://www.api.bg/files/6415/0071/4048/Distributors_API_07.2017.pdf
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Цените на винетните такси през 2018 г. са: 
 

 
 

* Цените са в български лева 
 
В категория 3 са леките автомобили и превозните средства до 3,5 т, а в категория 1 и 2 са тежкотоварните камиони и 
автобусите. 
 
БТВ 
 
√ Започва данъчната кампания (ОБЗОР)  
Декларации подават хората, които имат да обявяват доходи от хонорари и наеми, както и тези, които искат да 
ползват данъчни облекчения 
Вчера започна данъчната кампания. Декларации подават хората, които имат да обявяват доходи от хонорари и наеми, 
както и тези, които искат да ползват данъчни облекчения. 
Тази година за пръв път може да се ползва 1% отстъпка от данъците до 500 лева, ако 80% от разходите са плащани по 
безкасов път. За целта е необходима единствено декларация, без банкови извлечения. 
За да ползвате данъчна отстъпка от 5%, трябва да подадете декларация онлайн и да платите задълженията си към хазната 
два месеца по-рано – до 31 януари. 
ова, което родителите, ползващи данъчни облекчения, трябва да знаят, е, че ако имат дори 1 – 2 лева стари задължения, 
губят цялата си отстъпка. 
райният срок за деклариране и издължаване към хазната изтича на 30 април. Ако той не бъде спазен, санкцията е до 500 
лв. 
Тази година се очаква да бъдат подадени близо 600 хил. декларации за доходите, първите вече са подадени – онлайн, 
няколко минути след полунощ. Според прогнозите 40% от декларациите ще бъдат подадени по интернет. 
Софиянци могат да получат 5% отстъпка за данъка за автомобил, ако го платят до 30 април, и то наведнъж. Плащането 
може да бъде извършено в някой от 22-та районни отдела на дирекция „Общински приходи“, като всички каси на 
данъчните служби разполагат с ПОС терминали. 
Онлайн плащания на данък МПС през електронната страница на Столична община могат да се правят още от вчера. 
Задълженията могат да бъдат внесени и през банка или друга финансова институция. 
Ако собствениците на МПС изберат плащане на вноски, сроковете са 30 юни за първата и 31 октомври за втората. 
Кампанията по плащане на местния данък за недвижими имоти и такса смет ще започне в първите дни на февруари. 
Справки за данъците си може да направите на интернет страницата на Столична община. 
 
В. Стандарт 
 
√ Българо-японският стокообмен с рекорд за последните 10 години 
Стокообменът между България и Япония е на стойност 151 млн. щ.д., което е най-високото постигано ниво на взаимната 
търговия от 2008 г. насам. Това стана ясно по време на среща между заместник-министъра на икономиката Александър 
Манолев и посланика на Япония у нас Н.Пр. Масато Ватанбе. 
Има възможности за навлизане на редица български продукти на японския пазар като вина, млечни продукти, розово 
масло, рибни продукти и др., стана ясно по време на срещата. „Желанието ни е да поощрим българо-японския търговско-
икономически обмен с повече срещи на правителствено ниво и контакти между бизнеса от двете страни", каза зам.-
министър Манолев. 
През последните години има позитивен тренд на нарастване на японските инвестиции в България и трябва да използваме 
този факт, за да поканим и други японски компании да дойдат в България, посочи посланик Ватанбе. Двамата се 
договориха да се предприемат координирани действия за насърчаване на контактите между български и японски 
компании и малки и средни предприятия. 
Зам.-министър Манолев подчерта и важността на приключилите преговори за Споразумението за свободна търговия 
между Япония и ЕС, което се очаква да се отрази и на търговските отношения на страните-членски с азиатската държава. 
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News.bg 
 
√ НАП публикува списък с обектите, които ще запечата 
НАП вече публикува списъците на обекти, които ще бъдат запечатани. В специално създадена рубрика може да види 
справка за всеки обект, в които органите по приходи на НАП са установили данъчни нарушения, съобщиха от Националната 
агенция на приходите. 
За да осигурят и правата на санкционираните, от НАП публикуват предстоящите за запечатване обекти. Така лицето, което 
ги стопанисва, ще знае, че данъчните ще затворят обекта му.  
Според НАП, публикуването на списък с търговските обекти, които ще бъдат запечатани в сайта на приходната агенция е 
вид информиране. До същата презумпция води и поставянето на трайно закрепено съобщение на търговския обект, 
подлежащ на запечатване, уточняват от националната агенция по приходите. 
Мярката "Запечатване на обект" може да бъде наложена до 30 дни независимо от предвидените в закона глоби или 
имуществени санкции. 
През 2017 г. имаше опити на търговци да избегнат запечатването на обектите си като прехвърлят стопанисването на обекта 
в рамките на ден на друго юридическо лице. При някои случаи това включва и преназначаване на персонала, прехвърляне 
на касовите апарати, преподписване на договори с наемодатели и доставчици. 
С последните промени в Закона за ДДС приеха, че данъчните ще запечатват обекта, независимо кой го стопанисва. Това 
решение ще намали опитите за заобикаляне на закона, уверяват от приходната агенция. 
Проверка на News.bg установи, че в списъка към 2 януари 2018 г. има 81 търговски обекта. Те са в София, Троян, Бургас, 
Пловдив, Хасково, Кърджали, Димитровград. 
 
EconomyNews 
 
√ 2017: Много добра за икономиката ни  
Отиващата си година е една от най-силните за българската икономика, показват статистическите данни. Каква е тайната? 
Преструктурирането на износа към стоки с по-висока добавена стойност, каквито са инвестиционните, е може би една от 
най-добрите тенденции за българската икономика през последните 10-20 години – при това тази тенденция е трайна и 
показва реални, положителни промени в структурата на икономиката, отбелязва в анализ ИПИ. 
Десислава Николова, ИПИ 
Не би било пресилено да се каже, че 2017 година беше най-силната година в икономически план от кризата насам, т.е. за 
последните 9 години. Растежът за цялата година се очаква да бъде поне 4%, пазарът на труда създаде рекорден брой нови 
работни места, а заетостта по последни данни е на най-високото си ниво изобщо, т.е. откакто НСИ провежда наблюдението 
си на работната сила (от 2003 г.). Коефициентът на заетост достигна 68,5% през третото тримесечие на 2017 г. за 
населението на 15-64 г. – предишният рекорд беше 65% и бе поставен през третото тримесечие на 2008 г. 
Факторите зад доброто представяне на икономиката са както позитивната външна среда, така и нужните предпоставки у 
дома. Положителният бизнес климат се усеща в по-голямата част от Европа, като растежът в ЕС-28 се прогнозира да 
достигне 2,3% тази година – далеч по-висок темп от предишните прогнози и съпоставим с най-добрия растеж от кризата 
насам. В резултат износът на стоки от България за ЕС тази година се представя много добре и бележи ръст от около 11% за 
10-те месеца до октомври (спрямо ръст от около 6% за същия период на миналата година). За разлика от миналата година, 
износът и  към останалата част от света също е много силен през 2017 г., като растежът на продажбите извън ЕС е 16% за 
първите 10 месеца тази година. 
Много малко са продуктовите групи, които не се радват на ръст на износа през 2017 г., като при повечето пера нарастването 
е двуцифрено. От четирите основни групи продукти (според статистиката на БНБ) – потребителски стоки, суровини и 
материали, инвестиционни стоки и енергийни ресурси, най-силен растеж на износа за 9-те месеца на 2017 г. бележат 
инвестиционните стоки (с 21%), като тук се включват транспортните средства, електрическите уреди, машините и апаратите 
и др. 
Само преди 17 години, през 2000 г., инвестиционните стоки имаха дял от едва 13% в износа на всички неенергийни стоки, 
а тази година този дял достига вече 29%. Преструктурирането на износа към стоки с по-висока добавена стойност, каквито 
са инвестиционните, е може би една от най-добрите тенденции за българската икономика през последните 10-20 години 
– при това тази тенденция е трайна и показва реални, положителни промени в структурата на икономиката. 
В дългосрочен план все по-голямата тежест на инвестиционните стоки  в износа е за сметка на потребителските стоки, 
както и на суровините и материалите. Все пак, през 2017 г. (от януари до септември) суровините и материалите също 
бележат много сериозен ръст и така техният дял в износа на неенергийни стоки се запазва на 43%. Тази година е била 
много силна за износа на метали, като износът на цветните нараства с 66%, а този на желязото, чугуна и стоманата – с  31%. 
Предвид чувствителността на стойността на износа на металите към международните цени, трябва да се отбележи, че през 
2017 г. нарастват сериозно количествата на изнесените черни и цветни метали. 
Когато се говори за износ, често фокусът пада върху стоките, а износът на услуги се пренебрегва. През последните години 
обаче България се превърна в много сериозен износител на услуги, като благодарение на това текущата сметка и миналата, 
и 2017 г. (октомври) е на излишък. Излишъкът се дължи най-вече на износа на туристически услуги, които от своя страна 
получиха силен тласък от стъпването на две нискотарифни компании в страната. Транспортните услуги и другите услуги 
също са с положителен баланс за България. 
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Освен външната среда, бизнес климатът в страната също е благоприятен.  Крайното потребление расте, включително и 
заради силния пазар на труда, кредитната активност се засилва, а строителството отново набира скорост. Предвид това, че 
разрешителните за строеж в страната тепърва  се увеличават и още са далеч от нивата си от предишния бум, има поле за 
по-нататъшно нарастване на строителната продукция. В София, обаче, вече можем да говорим за нов бум на 
строителството и вероятно и нов балон, предвид много бързия растеж на цените (двуцифрен от второто тримесечие на 
2016 г. насам) и рекордната стойност на разрешителните за строеж. 
Перспективите за 2018 г. също са силно положителни. Строителството тепърва набира сила в част от страната, туризмът се 
представя отлично и изгледите за ски сезона и лятото на 2018 г. са много добри, а износът ще продължи да се радва на 
добри пазари, което ще подкрепя износноориентираните отрасли. Туризмът и по-високите доходи на работещите пък ще 
тласкат нагоре вътрешното потребление и следващата година. 
Дали растежът на българската икономиката ще успее да нахвърли 4% през 2018 г. ще зависи най-вече от способността на 
българския бизнес да се адаптира към все по-стегнатия пазар на труда, където свободният ресурс е силно ограничен (ако 
въобще го има). Това, което бизнесът може да направи, е да бъде още по-активен в обучението на собствените си кадри, 
както и да търси възможности не само за внос на кадри от чужбина, но и за механизация на дейностите си  - там, където 
това е възможно. Що се отнася до правителството, фокус върху образованието на всичките му нива, както и още по-
облекчен внос на кадри отвъд висококвалифицираните специалисти и сезонните работници са задължителната подкрепа, 
без която потенциалът на икономиката няма как да се повиши. 
 
√ Къде ще мине Пътят на коприната? 
С мегапроекта "Път на коприната" Китай възобновява една стара традиция. Централната роля в него е отредена на Грузия. 
Зад проекта се крият геостратегическите интереси на Пекин, пише Миодраг Сорич за Дойче Веле. 
Говорим ли за икономика, китайското правителство мисли и действа бързо. Включително по отношение на износа. 
Повечето стоки стигат до Европа по море. Пекин обаче търси алтернативи - за транспорт по суша. Преди четири години 
китайският президент Си Цзинпин обяви, че страната му ще започне изграждането на нов "Път на коприната" (One Belt, 
one Road - "Един пояс, един път"). 
Става въпрос за различни транспортни коридори от Китай към Запада: през Русия и Беларус, през Централна Азия, 
Азербайджан, Грузия и Турция или през Пакистан до Индийския океан, а оттам - по море. Пекин открива за себе си нови 
коридори. И ще може да избере най-изгодните, като се възползва от противоречията между страните по протежение на 
новия "Път на коприната". 
3 милиарда долара за Източна Европа 
Но пътят дотам е още дълъг. Първо ще трябва да се инвестира в района - поне така обеща на среща с 16 свои колеги от 
Източна Централна и Югоизточна Европа китайският премиер Ли Къцян. Разбирай: Китай ще направи инвестиции в техните 
инфраструктури. Дори назова конкретна цифра: три милиарда долара предвиждал Пекин за тези инвестиции - пари, от 
които тези страни спешно се нуждаят. Още повече, че някои от балканските държави се чувстват забравени от ЕС. Вярно е, 
че по-тесните икономически отношения с Китай не са алтернатива на ЕС, но все пак са добре дошли. 
 

 
 

"Един пояс, един път" - новият "Път на коприната" 
В цялата тази схема на Грузия се пада да играе ключова роля - на транспортен възел за китайските продукти. Но не само 
заради централното географско положение на тази страна, а и защото, според Световната банка, Грузия вече предлага 
отлични рамкови условия на чуждите инвеститори: малко бюрокрация, функциониращи институции, липсваща корупция, 
постоянен растеж. През юни 2014 г. Тбилиси подписа споразумение за асоцииране с ЕС, а от май 2017 Грузия има договор 
за свободна търговия с Китай. Това, което я отличава от другите страни в региона, е че Грузия поддържа тесни търговски 
връзки и с Китай, и с Европейския съюз. 
Трети по важност търговски партньор 



11 

 

 

Пекин дава милиони, за да обвърже по-тясно Тбилиси. Групата Хуалинг е най-големият отделен инвеститор в Грузия. В 
предградие на грузинската столица се изгражда специална икономическа зона с хотели, най-големия търговски център в 
Кавказ, увеселителен парк, многоетажни жилищни сгради и улици. Китай инвестира в строителството и на други грузински 
градове. 
От стратегическо значение за Китай е придобиването и разширяването на черноморското пристанище в град Поти, където 
един ден ще могат да акостират и по-големи кораби. Междувременно Грузия вече е третият най-важен търговски партньор 
на Китай. 
Пристанище Поти на Черно море ще бъде разширено 
Не е само Китай обаче - други страни също проявяват интерес към региона. Германски фирми, като "Кнауф" и "Хайделберг 
Цемент", правят добър бизнес в кавказката страна и назначават все повече сътрудници. Оливер Регнер от Сдружението на 
германската икономика (DWV) хвали страната за това, че предлага добри условия за стопанска дейност.  
Един стар спор 
Инвестиции идват и от съседна Турция, Иран и дори от Русия. Отношенията на Грузия със северната ѝ съседка обаче са 
обтегнати от 2008 година насам. Тогавашният грузински президент Михаил Саакашвили се беше опитал с военна сила да 
постави под свой контрол отцепническия регион Южна Осетия. Само че не успя да спре руската интервенция. Оттогава 
отношенията между двете съседни страни са обтегнати. 
Москва не може да прости на грузинското правителство това, че страната се ориентира повече към Запада. Руснаците се 
чувстват "предадени" от традиционния си съюзник Грузия. Грузинците и до ден-днешен трудно получават входна виза за 
Русия, докато руските граждани пътуват безпрепятствено до Грузия. Правителството в Тбилиси следва уверено 
прозападния си курс, но проявява прагматизъм в отношенията с Русия. Особено пък когато става дума за руски инвестиции 
в Грузия. 
 
Agro.bg 
 
√ До 31-ви януари се кандидатства по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци 
Стопаните трябва да докажат минимални добиви и реализацията на произведената продукция 
До 31-ви януари се кандидатства по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци. За помощта могат да заявят 
земеделските стопани, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, както и за 
зеленчуци – оранжерийно производство. Стопаните трябва да докажат минимални добиви и реализацията на 
произведената продукция. 
За тази цел земеделските стопани трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи в ДФ 
„Земеделие“. В сайта на институцията е достъпен за изтегляне утвърденият електронен опис. Към приложения файл е 
изготвена и инструкция за неговото попълване. Описът по образец се подава до последния ден на този месец на 
електронен и на хартиен носител, придружени от заверени копия на описаните документи. 
При попълване на приложения файл не се обединяват редове, не се добавят работни страници и по никакъв начин не се 
променя формата на зададената таблица. В декларацията може да се отбелязва площ, на която се отглежда съответната 
култура, само до размера на заявената за подпомагане в Кампания 2017 площ по схемите за плодове, зеленчуци и 
зеленчуци – оранжерийно производство. За кандидатстване по схемата за обвързана подкрепа не подлежат кандидати, 
които не са предоставили в определените срокове декларация и опис по образец. 
 
Money.bg 
 
√ Πpoизвoдcтвoтo в eвpoзoнaтa чyпи peĸopди, зaвoдитe ca зapинaти oт пopъчĸи 
Πpoизвoдcтвoтo в eвpoзoнaтa нapacнa дo peĸoднo нивo пpeз дeĸeмвpи, пpиĸлючвaйĸи cтaбилнa гoдинa, в ĸoятo 
индycтpиятa ce възпoлзвa oт пoдoбpявaнeтo нa cвeтoвнaтa иĸoнoмиĸa. 
Meceчният пpoизвoдcтвeн индeĸc нa ІНЅ Маrkіt cĸoчи дo 60.6 oт 60.1 пyнĸтa пpeз нoeмвpи, дocтигaйĸи нaй-виcoĸaтa 
cтoйнocт oт нaчaлoтo нa пpoyчвaнeтo пpeз 1997 г. Toвa e мнoгo нaд нивoтo oт 50 пyнĸтa, ĸoeтo paздeля paзшиpявaнeтo oт 
cвивaнeтo. 
Cилнoтo пpeдcтaвянe пpeз дeĸeмвpи нe бeшe eднoĸpaтeн ycпex, cpeднaтa cтoйнocт зa 2017 г. cъщo дocтигнa въpxoви нивa. 
Дaннитe пoĸaзвaт ĸaĸ иĸoнoмиĸaтa в eвpoзoнaтa пeчeли oт пoĸaчвaщoтo ce глoбaлнo тъpceнe. Зaвoдитe ca зapинaти oт нoви 
пopъчĸи, чиитo бpoй e нaй-гoлeмият пpeз пocлeднитe 17 гoдини, a изнocът дocтигa въpxoвe в peдицa дъpжaви. 
Oптимизмът cpeд пpoизвoдитeлитe в eвpoзoнaтa дocтигнa нaй-виcoĸoтo cи нивo пoнe oт oт 2012 г., a "oĸypaжaвaщият" 
иĸoнoмичecĸи пoдeм ce дължи глaвнo нa пpoизвoдитeлитe нa инвecтициoнни cтoĸи ĸaтo мaшини и cъopъжeния. 
"Πo-гoлeмитe инвecтиции тpябвa дa пoмoгнaт зa пoвишaвaнe нa пpoизвoдитeлнocттa и пeчaлбитe и тaĸa дa пoдoбpят 
ycтoйчивocттa нa възxoдa", пocoчвa глaвният бизнec иĸoнoмиcт нa Маrkіt Kpиc Уилямcън. 
Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa зaбeлязa иĸoнoмичecĸитe пoдoбpeния и пoвиши пpoгнoзитe cи зa pacтeж тoзи мeceц. Tя 
пpeдвиждa paзшиpявaнe нa иĸoнoмиĸaтa в eвpoзoнaтa c 2.4% пpeз 2017 г. - ĸoeтo щe e нaй-дoбpoтo зa дeceтилeтиe - и 2.3% 
пpeз нoвaтa гoдинa. 
Дopи aĸo инфлaциятa e пoд зaлoжeнaтa, дpyгитe oптимиcтични дaнни oзнaчaвaт, чe EЦБ щe нaмaли мeceчнo изĸyпyвaнe 
нa oблигaции зa втopи път. 
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Digital.bg 
 
√ 12 технологични тенденции, които ще доминират през 2018г.  
Предвиждането на бъдещето е трудна задача, но това не спира експерти и анализатори да се опитват. BusinessInsider 
събира 12 прогнози, които изглеждат най-реалистични за технологичните тенденции през 2018 г. Прогнозите са направени 
от анализаторската компания Frog. 
Изкуственият интелект ще вдъхновява дизайна на продуктите 
Компании като Netflix и Aribnb използват изкуствен интелект, за да подобряват качеството на услугите си. Според Frog 
обаче през 2018 г. тази възходът на тази технология ще влияе и върху дизайна на нови продукти. Не просто ще се 
разработват машинуи, които да работят са хората, а машини, които са като хората. 
„Залата на славата за алгоритми” на Google ще има нови попълнения 
Google е това, което е днес, заради изключително ефективните си алгоритми. Търсачката на компанията е пряко 
доказателство за техните способности. Според Frog Google е свеоеобразен основател на „Зала на славата за алгоритми” и 
анализаторите очакват, че през 2018 г. компанията вече няма да е сама в нея. Те очакват, че компания, която създаде 
иновативна платформа или изцяло автономен автомобил, ще се нареди до Google в своеобразната зала. 
Виртуалната и добавената реалност навлизат в ежедневието 
В момента виртуалната реалност е нишова технология, която е и доста самотна. Потребителят се изолира във виртуален 
свят, в който почти няма други хора. Frog Прогнозира, че тази технология и посестримата ѝ добавена реалност ще станат 
още по-интерактивни и широкоразпространени. Скоро няма да изследваме виртуалните светове сами, а в приятна 
компания с приятели, смятат анализторите. 
Блокчейнът ще се сближи с демокрацията 
В момента блокчейн технологията се използва най-вече от криптовалутите. Смята се, че технологията има голям потенциал 
да промени много неща от ежедневието, например гласуването. Frog очаква, че през 2018 г. ще се направят първите 
експерименти на електронно гласуване чрез блокчейн за гарант на сигурността. 
Добавената реалност и интелектуалната собственост 
Според анализторите, увеличаващата се популярност на добавената реалност ще донесе и нови въпроси и проблеми. 
Например кое творение ще се смята за интелектуална собственост и до каква степен. Чрез смесването на реалното и 
виртуалното на практика ще могат да се правят много промени в съществуващи творби, като ще се създават нови на тяхна 
база. Всичко това може да доведе до доста обърквания. 
Потребителската електроника ще е още по-лесна 
Технологиите все повече се интегрират в ежедневието. Въпреки това в голямата си част устройствата са все още 
правоъгълни и с прости форми. През 2018 г. Frog очаква това да се промени и „хардуерът да стане по-изразителен”. 
Технологиите ще са подходящи за всеки 
Компаниите усилено работят по създаването на устройства и услуги, които да покриват всяка нужда, цел и желание. Това 
включва „центриран около човека дизайн”, по-достъпни устройства и услуги за хора с увреждания и възможности да 
използването на устройствата за все повече дейности. 
Анонимното събиране на данни ще е все толкова важно 
Искаме или не, събирането на данни ще продължи и през 2018 г. Нещо повече, Big Data ще стане още по-big и Frog очаква 
навлизане на сензори, които да събират информация за поведението на хората. Добрата новина е, че всичко това ще става 
анонимно и в обобщени архиви, за да не нарушават неприкосновеността на личните данни и личното пространство на 
хората. 
Малките роботи навлизат в медицната 
Frog очаква, че през 2018 г. първите нанороботи може да започнат да се прилагат за някои процедури в медицината. 
Например за отпушване на артерии. Други малки роботи пък ще могат да следят здравето на хората и да дават съвети за 
подобряване на качеството на живота. 
Транспортът продължава своята фундаментална промяна 
Не е изненада за никой, че електрическите автомобили и споделените пътувания стават все по-популярни. Frog очаква, че 
през 2018 г. ще навлезем в следващия етап – първите по-масови покупки на електрически автомобили втора ръка, 
обръщане на икономиката към електрическия транспорт за сметка на двигателите с вътрешно горене. 
Бизнесът ще разчита все повече на машинно обучение 
Вече има много компании, които разчитат на Big Data и машинно обучение, за да оптимизират процесите си. През 2018 г. 
тези технологии ще продължат да стават все по-голяма и важна част от бизнеса, както за да се подобри качеството на 
потребителското преживяване, така и на вътрешните процеси в компаниите. 
 Социалните медии ще поемат повече корпоративни отговорности 
Дебатът за влиянието на социалните мрежи върху обществото ще продължи и орез 2018 г. Според Frog самите компании, 
които предоставят такива услуги, ще поемат по-голяма отговорност за това, което се случва в социалните им мрежи и ще 
положат повече усилия, за да решат проблемите. 
 


