
1 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Дарик 
 
√ Откриват официално българското председателство на Съвета на ЕС 
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз се открива официално днес с концерт в Народния театър.  
Очакват се над 2000 събития в Брюксел, Люксембург и София. Над 25 хиляди делегати и гости ще пристигнат в страната 
през първата половина на 2018-та година. Очаква се председателството да струва около 150 млн. лв. 
Съветът на ЕС е един от основите органи в съюза и представлява правителствата на държавите членки. В него се събират 
националните министри на всички страни от ЕС и задачата им е да приемат закони и да координират политики. Съветът 
договаря и приема законодателни актове заедно с Европейския парламент. Годишно той одобрява средно около 200 
регламента, 50 директиви, 50 решения. Освен това Съветът определя и изпълнява външната политика на ЕС според 
насоките, дадени от Европейския съвет. 
Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип на всеки шест месеца. Преди нас беше Естония, а след нас 
е Австрия. Заедно с тях България формира т.нар. тройка, като целта на този формат е да има повече приемственост в 
политиките. 
През следващите шест месеца България ще трябва да ръководи заседанията на различните състави на Съвета, с 
изключение на Съвета по външни работи, както и на подготвителните органи. Ще трябва да се осигури спокойното 
протичане на заседанията чрез задаване на дневния ред и предлагане на решения на възникнали проблеми. Освен това 
България ще представлява Съвета в отношенията му с Еврокомисията и с Европейския парламент. 
На практика България ще трябва да бъде медиатор и да опитва да сближи различните позиции по време на заседанията. 
Всяка страна определя няколко теми, които смята за важни и към които докато е председател иска да насочи вниманието 
в ЕС. България многократно посочи като един от главните си приоритети европейската перспектива на Западните Балкани 
и заяви, че ще се опитва чрез инфраструктурни проекти и инициативи като поевтиняването на роуминга да сближи страните 
от региона с останалата част от Европа. През май София ще организира среща на върха заедно с лидерите от Западните 
Балкани. 
Други приоритети в програмата на българското председателство са бъдещето на Европа и младите хора, сигурност и 
стабилност в силна и единна Европа, цифрова икономика и умения на бъдещето. 
Преди официалното откриване премиерът Бойко Борисов ще проведе работна среща с председателя на Европейския съвет 
Доналд Туск, на която ще бъдат обсъдени предизвикателствата пред Европа по време на Българското председателство на 
Съвета на ЕС. Във фокуса на срещата ще бъдат българските приоритети, част от програмата на триото Естония - България - 
Австрия. Това са перспективата пред Западните Балкани, продължаването на кохезията, сигурността и стабилността на ЕС, 
цифровата икономика, както и бъдещето на Европа и младите хора в Общността. 
Председателят на Европейския съвет пристига в България за откриването на първото Българско председателство на Съвета 
на ЕС, което ще стане с откриващ концерт в Народния театър. Освен него, официални гости на церемонията ще са 
президентът на България Румен Радев, председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, председателят на 
Европейския парламент Антонио Таяни, председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и министър-
председателят Бойко Борисов. 
Преди тържественото откриване в Народния театър официалните гости ще разгледат интерактивна изложба с фотографии 
и картини на големи български художници. Мултимедийната експозиция ще бъде прожектирана върху разнообразни по 
размери и форми прожекционни площ. 
 
Investor.bg 
 
√ Правната комисия в парламента отхвърли ветото върху антикорупционния закон 
Според някои депутати единен антикорупционен орган не означава всички органи в държавата и трябват критерии 
за обединяване на органите 
Парламентарната правна комисия отхвърли днес президентското вето срещу текстове в новия закон за борба с корупцията. 
Ветото беше отхвърлено с десет гласа, като други седем подкрепиха президентските мотиви, предава БТА. 
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Преди заседанието Филип Попов от "БСП за България" поиска да разбере кое налага извънредното свикване на заседание 
на комисията, преди да е приключила ваканцията на депутатите. Председателят на комисията Данаил Кирилов обясни, че 
президентът е върнал текстовете по време на ваканцията, а и така те по-бързо ще влязат за обсъждане в зала. 
Професор Емилия Друмева от президентския екип обясни, че мотивите за връщането на закона са чисто юридически и в 
тях няма нищо политическо. Сравнявахме чужди практики и международни договори, съпоставяхме и с Конституцията, 
каза тя и допълни, че всичко това било направено добронамерено. 
Единен антикорупционен орган не означава всички органи в държавата, трябват критерии за обединяване органите, които 
имат преки и непосредствени функции в борбата с корупцията, смятат част от депутатите. Текстовете сега отиват в 
Пленарна зала. 
След отхвърлянето на ветото, президентът Румен Радев коментира, че това за него не е изненада. 
"Всички дебати около антикорупционния закон и особено събитията от днес, показват, че наистина няма политическа воля 
за реална, всеобхватна и ефективна борба с корупцията", каза той. 
Явно тази борба ще продължи да се води от гражданите и от медиите, коментира президентът, като добави, че това е 
оценката му за ставащото днес, "за съжаление". На въпрос дали смята да сезира Конституционния съд в тази връзка, 
държавният глава отбеляза, че този закон няма да доведе до реални промени за по-ефективна борба, каквито се очакват. 
Попитан дали го притеснява това, че девет протеста утре ще посрещнат чуждите делегации, конюнктурно ли е това според 
него или го намира за нормално, президентът отговори, че тези протести не би трябвало да притесняват него. Нормално 
е, България е демократична страна, всеки, който има някакви искания, е свободен да ги изложи, разбира се в законово 
установените форми, добави Радев. 
По-рано през седмицата председателят на комисията Данаил Кирилов коментира двата основни аргумента "против" 
текстовете в закона – за това, че начинът, по който се конституира антикорупционният орган, може да го направи 
политически зависим и че се открива поле за злоупотреба със специални разузнавателни средства. 
Той подчерта, че независимо, че Народното събрание избира председателя на Комисията, това, което гарантира 
обществения интерес, е публичната процедура за подбор на кандидатите. Това е най-прозрачната процедура досега, която 
се практикува в подбора на кадри, които да заемат ръководни длъжности в държавни органи, посочи в понеделник 
Кирилов. 
По отношение на използването на специални разузнавателни средства от антикорупцишонния орган Кирилов посочи, че 
тези данни, които са събрани със СРС и не се използват от прокуратурата, се унищожават, каквито са изискванията на закона 
за СРС. Той припомни, че прилагането на тези средства става със санкцията на съда. 
 
√ През 2018 г. данъчните отстъпки остават, но сроковете за ползването се променят 
Само за 10 дни от началото на годината вече са подадени над 2 хил. декларации онлайн 
През тази година влязоха в сила нови промени в данъчното законодателство. Така например 5%-ната отстъпка върху 
данъците на физическите лица, когато доходите се декларират онлайн, остава, но срокът е различен. Вместо до края на 
март, срокът за ползване на преференцията е до края на януари. Това стана ясно по време на разяснителна 
пресконференция на Националната агенция за приходите (НАП), която се проведе днес в централата на данъчната служба. 
Промяна има и в размера на отстъпката. До сега имаше таван облекчението да не надвишава 1 000 лв., но от тази година 
прагът 500 лв. и то при условие, че данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични 
задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари. 
От приходната администрация обясниха още, че декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод 
изчислява автоматично дължимия данък. Това става след попълване на информацията за получените доходи, внесените 
осигурителни вноски, ползваните облекчения в съответните „кутийки“ на декларацията. Документът обаче трябва да се 
изтегли на компютър от интернет страницата на ведомството и да се попълни „офлайн“. 
Според данъчните подаването на декларация с баркод гарантира, че когато попълвате, няма да допуснете техническа 
грешка. Освен това на сайта на приходната администрация може да откриете подробни указания как точно да попълните 
документа. Ако разполагате с ПИК – персонален идентификационнен код, можете да пратите декларацията си и онлайн, 
без да е нужно да я разпечатвате и да пращате по пощата или да я носите лично до някое гише на данъчните. 
От НАП съобщиха още, че само за 10 дни от началото на годината вече са подадени над 2 хил. декларации онлайн. 
През 2018 г. остават в сила облекченията за деца. Единият от родителите може да намали данъка си с 20 лева за едно дете 
и с 40 лева за две деца. Също така младите семейства могат да се възползват от намаляване на данъка с размера на 
платените лихви по ипотеката, ако жилището им е единствено и поне единият от съпрузите е до 35-годишна възраст. 
От НАП напомнят, от тази година всеки може да плати дължимите налози и през пос терминали в офисите на НАП и през 
интернет. 
Целта е да се избегне трупането на стотинки заради забавяне в банковия превод. Тези плащания ще бъдат без такси. „Нека 
не забравяме, че за всеки ден просрочие се начислява и лихва, а безкасовото плащане е добър вариант да спестите време 
- отнема 30 секунди, вместо 24-48 часа за банков превод“, посочи говорителят на НАП Росен Бъчваров. 
Той припомни, че има 5% отстъпка, ако платите налозите си именно безкасово. За да се възползвате обаче трябва да 
получавате всичките си доходи по банков път и да харчите поне 80% безкасово. За целта не е необходимо банково 
извлечение, но данъчните ще правят и проверки. Как да се възползват от тази преференция, е един от най-често задаваните 
въпроси в колцентъра на данъчните. 
С новите промени се дава и възможност гражданите да обявяват в годишната си декларация и придобитите през годината 
необлагаеми доходи, например от социални помощи, продажба на имот или друго, а също и полученото имущество по 
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наследство, завещание или дарение, или на базата на възстановено право на собственост. До миналата година нямаше 
такава опция и често се стигаше до необосновани ревизии. 
Фирмите и самоосигуряващите се трябва да подадат справката за изплатените през годината в т.ч. и през 2017 г. доходи 
на физическите лица до края на февруари вместо до 30 април, както беше до сега. 
 
News.bg 
 
√ България подкрепя жалбата на Полша срещу решението на ЕК за ТЕЦ-овете 
България се присъединява към Полша при обжалването на решението на ЕК относно емисионните нива от 
топлоелектрическите централи. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на заседание на 
Браншовия съвет за тристранно сътрудничество по въгледобив, енергоресурси и минно строителство. Решението е взето 
на днешното заседание на Министерски съвет. 
Припомняме, на 31 юли 2017 година ЕК определи какви нива на емисиите трябва да покрият въглищните централи в ЕС, 
за да отговарят на приетия през април 2017 регламент. Новите норми са по-строги и касаят емисиите на серен диоксид, 
азотни оксиди и живак.  
България е една от държавите, които са най-сериозно засегнати от новите правила. Ако не отговарят на новите условия, 
операторите на въглищните централи са изправени пред две възможности. Първата - трябва или да поискат дерогация от 
условията, тоест да се направи изключение за страната ни, че разходите на ТЕЦ-овете за екологизация многократно ще 
надвишат ползите за околната среда. Втората - да спрат работа. 
В тази връзка Петкова подчерта, че България ще защити интересите на въгледобивните и топлоелектрическите 
предприятия. По думите на министъра позицията на българското правителство е ясно изразена - страната ни ще гласувала 
против референтния документ. Според Петкова топлоелектрическите централи са от стратегическо значение за 
българската енергетиката, тъй като произвеждат над 40% от енергията. 
След решение на Министерски съвет страната ни ще консолидира позицията си с тази на Полша и ще предприеме общ 
подход при следващи действия, обясни още Петкова. 
На заседанието на Браншовия съвет за тристранно сътрудничество по въгледобив, енергоресурси и минно строителство 
участваха представители на КНСБ, КТ "Подкрепа", Българската минно-геоложка камара, Българския енергиен холдинг, 
Министерството на околната среда и водите, въгледобивни предприятия и топлоелектрически централи. 
Представителите на синдикалните организации и на топлоелектрическите централи оцениха положително позицията, 
която ще поддържа страната ни. 
 
В. Строител 
 
√ Искрен Веселинов: Предстоят промени в ЗУТ, облекчаващи административната тежест 
-Г-н Веселинов, едно от последните заседания преди ваканцията на Народното събрание на оглавяваната от Вас 
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (КРПБМС) бе заедно с Комисията по 
околната среда и водите. Проведохте дискусия за ВиК сектора. Какви са основните изводи от дебата? 
Това е първата подобна дискусия и се надявам тя да доведе до сериозна реформа във ВиК сектора. Обикновено свързваме 
отрасъла само с цените и повишаването на стойността на предлаганата услуга. Липсва обаче дългосрочната перспектива 
за сектора. Тогава, когато няма визия за развитието на един отрасъл през следващите десетилетия, се получават 
проблемите. В случая мисля, че наваксваме липсата на посока с добри темпове. Комбинацията между европейско и 
национално финансиране ще е в основата на предоставянето на една по-качествена услуга, която, може и шаблонно да 
звучи, дължим на европейските граждани в България. Това, разбира се, няма да стане изведнъж с магическа пръчка, но на 
практика във всяко населено място ние трябва да направим така, че в рамките на следващите десет години да се усети 
фактът, че сме влезли в Европейския съюз – качеството на услугата да е добро и да е на социално поносима цена, да има 
канализация и да се опазва околната среда. Това са нашите ангажименти към гражданите на страната ни, не толкова към 
европейските институции, затова трябва да полагаме усилия в тази посока. 
-Какво е състоянието на ВиК сектора, което представиха отговорните институции по време на срещата? 
29-те ВиК дружества въпреки огромния оборот, който правят, общо имат печалба под 5 млн. лв. за година. С тези средства 
представете си колко време ще е необходимо, за да се покрият 12 млрд. лв. нужди в сектора, които са изчислени от 
Световната банка. Очевидно реформа трябва да има. Необходимо е да се направи преструктуриране. Нужно е да намалим 
загубите, които са огромни по ВиК мрежата в някои райони. Например те достигат на места до 85%. За да се спре това, са 
необходими инвестиции, промяна на инфраструктурата. 
-Приключи парламентарният сезон. Каква беше 2017 г. за Комисията по регионална политика, благоустройство и 
местно самоуправление? Кои бяха ключовите законопроекти? 
Комисията имаше интензивна работа и доста от нещата се случиха на фронта ни, както глобални, така и малки, но важни. 
Първото, за което се сещам, е промяната на Закона за гражданската регистрация. Успяхме да направим изменение, което 
дава възможност на децата, родени извън България в страни, където именната система не позволява записването на 
бащино име, безпрепятствено да бъдат въведени в регистрите за българското гражданство. Това е дребна тема на пръв 
поглед, но важна за стотиците хиляди наши мигранти. 
Имахме изключително много законопроекти, включително за физическата инфраструктура на електронните мрежи. Това 
беше огромен законопроект, който парламентарната група „Обединени патриоти“ внесе. Направиха се много промени, 
касаещи намаляването на административната тежест. 
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Смятам, че имаше доста богата законодателна програма, така че можем да бъдем доволни. На практика заседавахме всяка 
седмица през последния парламентарен сезон. 
Разглеждахте промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство и застрояване на Столичната 
община (ЗУЗСО). 
Промените са противоречива тема. Още в дискусията, която организирах предварително за обсъждане на Закона за 
изменение и допълнение на ЗУЗСО, пролича това. Той бе внесен от депутата Александър Ненков и група народни 
представители. На дебата се откроиха сериозни разделителни линии между неправителствените организации, които се 
занимават с темата. Получихме доста отрицателни становища. Трябва обаче да оценим добрия замисъл и причините, за 
които се внасят тези промени – липсата на достатъчно твърд регламент, който да защитава зелените площи и ред други 
неща. Вероятно вървим към вариант ЗИД на ЗУЗСО да е приет на първо четене в пленарна зала, а след това да бъде 
преработен преди второ, за да се отстранят спорните въпроси. 
Провеждате чести изслушвания на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. 
Парламентът има по-глобални задачи в правенeто на политика, а Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ) е на огневата линия. Желанието ми е да имаме политически консенсус. Според мен КРПБМС 
работи доста добре. Няма скърцане между представителите на различните парламентарни групи в комисията. Целта ми е 
да се поставят генерални задачи, за които МРРБ да знае, че има политическата подкрепа независимо от партийния цвят на 
народните представители. Една от темите, с които стартирахме дискусията с ведомството, беше неравномерното развитие 
на регионите и на практика дебалансирането на инвестициите в инфраструктурата на Северна България спрямо Южна. Тук 
имахме може би първия консенсус, че действително трябва да има специална политика за по-ударното изграждане на 
важната инфраструктура в Северна България, за да може тя да наваксва трагичното си изоставане. В това отношение имаме 
оперативни действия и по отношение на възлагане на следващите участъци на АМ „Хемус“ и АМ „Русе – Велико Търново“, 
което ще свърже Букурещ и Атина чрез комбинация от магистрални и скоростни пътища, както и за направлението от Видин 
към София. Въвеждането на ТОЛ системата ще е предпоставка да се акумулира ударен ресурс, който да направи всички 
тези проекти реалност в следващите 5-7 години. Това е много в рамките на един човешки живот, но от гледна точка на 
администрирането на инвестициите е доста бърз процес. 
ВиК секторът беше втората основна тема, по която дискутирахме с министър Нанков в комисията. Говорили сме за 
свлачищата, кадастъра и ЗУТ. Смятам, че дебатът е конструктивен, защото министър Нанков е доста подготвен в тези сфери 
с оглед дългия му стаж в МРРБ. 
Споменахте ЗУТ. Кога да очакваме промени в този ключов за сектора закон? 
Можем да говорим за два типа изменения, които предстоят. Част от тях са свързани с намаляване на административната 
тежест. Очакваме ги всеки момент да постъпят. От комисията също работим за подобни изменения за облекчаване на 
административната тежест. Нашият фокус е по отношение на изключително неприятната част от инвестиционния процес, 
свързана с необходимостта проектантът или инвеститорът да общуват с всички комунални дружества с оглед възможността 
за вкарване на комуникации в собствения им имот. Обсъждаме всичко да става на едно място в общините чрез комплексна 
виза. Това ще е ново понятие. По този начин наведнъж ще могат да се получават разрешителните за захранване с 
електричество, връзка с ВиК, газ и т.н. Това ще спести поне месец обикаляне на инвеститора, който да носи папки по 
различни инстанции. Така ще се облекчи сериозно инвестиционният процес както за физическите, така и за юридическите 
лица. 
 
В. Земя 
 
√ Азерски компании искат да газифицират домакинствата в България 
Президентът Румен Радев и държавният глава на Азербайджан Илхам Алиев са обсъдили възможността азерски компании 
да участват в газификация на домакинства в България. Двамата са коментирали темата в телефонен разговор, съобщиха от 
администрацията на държавния глава. От там припомнят, че интересът към газификация на българските домакинства е 
бил заявен от президента Алиев още през октомври 2017 г., по време на официалното посещение на българския държавен 
глава в Азербайджан.  
“Работим в тази насока и очакваме специалисти от вашата страна, за да обсъдим темата на експертно ниво“, е казал вчера 
Румен Радев. Той е потвърдил подкрепата на страната за изграждането на Южния газов коридор, в чиято реализация 
Азербайджан има ключова роля.  
“Този проект има важно значение не само за България, но и за енергийната диверсификация на Европа“, смята Радев. По 
време на телефонния разговор двамата са коментирали и предстоящото откриване на директна самолетна линия София-
Баку, което бе договорено през октомври м. г. Президентите са изразили увереност, че пряката въздушна линия между 
България и Азербайджан ще донесе не само икономически ползи за двете страни и ще развие туристическите и бизнес 
връзки, но и ще насърчи двустранното сътрудничество. 
 
Dnes.bg 
 
√ Лидия Шулева: Реформирайте пазара на труда 
Ниската безработица се дължи на демографската криза, смята тя 
Трябва да бъде сериозно преосмислена политиката на пазара на труда. Ниската безработица се дължи на демографската 
криза и липсата на хора, които могат да бъдат наети на работа. 
Това коментира бившият вицепремиер и социален министър Лидия Шулева в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. 
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„Ако говорим за прегряване, аз по-скоро бих казала, че в момента липсата на качествена работна ръка може да бъде едно 
много голямо силно ограничително условие пред ръста на икономиката“. 
Според нея това е сериозен проблем, който заслужава както да се дискутира, така и да бъдат ориентирани редици 
политики от страна на правителството. 
По думите ѝ в групата на безработните попадат и ученици от 15-20 годишна възраст, които са отпаднали от 
образователната система. 
„Една част от тези младежи преживяват на база на доходите на родителите. Друга част са хората, които работят сезонно в 
чужбина. И тъй като тази работа по никакъв начин не се отчита в нашата страна, те не са обхванати от статистиката. Има и 
една интересна група от рентиери“. 
 
Actualno.com 
 
√ В рамките на председателството: Доклад какъв е ефектът от евросредствата за магистрали 
По време на българското председателство на ЕС ще бъде внесен доклад в Европейския парламент относно ефекта от 
инвестициите за транспортна инфраструктура в България и Европейския съюз. Автор на доклада ще е българският 
евродепутат Андрей Новаков, който влезе в ЕП с подкрепата на ГЕРБ. 
Докладът, който ще бъде включен в разискванията за следващия програмен период, ще обхваща всички европейски 
проекти за изграждане на пътища и жп линии. Документът трябва да бъде внесен в Комисията по регионално развитие на 
ЕП през февруари, а през май да бъде гласуван в пленарна зала.  
Основаната роля на доклада е да анализира и оцени доколко инвестициите от европейските фондове за транспорт са 
ефективни и са допринесли за подобряването живота на хората в развиващите се региони.  
Освен оценка на вече завършени проекти и дейности, докладът ще отправи и препоръки за бъдещето на европейското 
финансиране в транспортния сектор.  
 
Economy News 
 
√ По-голям индекс на промишленото производство през ноември 2017 г. 
Индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, е нараснал с 0.3% през месец ноември 
2017 г. Това сочат данни на Националния статистически институт относно индексите на промишленото производство през 
месец ноември. Данните са предварителни и са в сравнение предходния месец октомври 2017 година. 
Спрямо месечните изменения през ноември 2017 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%, и в преработващата промишленост - с 
0.5%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 3.3%. 
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По отношение на индекса на строителната продукция през месец ноември 2017 г. предварителните данни на НСИ сочат, 
че индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.4% над 
равнището от предходния месец октомври. 
Месечните изменения сочат, че през ноември 2017 г. индексът на произведената строителна продукция е над равнището 
от предходния месец, като продукцията от сградното строителство нараства с 1.9%, a от гражданското/инженерното 
строителство - с 0.6%. 
 

 
 

Относно индекса на оборота в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" предварителните 
данни на НСИ сочат, че оборотът в този сектор по съпоставими цени нараства с 0.3% спрямо предходния месец. 
Спрямо месечните изменения през ноември 2017 г. се наблюдава по-значително увеличение на оборота спрямо 
предходния месец при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 3.7%, търговията на дребно 
чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.4%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 1.8%, търговията 
на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.7%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и 
тютюневи изделия - с 1.4%.  
Намаление е отбелязано само при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.8%. 
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√ Над 700 млн. лв директни субсидии за фермерите ще бъдат платени до юни 
До края на 2017 г. по кампанията бяха платени над 785 млн. лв., основната част от които бяха за базово плащане на 
площ 
Земеделското министерство планира да изплати над 700 млн. лв. директни субсидии на фермерите от кампания 2017 г. до 
юни, като най-много плащания ще бъдат фокусирани в месеците март и април. Това става ясно от индикативен график за 
осъществяване на преводите, който ведомството публикува в сряда. 
До края на 2017 г. по кампанията бяха платени над 785 млн. лв., основната част от които бяха за базово плащане на площ 
- 636 млн. лв., както и авансови суми по схеми за животновъдния сектор. 
За кампания 2017 общата сума на подпомагане е около 1.5 млрд. лв., в което влиза европейско финансиране и 
подпомагане от държавния бюджет. 
Според сега публикувания график на агроминистерството първи своите субсидии ще получат животновъдите. В последните 
10 дни на януари трябва да бъде преведен вторият транш по схеми за национална помощ за говеда, овце и кози, 
необвързани с производството. 
По план между 10 и 20 февруари ще бъдат преведени средствата за онези земеделци, които работят в 
необлагодетелствани райони и такива с природни ограничения. 
Графикът показва, че най-много плащания ще бъдат фокусирани в периода от средата на март до края на април. Между 
10 и 30 март субсидии трябва да получат земеделските производители, които отглеждат плодове и зеленчуци. В 
последните 10 дни на март трябва да бъдат преведени на фермерите и средствата от т.нар. преразпределително плащане, 
което осигурява допълнителна субсидия на най-малките производители, както и средствата за агроекология и климат, 
преводите за които ще продължат през целия април. Същевременно в началото на април трябва да започне и изплащането 
на средства за биологичните производители и агроекологичните плащания от миналата програма за развитие на селските 
райони, се вижда от графика. Между 10 и 20 април субсидиите си трябва да получат и тютюнопроизводителите. 
Така според графика на земеделското министерство за май и юни ще останат плащания по няколко по-малки схеми. Сред 
тях са добавките за млади и дребни стопани, плащанията за дейности в екомрежата "Натура", за производството на памук, 
както и окончателното доплащане по схемата за единно плащане на площ в случаите, когато се правят допълнителни 
проверки. 
Всяка година държавите членки трябва да изплатят до юни средствата по земеделската предходна кампания. През март 
започва и кандидатстването за директни плащания за 2018 г., които са за 1.55 млрд. лв. 
 
Economic.bg 
 
√ Осем тенденции, които ще влияят върху системите за управление на бизнеса през 2018 година 
Новата година ще донесе значителни промени в сектора на бизнес софтуера 
2018-а година предстои да донесе значими промени в сегмента на системите за управление на бизнеса под влиянието на 
технологии като Internet of Things и бързото развитие на сектори като електронната търговия.  
„Облачните“ технологии продължават да оказват засилващо се влияние върху ERP (Enterprise Resource Planning) системите; 
сигурността и защитата на личните данни се налагат като все по-ключов фактор за сектора, а липсата на достатъчно кадри 
си остава основното предизвикателство пред фирмите от бранша. По-долу са описани най-важните тенденции, които ще 
движат бранша през следващите дванадесет месеца: 
Цялостни бизнес екосистеми в „облака“ 
Докато доскоро говорехме поотделно за различни видове решения за управление и анализ на бизнеса (като ERP, CRM и 
Business Intelligence), през 2018 година очакванията са към все по-засиленото внедряване на цялостни бизнес екосистеми, 
интегриращи многобройни функционалности, които обхващат цялостно дейността на компанията и управлението на 
всички вътрешни и външни процеси и комуникации. Тази тенденция към цялостна интеграция се дължи преди всичко на 
стабилното развитие на облаците и миграцията на все повече бизнеси към тях. Възможностите на облачната среда 
значително улесняват интеграцията и обмяната на информация между отделните софтуерни решения, както и 
персонализирането на стандартните бизнес системи със допълнителни приложения, отговарящи на спецификите в 
бизнеса. Това от своя страна значително ще увеличи гъвкавостта на компаниите и ще подобри възможностите за извличане 
и анализиране на големи масиви от данни. 
Повишена интеграция с външни системи 
Освен подобрена свързаност помежду си, ще продължим да сме свидетели и на засилена интеграция на решенията за 
управление на бизнеса с външни системи като интернет магазини, клиентски портали, мобилни приложения, чатбот 
системи и други. Постоянно подобряващите се интерфейси за връзка на бизнес софтуерите ще продължат да допринасят 
за повишаване ефективността на работа на компаниите и осигуряване на цялостно клиентско обслужване чрез всички 
точки на контакт. Поради стремглавия ръст в електронната търговия, особено в сектори като търговията с бързооборотни 
стоки, очакванията са именно там тенденцията да проличи най-ясно и в най-кратки срокове. 
Засилена автоматизация 
В сегмента „Интернет на нещата“ (Internet of Things – IoT) през 2018 г. се очаква ръст при решенията от типа Industrial 
Internet of Things, които добавят свързаност и „интелигентност“ към производственото оборудване. Все повече големи 
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играчи създават приложения в тази област, а нараства и броят на стартиращите фирми, включително и български, които са 
фокусирани изцяло в нея. Това ще даде на компаниите нови източници на данни и съответно – нови възможности за бизнес 
анализи и оптимизация на процесите. Постепенно предприятията, които залагат на интеграцията между индустриалните 
IoT решения и ERP системите, ще получат важни конкурентни предимства пред останалите играчи. 
Засилване ролята на Business Intelligence системите 
Решенията за бизнес анализи (BI – Business Intelligence) и тяхната интеграция с ERP системите ще продължат да увеличават 
своето значение през новата година, главно под влиянието на натрупването на големи масиви от данни (т.нар. Big Data). 
Тенденцията е BI системите да стават все по-гъвкави, интуитивни и лесни за работа, което ще позволи тяхното пълноценно 
използване от всички членове на екипите. Такава е например популярната система Tableau, която може да превърне 
различни фирмени или публични масиви от данни в полезни анализи и извадки в графичен или табличен вид. 
Изкуственият интелект повишава ефективността на работа 
Изкуственият интелект (AI – artificial intelligence) ще оказва все по-засилващо се влияние върху системите за управление на 
бизнеса, което ще доведе до оптимизиране на цялостния процес на работа в организациите. 
Изкуственият интелект в ERP и CRM системите ще повиши значително ефективността на работа, замествайки човека в 
множество често повтарящи се задачи, а това без съмнение ще намали оперативните разходи за дейността. В допълнение 
ИИ ще намира все по-голямо приложение в процесите на планиране на работата, например при сервизни операции и 
поддръжка или диагностика на технически повреди. Това ще даде на служителите повече възможности да се съсредоточат 
върху аналитични и нерутинни задачи и ще повиши ефективността на работата. 
Долната граница при клиентите на бизнес софтуер спада 
Като резултат от по-широкото използване на „облачни“ системи за управление на бизнеса, все повече и все по-малки 
компании, включително и стартиращи фирми, ще взимат решение за внедряване. Възможността да използват гъвкави и 
скалируеми онлайн – базирани ERP и CRM системи, заплащайки месечен абонамент, предоставя на малките фирми всички 
предимства на този тип софтуер, без да се налага да влагат голям бюджет. В добавка екипите на технологичните стартъпи 
често са много по-отворени към внедряването на иновативни платформи, което вероятно ще елиминира някои 
традиционни проблеми, свързани с липсата на подкрепа сред служителите в процеса на внедряване. 
Защитата на личните данни 
Предстоящото влизане в сила на новия европейски регламент за защита на личните данни, известен като GDPR, ще 
промени изцяло начина, по който компаниите третират данните за своите клиенти, партньори, контрагенти и дори 
служители. Това неминуемо ще окаже влияние и на технологичната инфраструктура в предприятията, и в частност – на 
развитието на системите за управление на бизнеса от клас ERP и CRM, в които големите производители като Microsoft 
продължават да добавят контроли, политики и интелигенти известявания, които да помогнат на компаниите по-лесно да 
направят прехода към новите изисквания за сигурност и използване на информацията. 
Проблемът с липсата на кадри 
И през тази година най-сериозното предизвикателство за компаниите от ERP бранша си остава недостигът на подготвени 
кадри. Консултантите по внедряване на бизнес софтуер са специалисти с комплексни познания в сферата на софтуера, 
икономиката, счетоводството и управлението. Затова подготовката на такива е трудна и въпреки успешните съвместни 
инициативи между фирмите от бранша и университети, секторът все още изпитва недостиг на кадри. А с очакваното 
увеличаване през 2018 г. на проектите на български ERP компании в чужбина, този недостиг може и да се увеличи. 
 
БНР 
 
√ Негативен старт на "Уолстрийт" след информацията, че Китай може да спре да купува американски облигации 
Пазарите на акции на "Уолстрийт" стартират търговията в сряда на негативна територия, тъй като инвеститорите изглеждат 
притеснени от информацията на агенция Блумбърг, според която Китай може да забави или дори да спре да купува 
американски държавни облигации. 
Макар и на този етап непотвърдена, новината предизвика спад на щатския долар спрямо останалите основни валути и 
разпродажби на американски дългови книжа, което пък доведе до рязко повишение на тяхната доходност. Доходността 
на 10-годишните дългосрочни облигации на САЩ се повиши към многомесеен връх от 2,598% (най-високо ниво от март 
2017-а година). 
Напрежението се пренесе и на пазарите на акции на "Уолстрийт", където индексът на сините чипове DJIA се понижава с 
0,3%, на широкият индекс S&P500 - с 0,32% и на технологичният индекс Nasdaq Composite - с 0,6%, след като и трите 
фондови индекса приключиха вчерашната търговия в поредни исторически върхове. 
Ако до края на днешната търговия индексите S&P500 и Nasdaq продължава да бъдат оцветените в червено, това ще 
представлява първото тяхно затваряне с известна загуба за 2018-а година, след като от началото на годината те ежедневно 
покоряваха нови и нови рекордни нива на фона на инвеститорския оптимизъм по отношение на глобалния икономически 
растеж и очакванията за силни тримесечни финансов отчети на американските компании. 
 
Profit.bg 
 
√ Новогодишното поскъпване при азиатските акции изгуби инерция 
Новогодишният ръст при азиатските акции изгуби инерция днес, след като протекционистичната позиция на щатската 
администрация се отрази на Уолстрийт. В същото време щатските облигации поевтиняха - на фона на спекулациите, че 
Китай може да спре изкупуването им. 
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Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI изгуби 0.1% в ранната търговия, отдалечавайки се още повече от достигнатия във 
вторник 10-годишен връх. Японският индекс Nikkei изгуби 0.6% от стойността си. 
Щатските акции прекъснаха новогодишния си ръст вчера, а канадският долар и мексиканското песо поевтиняха, след 
публикация в Reuters, според която Канада все повече вярва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп скоро ще обяви 
намерението си да изтегли страната си от търговското споразумение НАФТА. 
Цените на щатските държавни облигации се понижиха, което повиши лихвите по 10-годишните книжа до 10-месечен връх 
от 2.597%, след като Bloomberg информира, че Китай, която е най-големият чуждестранен притежател на щатски държавен 
дълг, може да спре да купува книжата. 
Впоследствие щатските държавни ценни книжа възстановиха част от изгубеното, а лихвата по 10-годишните облигации бе 
на ниво от 2.555% в ранната азиатска сесия. 
Спекулациите, че Китай може да ограничи изкупуването на щатски държавни облигации подкрепиха еврото, което е най-
очевидният алтернативен актив на долара. 
Еврото се търгуваше на ниво от 1.1950 долара, продължавайки да се отдалечава от достигнатото във вторник дъно от 
1.1916 долара. 
Доларът отчете още по-голям спад спрямо йената, губейки 1.1% в сряда, което бе най-голямото понижение от близо осем 
месеца. 
За последно доларът се търгуваше срещу 111.40 йени, след като в предходния ден падна до шестседмично дъно от 111.27 
йени. 
Йената бе подкрепена тази седмица от решението на Централната банка на Япония да ограничи изкупуването на държавни 
облигации. Този ход породи спекулации, че банката може би ще търси изход от програмата за стимулиране на 
икономиката по-късно през годината, следвайки действията на други водещи централни банки. 
Канадският долар се разменяше на ниво от 1.2559 спрямо щатския долар, след като изгуби 0.7% от стойността си в сряда. 
Цените на петрола скочиха в сряда  и се доближиха до тригодишни върхове, след като изнесените данни показаха спад в 
производството и в петролните запаси в САЩ. Спадът в производството обаче може би се дължи на ниските температури 
в странната в последно време. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол се търгуваха на 63.47 долара за барел, след като в предходната сесия бяха 
достигнали 63.67 долара, което бе най-високото им ниво от декември 2014 г. 
Фючърсите на петрола от сорта брент поскъпнаха с 38 цента, до 69.20 в сряда. Върхът за деня бе 69.37 долара, което бе 
най-високото ниво от май 2015 г. 


