Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
БТВ
√ Кой ще решава за парите ни в частните фондове?
Да има по-голям избор на услуги при втората пенсия, а решението как тя да се изплаща да се взима от осигурения. Около
това се обединиха председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев и президентът на синдиката
"Подкрепа" Димитър Манолов в студиото на „Тази сутрин“.
Те коментираха публикувания преди дни концептуален модел за промени във втория стълб на осигуряване. Документът
предвижда втората пенсия да може да се изтегли наведнъж, да се получава на части или да се избере възможност за
пожизнено изплащане, като в третия случай остатъкът от парите няма да се наследява. Това е така, защото парите ще се
прехвърлят към живеещите по-дълго, ако техните натрупвания се изчерпят, поясни Манолов.
Велев допълни, че в концепцията неправилно се въвеждат условия от първия стълб на пенсионната система, докато водещ
критерий трябва да е само възрастта. Например, предлага се ограничението осигуреният да получава право сам да избере
как да му се изплатят парите, само ако спестеното от него в универсалния фонд е достатъчно да получава между 20 и 50%
от минималната пенсия.
Цялото интервю може да чуете във видеото.
Dnevnik.bg
√ Да има по-голям избор на варианти за втората пенсия, предлагат бизнесът и синдикатите
Да има по-голям избор на услуги при втората пенсия, а решението как тя да се изплаща да се взима от осигурения. Около
това се обединиха председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев и президентът на синдиката
"Подкрепа" Димитър Манолов в разговор в Би Ти Ви.
Те коментираха публикувания преди дни концептуален модел за промени във втория стълб на осигуряване. Документът
предвижда втората пенсия да може да се изтегли наведнъж, да се получава на части или да се избере възможност за
пожизнено изплащане, като в третия случай остатъкът от парите няма да се наследява. Това е така, защото парите ще се
прехвърлят към живеещите по-дълго, ако техните натрупвания се изчерпят, поясни Манолов.
Велев допълни, че в концепцията неправилно се въвеждат условия от първия стълб на пенсионната система, докато водещ
критерий трябва да е само възрастта. Например, предлага се ограничението осигуреният да получава право сам да избере
как да му се изплатят парите, само ако спестеното от него в универсалния фонд е достатъчно да получава между 20 и 50%
от минималната пенсия.
Велев настоя да се преразгледа и процентът, с който пенсията, плащана от Националния осигурителен институт (НОИ), ще
се намалява. Според нормативната уредба процентът е 28. (това е така, защото 28% е делът от вноската, която се прехвърля
към втория стълб за родените след 1959 г.). Велев изтъкна обаче, че това е несправедливо, защото едва 40-50% от бюджета
на НОИ се пълнят от осигурителни вноски, а останалото се добавя от бюджета - тоест от данъците на същите тези граждани.
Председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Никола Абаджиев
добави, че с тази разпоредба хората, които се осигуряват във втория стълб са наказани. Той съобщи, че средната сума по
1 сметка в универсален пенсионен фонд е около 3000 лв. като има хора с много по-големи суми и с много по-малки. В
отговор на въпрос той каза, че хората с малки натрупвания във фондовете могат да се окажат с по-ниска втора пенсия,
отколкото ако се откажат от нея и прехвърлят парите си в държавния солидарен фонд в НОИ. При спестилите повече обаче
тя ще е по-голяма.
За последните две години фондовете са увеличили парите на клиентите си с по над 5%, каза той.
До 15 януари е срокът, в който бизнесът, синдикатите и фондовете трябва да дадат предложенията си, след което те ще
бъдат оформени в законови текстове.
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Econ.bg
√ Да има по-голям избор на варианти за втората пенсия, предлагат бизнесът и синдикатите
Около това се обединиха председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев и президентът на
синдиката "Подкрепа" Димитър Манолов
Родените малко след 1959 г., които са първите, които получават пенсии от втория стълб, имат най-малко натрупвания в
личните си сметки. Тези, които са навлезли на трудовия пазар след въвеждането на системата в началото на 21 век, ще
имат спестявания там през целия си трудов живот.
Да има по-голям избор на услуги при втората пенсия, а решението как тя да се изплаща да се взима от осигурения. Около
това се обединиха председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев и президентът на синдиката
"Подкрепа" Димитър Манолов в разговор в Би Ти Ви.
Те коментираха публикувания преди дни концептуален модел за промени във втория стълб на осигуряване. Документът
предвижда втората пенсия да може да се изтегли наведнъж, да се получава на части или да се избере възможност за
пожизнено изплащане, като в третия случай остатъкът от парите няма да се наследява. Това е така, защото парите ще се
прехвърлят към живеещите по-дълго, ако техните натрупвания се изчерпят, поясни Манолов.
Велев допълни, че в концепцията неправилно се въвеждат условия от първия стълб на пенсионната система, докато водещ
критерий трябва да е само възрастта. Например, предлага се ограничението осигуреният да получава право сам да избере
как да му се изплатят парите, само ако спестеното от него в универсалния фонд е достатъчно да получава между 20 и 50%
от минималната пенсия.
Велев настоя да се преразгледа и процентът, с който пенсията, плащана от Националния осигурителен институт (НОИ), ще
се намалява. Според нормативната уредба процентът е 28. (това е така, защото 28% е делът от вноската, която се прехвърля
към втория стълб за родените след 1959 г.). Велев изтъкна обаче, че това е несправедливо, защото едва 40-50% от бюджета
на НОИ се пълнят от осигурителни вноски, а останалото се добавя от бюджета - тоест от данъците на същите тези граждани.
Председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Никола Абаджиев
добави, че с тази разпоредба хората, които се осигуряват във втория стълб са наказани. Той съобщи, че средната сума по
1 сметка в универсален пенсионен фонд е около 3000 лв. като има хора с много по-големи суми и с много по-малки. В
отговор на въпрос той каза, че хората с малки натрупвания във фондовете могат да се окажат с по-ниска втора пенсия,
отколкото ако се откажат от нея и прехвърлят парите си в държавния солидарен фонд в НОИ. При спестилите повече обаче
тя ще е по-голяма.
За последните две години фондовете са увеличили парите на клиентите си с по над 5%, каза той.
До 15 януари е срокът, в който бизнесът, синдикатите и фондовете трябва да дадат предложенията си, след което те ще
бъдат оформени в законови текстове.
Novini 24/7
√ Да има по-голям избор на варианти за втората пенсия, предлагат бизнесът и синдикатите
Да има по-голям избор на услуги при втората пенсия, а решението как тя да се изплаща да се взима от осигурения. Около
това се обединиха председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев и президентът на синдиката
"Подкрепа" Димитър Манолов в разговор в Би Ти Ви.
Те коментираха публикувания преди дни концептуален модел за промени във втория стълб на осигуряване. Документът
предвижда втората пенсия да може да се изтегли наведнъж, да се получава на части или да се избере възможност за
пожизнено изплащане, като в третия случай остатъкът от парите няма да се наследява. Това е така, защото парите ще се
прехвърлят към живеещите по-дълго, ако техните натрупвания се изчерпят, поясни Манолов.
Велев допълни, че в концепцията неправилно се въвеждат условия от първия стълб на пенсионната система, докато водещ
критерий трябва да е само възрастта. Например, предлага се ограничението осигуреният да получава право сам да избере
как да му се изплатят парите, само ако спестеното от него в универсалния фонд е достатъчно да получава между 20 и 50%
от минималната пенсия.
Велев настоя да се преразгледа и процентът, с който пенсията, плащана от Националния осигурителен институт (НОИ), ще
се намалява. Според нормативната уредба процентът е 28. (това е така, защото 28% е делът от вноската, която се прехвърля
към втория стълб за родените след 1959 г.). Велев изтъкна обаче, че това е несправедливо, защото едва 40-50% от бюджета
на НОИ се пълнят от осигурителни вноски, а останалото се добавя от бюджета - тоест от данъците на същите тези граждани.
Председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Никола Абаджиев
добави, че с тази разпоредба хората, които се осигуряват във втория стълб са наказани. Той съобщи, че средната сума по
1 сметка в универсален пенсионен фонд е около 3000 лв. като има хора с много по-големи суми и с много по-малки. В
отговор на въпрос той каза, че хората с малки натрупвания във фондовете могат да се окажат с по-ниска втора пенсия,
отколкото ако се откажат от нея и прехвърлят парите си в държавния солидарен фонд в НОИ. При спестилите повече обаче
тя ще е по-голяма.
За последните две години фондовете са увеличили парите на клиентите си с по над 5%, каза той.
До 15 януари е срокът, в който бизнесът, синдикатите и фондовете трябва да дадат предложенията си, след което те ще
бъдат оформени в законови текстове.
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В. Труд
√ Бизнесът излиза на протест срещу високите цени на тока
Синдикатите ще подкрепят действията на работодателските организации
Бизнесът излиза на протест срещу поскъпването на тока. Решението е взето заседание на Асоциацията на организациите
на българските работодатели (АОБР) вчера и е подкрепено от четирите организации – Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП).
Цялата статия може да четете тук.
24 часа
√ Бизнесът излиза на протест срещу високите цени на тока
Синдикатите ще подкрепят действията на работодателските организации
Бизнесът излиза на протест срещу поскъпването на тока, пише вестник „Труд“. Решението е взето заседание на
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) вчера и е подкрепено от четирите организации –
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП).
Цялата статия може да четете тук.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ България официално пое ролята на председател на Съвета на ЕС
По време на официалната церемония Доналд Туск изненада с реч на български език, подкрепяйки намерението на
България да вкара във фокуса на ЕС Западните Балкани
С официална церемония в Народния театър "Иван Вазов" България пое председателството на Съвета на ЕС. "Поемаме
отговорността с гордост и самочувствие", отбеляза в своето приветствие към гостите министърът, отговарящ за дейностите
по председателството Лиляна Павлова.
Тя припомни 13-вековната история, през която българите са показали своето гостоприемство, толерантност и диалогичност
и именно тези качества са необходими да бъде съхранен и ЕС - без разделение на малки и големи държави.
България поема председателството на Съвета на ЕС в труден за Европа момент, отчете българският президент Румен Радев.
Той отбеляза, че конкурентоспособност се постига не с орязване на социални права, а с инвестиции в образованието и
високите технологии, както и че проблемите на сигурността и миграцията изправя ЕС пред сериозни предизвикателства.
Радев беше категоричен, че от 13 века България е "порта на Югоизточна Европа", а историята е показала, че разделението
носи трагедии. В своето приветствие той припомни още, че страната ни има успешен модел на съжителство между
религиите, спасява евреите в мрачни за Европа времена и е "люлката на кирилицата, която е мост към Изтока".
"Европа е твърде голяма, за да бъде монолитна, но твърде малка, за да бъде разделяна. Затова и мотото на нашето
председателство е „Съединението прави силата“, каза още българският президент.
България няма да бъде единствено безпристрастен модератор в преговорите, но и българите ще имат усещането, че ЕС
прави нещо и за тях, обеща от своя страна премиерът Бойко Борисов.
Той изброи и някои от предизвикателствата пред страната ни в следващите шест месеца - бъдещето на Кохезионната
политика на фона на намаляването на вноските в бюджета след Brexit, проблемите в региона.
"В Крим нещата не се решават", каза още Борисов и допълни, че вътре в ЕС на дневен ред пък ще е Полша и възможното
активиране н чл. 7 от Договора от ЕС.
Представителите на европейските институции засвидетелстваха своята готовност да помагат на страната ни в следващите
шест месеца.
Изненада поднесе Доналд Туск, който изрече своето приветствие на български език. Той цитира стихотворението на Иван
Вазов "Отечество любезно", отбеляза факти от историята на България, включително и, че нямаме загубено бойно знаме.
"Никой не ви е дал нищо даром", категоричен беше Туск.
"Историята на Балканите е по-драматична и от "Игра на тронове", макар че няма дракони", коментира още Доналд Туск.
Той допълни, че всички хора в този регион заслужават стабилност, сигурност и благоденствие и подкрепи усилията на
България да избере Западните Балкани като фокус на председателството.
България е страна, към която изпитвам особена слабост, призна председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.
Той изрази своята подкрепа за българския премиер с думите, че той е "лидер, човек, който дава сила".
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"Мястото на България е в еврото и Комисията на страната на България", заяви още Юнкер.
В своето приветствие той припомни, че като премиер на Люксембург през 2005 година той е подписал договора за
присъединяване на България в ЕС. Тогава Великото херцогство беше ротационен председател на общността.
Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни пък припомни своята визита в София преди няколко месеца.
Тогава той се е вслушал в думите на младите българи, които са поискали от него работни места, които ще бъдат осигурени
от инвестициите в новите технологии и туризма. Миграцията изисква единно европейско решение, отчете още Таяни и
благодари на българските служби за сътрудничеството с европейските си колеги и за опазването на общата европейска
граница.
Интеграцията на Западните Балкани, както и другите приоритети на българското председателство бяха дискутирани от
премиера Бойко Борисов и постоянния председател на Съвета на ЕС Доналд Туск малко преди началото на официалната
церемония в Народния театър.
Интеграцията на балканските страни е важна не само за региона, но и за целия ЕС, категорични бяха двамата, цитирани от
правителствената пресслужба. През следващите шест месеца страната ни ще разчита на подкрепата на всички европейски
институции и държавите членки за реализацията на идеята.
Борисов и Туск са обсъдили и възможности в сферата на инфраструктурата и свързаността в региона.
„Европейските надежди на гражданите на страните от Западните Балкани ще съберат заедно на една маса всички лидери“,
подчерта българският премиер.
Бойко Борисов е заявил, че подобряването на диалога с турската държава трябва да става с консенсус и с мъдри и спокойни
решения. Политиката на отчуждаване не трябва да продължава, защото за България, а и за ЕС Турция е стратегически
партньор в борбата с миграцията.
Бойко Борисов и Доналд Туск бяха единодушни, че Кохезионният фонд и селскостопанската политика трябва да бъдат
запазени.
√ МОСВ одобри екооценка за магистралата "Русе - Велико Търново"
В доклада за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда
Висшият експертен екологичен съвет при МОСВ предлага на министъра на околната среда и водите да издаде решение по
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за одобряване на инвестиционното предложение за
„Автомагистрала „Русе – Велико Търново“.
На заседанието днес беше разгледан предложеният комбиниран вариант с изпълнение на габарит А27, предложен от
Агенцията „Пътна инфраструктура“ (АПИ), съобщават от пресцентъра на екологичното министерство.
При вземане на решението съветът се е съобразил с документацията по ОВОС, получените становища в хода на
процедурата, резултатите от общественото обсъждане, постъпилите предложения и становищата на възложителя по тях.
С решението по ОВОС са предложени условия и мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно
отстраняване на предполагаеми неблагоприятни въздействия върху околната среда за различните етапи на реализация на
инвестиционното предложение.
В доклада за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени
евентуалните въздействия от изграждането на автомагистралата при различните варианти на трасето. Всички условия и
мерки са задължителни за изпълнение от страна на възложителя АПИ и подлежат на контрол.
Процедурата по ОВОС е започнала в МОСВ през февруари 2016 г. Уведомено е засегнатото население и са направени
консултации за определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС.
Проведени са срещи за обществено обсъждане на документацията по ОВОС в общините Русе, Иваново, Две могили,
Борово, Ценово, Бяла, Полски Тръмбеш, Павликени, Велико Търново, Горна Оряховица. За запознаване на засегнатата
общественост е осигурен най-малко 30-дневен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него.
Капитал
√ Заради провала на кадастъра държавата ще защитава имотите си с нов закон
Парламентът спешно ще отложи отново придобивната давност спрямо държавни и общински имоти
За 17 години, откакто тече процесът по изготвяне на кадастралните карти за имотите в страната, едва 36 % от територията
е покрита от кадастъра. Въпреки това, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) смятат, че
процесът може да бъде довършен до 2023 г. Условието е да бъде "осигурено достатъчно финансиране", заявяват оттам,
но на въпрос колко означава "достатъчно", отговор няма. Към момента е трудно да се пресметне, казва заместникминистърът Деница Николова.
Това стана ясно на заседанието на правната комисия в сряда, където в спешен порядък и при нищожно присъствие бе
гласуван законопроект за промени в Закона за собствеността. С промените държавата получава бонус - ново спиране на
придобивната давност за държавни и общински имоти за петгодишен срок до 31 декември 2022 г. Причината – държавата
и общините все още не са в състояние, вече години наред, да установят кои са техните частни имоти, да ги регистрират и
актуват, за да са предотвратят придобиването им по давност от частни лица. Предишният срок изтече на 31 декември 2017
г. и затова проектозаконът предвижда удължаване на срока с обратна сила.
Всъщност, както посочиха депутати от БСП по време на заседанието на комисията, удължаване на изтекъл срок е
недопустимо, може да става въпрос единствено за ново спиране. Въпросът не е без значение, защото опира до базисни
правни принципи, включително и с оглед на това, че е напълно възможно в периода след 31 декември до гласуването на
закона за някои отделни имоти да изтече придобивната давност в полза на граждани, т.е. те да придобият по давност
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държавни или общински имоти. Лишаването от придобити права постфактум е противоконституционно, коментират
хипотезата юристи.
Спешният закон
Макар че законът е много спорен, очевидно писан в последния момент в МРРБ и внесен твърде късно – на 22 декември
2017 г., в сряда той мина в правната комисия почти единодушно – с един въздържал се, а в петък приоритетно ще се гледа
в пленарна зала. Председателят на правната комисия Данаил Кирилов обяви намерението си да предложи още същия ден
законът да бъде гласуван и на второ четене, за да може да бъде публикуван в "Държавен вестник" още следващия вторник,
16 януари. Така щели да бъдат минимизирани щетите от забавянето. "Трябва да покрием едни 16 дни назад във времето",
изчисли набързо Кирилов в сряда.
Така за шести пореден път от 2006 г. насам парламентът ще приеме закон за спиране на придобивната давност спрямо
държавни и общински имоти, като всеки път това става за все по-голям срок. И за шести пореден път това се прави
истерично в последния момент, а в случая – и с обратна дата след изтичане. Причината е все една и съща – държавата и
общините не са в състояние да си идентифицират имотите, защото няма кадастър - на много места в цялата страна липсват
кадастрални карти и кадастрални регистри.
Така в края на миналата година за пореден път държавата с изненада констатира, че областните управители и общините
не могат да се справят с установяването, регистрирането и актуването на имотите, които са държавни, съответно общински,
но се владеят от частни лица и могат да бъдат придобити по давност след изтичане на определен срок.
БНР
√ Събитията от Българското европредседателство продължават с първа голяма инвестиция по плана "Юнкер"
Ден след официалното откриване на Българското европредседателство, на което лидерите на европейските институции
Антонио Таяни, Доналд Туск и Жан Клод Юнкер отправиха призиви гласът на България да бъде чут, да се работи повече за
гражданите и за приемането на страната ни в Шенген и еврозоната, днес събитията продължават с първа голяма
инвестиция по плана "Юнкер".
Ще бъде подписано споразумение за най-големия до момента проект в страната ни, гарантиран със заем от Европейския
фонд за стратегически инвестиции, който е централен стълб на плана "Юнкер" за растеж и работни места в Европа. След
това председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и премиерът Бойко Борисов ще дадат изявления за
медиите в Националния дворец на културата.
Вашето място е в Европа. Вашето място е в Шенген. Вашето място е Еврото. Ще работим да постигнем това. Европейската
Комисията ще бъде до България, заяви Жан-Клод Юнкер снощи в Народния театър "Иван Вазов" при официалното
откриване на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз.
Програмата на Председателя на Европейската комисия в София продължава и днес - с работни срещи с премиера и с
президента. В сградата на Министерския съвет Юнкер и Борисов ще обсъдат приоритетите на страната ни по време на
председателството, многогодишната финансова рамка на Европейския съюз и готовността на България за членство в
Еврозоната и Шенген. След това Жан-Клод Юнкер ще разговаря и с президента Румен Радев.
В същото време в Националния дворец на културата членовете на Европейската комисия ще объждат с министрите от
кабинета общите политики в областите: външни работи, сигурност и отбрана, миграция и правосъдие, как Европа да стане
по-стабилна и да бъде по-близко до европейските граждани.
Премиерът, председателят на Европейската комисия, еврокомисарите и министрите ще заседават заедно, след което
Бойко Борисов и Жан-Клод Юнкер ще дадат пресконференция, която "Хоризонт" ще излъчи пряко.
След обед Юнкер ще разговаря с председателя на парламента Цвета Караянчева, а еврокомисарите ще се срещнат с
Председателския съвет на Народното събрание и с председателите на парламентарните комисии.
News.bg
√ Горанов ни готви за чакалнята на еврозоната до юни
До юни България може да подаде молба за членство в Европейския валутен механизъм, по-познат като ERM-2, съобщава
пред чуждестранни журналисти министърът на финансите Владислав Горанов.
Решението дали България ще бъде допусната до ERM-2 ще бъде взето след сформиране на правителство в Германия,
съобщава "Ройтерс".
"Най-вероятно ще кандидатстваме в първите шест месеца", коментира Горанов. Той посочва, че България по никакъв начин
няма да представлява риск за еврозоната, припомняйки 20-годишния валутен борд.
Европейският валутен механизъм е познат и като "чакалня" за еврозоната е първата стъпка преди официалното въвеждане
на еврото. Обикновено, от влизането в ERM-2 до смяната на валутата са необходими около три години.
Агенцията припомня, че страната ни поема председателството на Съвета на Европейския съюз.
Високопоставени политици от ЕС многократно са изразявали подкрепа за плана на България да замени лева с евро, но не
всички 19 страни от зоната се чувстват комфортно с тази перспектива.
Страната ни има бюджетен излишък, инфлацията е под контрол, а съотношението дълг към брутен вътрешен продукт е
едно от най-ниските в Европа. Но дипломати и банкери казват, че докато България успява да покрие номиналните
критерии за присъединяване в еврозоната, все пак има нужда от множество реформи, за да повиши твърде ниския
стандарт на живот.
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София все още няма точен срок, в който иска да въведе еврото, но твърди, че влизането в "чакалнята" ще бъде добър
сигнал за общата европейска идея - особено в момент, в който Великобритания излиза от Блока.
Varna utre
√ Допълнителни стипендии за студентите от приоритетни направления
Допълнителни стипендии ще получават студентите от приоритетните професионални направления, за да се насърчават да
се обучават там. В тях влизат математика, физически и химически науки, педагогика на обучението, религия и теология,
енергетика, химически технологии и материалознание. Това предвиждат промени в подзаконовата нормативна уредба,
съобщиха от Министерството на образованието и науката, цитирано от Дарик. Предлага се също да се увеличи както
приемът, така и финансирането в приоритетните професионални направления.
От началото на 2016 г. до момента студентите, обучаващи се в специалности от приоритетните професионални
направления получаваха допълнителни стипендии, но финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“. От втория семестър на настоящата учебна финансирането ще става с държавни средства.
Няма да се закриват филиалите във Видин, Враца, Ловеч, Кърджали и Смолян на Великотърновския, Пловдивския, Минногеоложкия и Медицинския университет – София. „Там се обучават сравнително малко студенти, но те трябва да бъдат
запазени“, смята просветният министър Красимир Вълчев.
Висшите учебни заведения, които предлагат обучение в приоритетните професионални направления, да получават повече
средства, предвиждат още промените.
Независимо каква е оценката на тези учебни заведения, в приоритетните специалности ще може да се увеличи приемът.
В специалностите Икономика и Администрация и управление приемът ще се намали дори в учебните заведения с висока
оценка.
Промените в четирите постановления на Министерския съвет, които се отнасят да приема, финансирането и стипендиите
на студентите във висшите училища са качени на сайта на образователното ведомство. Предложения, бележки и
становища по тях могат да се правят до 12 февруари.
В. Монитор
√ Приеха промените в Закона за приватизация
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предложени от
БСП. Текстовете бяха гласувани с пълен консенсус.
Целта на промените е да се сложи край на практиката обособени части от държавни дружества, които са в забранителния
за приватизация списък, да се продават без знанието и санкцията на Народното събрание. Социалистите се опасяват, че
има риск предприятия от забранителния списък да се превърнат в кухи структури с разпродадени активи, пише в мотивите
на проекта. „Така ще бъде затворена възможността за злоупотреби и за заобикаляне на волята на законодателя поради
недостатъчно ясния досегашен текст на закона“, заяви в пленарна зала социалистът Кристиан Вигенин, цитиран от
пресцентъра на БСП. По думите му вече няма да може ключови дружествата от забранителния списък да бъдат лишавани
от най-апетитните им обособени части, зад гърба на парламента.
Вносителите подчертаха, че повод за предложените промени е станал случаят с приватизацията на бизнес клуб „Бояна“
като обособена част от „Агенцията за дипломатически имоти в страната“ ЕООД.
Започнатите до влизането в сила на промените процедури от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
ще се довършват по новия ред.
БНТ
√ Боновите книжки ще се проверяват вече безплатно
Централният депозитар и Националната агенция за приходите пуснаха нова услуга от вчера. Проверка на акции с ЕГН
и ПИК онлайн.
Централният депозитар и Националната агенция за приходите пуснаха дългоочакваната услуга - проверка за притежаване
на акции с ЕГН и персонален идентификационен код, който се издава от данъчните. Така всички желаещи ще могат да
проверят дали притежават, или не акции от предприятия придобити по време на масовата приватизация.
Справката съдържа информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое
дружество са активите и допълнителни данни.
След масовата приватизация през 1996 г. на всеки български гражданин се полагаха по 25 000 бона, раздадени под
формата на бонови книжки. 12 години след края на масовата приватизация - над два милиона души притежават акции от
предприятия, но не го знаят.
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Agro.bg
√ Европейската комисия стартира консултации по нов Регламент за храните
Регламентът трябва да регулира процедурите за посочването на произхода на основните съставки в хранителните
продукти
Европейската комисия стартира консултации по нов Регламент за храните. Той касае доброволното обозначаване на
произхода на хранителните продукти. До 4 февруари физически и юридически лица могат да изразят своите виждания по
въпроса - на сайта на Генералната дирекция за сигурност на храните.
След изтичане на срока подадените мнения ще бъдат обобщени и представени на съответната подкомисия, която ще ги
разгледа и публикува, съобщават от Брюксел.
Регламентът трябва да регулира процедурите за посочването на произхода на основните съставки в хранителните
продукти. Целта е да се избегнат заблуждаващи данни, при които потребителят остава с впечатлението, че съставката е от
едно място, а тя всъщност е от съвсем друго. Сред обсъжданите обозначения са "ЕС", "Извън ЕС", както и наименованията
на отделните държави-членки, техни отделни региони или трети страни.
Друга възможна алтернатива е кратък текст, който да обяснява откъде е основната съставка в опаковката. Така
производителите ще имат достатъчно варианти, в случай че основната съставка идва от различни страни.
В проекта, предоставен за дискусия, са посочени също така минималния размер на буквите и разположението на
обозначението върху съответната опаковка. То трябва да е видимо на пръв поглед, ясно четливо и разбираемо за всички.
Европейската комисия възнамерява да пусне Регламента от 1 април 2019 година.
В. Земя
√ България взема 2 пъти по-малко европейски средства от Румъния
България се нарежда на 8-о място сред страните-членки, получаващи субсидии от ЕС. През 2016 г. в страната са влезли 1,95
млрд. евро от европейския бюджет. Оказва се, че страната ни взима 2 пъти по-малко средства от Румъния, като в Северната
ни съседка са постъпили 6 млрд. евро през посочения период и тя се нарежда на второ място сред страните, които
получават субсидии. Третото място пък е за Гърция, където са постъпили 4,34 млрд. евро.
Най-голям бюджет е отишъл за Полша – 7,12 млрд. евро, съобщава Euronews. Обратното, сред страните, които внасят наймного пари в европейската хазна са Германия, Франция и Великобритания.
През 2016 г. Германия е допринесла с 12,9 млрд. евро. На второ място се нарежда Франция с 8,17 млрд. След Брекзит се
очаква бюджета да намалее с 5,6 млрд. евро, колкото е била вноската на Обединеното кралство.Разпределение на
средствата от ЕС Европейският съюз вече се подготвя за преговори, които ще определят следващия дългосрочен бюджет
на блока след 2020 г.
ЕК стартира серия от обществени консултации по приоритетите на ЕС, преди обсъждането да започне официално през май.
Комисарят по бюджета Гюнтер Йотингер предупреди, че всички програми ще трябва да изпитат определени съкращения,
включително ПРСР. След Брекзит ще се отвори дупка между 12 и 15 млрд. евро годишно, която ще трябва да се запълни.
Очакват се съкращения, включително и при земеделските субсидии, които възлизат на около 58 милиарда евро годишно
(около 40% от бюджета на ЕС).
Заедно с финансирането на кохезионния фонд за по-бедните държави, разходните средства възлизат на около 70%.Париж
вече призова Брюксел да извърши „дълбоки“ реформи на най-старите политики на блока, включително в областта на
селското стопанство. Общата селскостопанска политика отдавна търпи критики, че е неефективна и скъпа, като разпределя
голяма част от средствата си директно на собствениците на земеделска земя.
Informo.bg
√ ЕК влага 1 млрд. евро в изграждането на европейски суперкомпютри
Европейската комисия планира да вложи 1 млрд. евро в изграждането на европейска инфраструктура от суперкомпютри.
Те са необходими за обработката на все по-големи обеми от данни и носят ползи на обществото в много области, поясни
българският еврокомисар по цифрова икономика Мария Габриел.
Подобряването на европейската инфраструктура от суперкомпютри предлага огромен потенциал за създаване на работни
места и е ключов фактор за цифровизацията на промишлеността и за повишаване на конкурентоспособността на
европейската икономика. До момента проекта вече е подкрепен от 13 държави-членки, сред които и България.
Приносът на бюджета на ЕС в инициативата ще бъде около 486 млн. евро по актуалната многогодишна финансова рамка;
със същата сума ще се включат и държавите членки и асоциираните държави. До 2020 г. общо около 1 млрд. евро ще бъдат
инвестирани в проекта, а частните членове на инициативата ще се включат и с непарично участие.
Високопроизводителните изчислителни технологии оказват все по-голямо влияние върху отрасли и предприятия, като
значително скъсяват циклите на проектиране и производство на продуктите, ускоряват разработването на нови материали,
намаляват разходите, увеличават ресурсната ефективност и скъсяват и оптимизират процесите на вземане на решения.
Например, благодарение на суперкомпютрите, циклите на производство на автомобили могат да бъдат скъсени от 60 на
24 месеца.
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Economy News
√ Ще растат сливанията в ЦЮИЕ
Лидерите на компаниите в региона на Централна и Югоизточна Европа (ЦЮИЕ) са изключително оптимистично настроени
за пазара на сливанията и придобиванията през 2018 г. Според 17-тия Барометър на доверието в икономическата среда на
EY за Централна и Югоизточна Европа 56% от ръководителите от Централна и Югоизточна Европа (ЦЮИЕ) активно ще
търсят сключване на сделки през следващите 12 месеца. Нещо повече, 79% от тях очакват подобрение и на икономическия
растеж в глобален план.
Все по стабилна глобална икономика и по-силни местни икономики
Абсолютно всички регионални лидери (100%) очакват световната икономика да запази настоящото си ниво или да отчете
подобрение. Подобни са и очакванията им за развитието на местните икономики, както и за резултатите на собствените
им компании. През следващите 12 месеца лидерите предвиждат положителен растеж и стабилно развитие на
корпоративните печалби, възможностите за кредитиране и капиталовите оценки на глобално и местно ниво.
Компаниите се фокусират върху нови възможности за растеж
Балансът между органичен растеж на компаниите и растеж чрез придобивания е основна цел за лидерите от региона. 22%
посочват, че именно идентифицирането на възможности за растеж посредством сливания и придобивания и съвместни
предприятия и съюзи – ще бъде тяхната най-важна цел за годината. За 71% от анкетираните компании в региона на ЦЮИЕ
обаче, органичният растеж на техния бизнес остава най-важен фокус за месеците през 2018 г. В глобален мащаб 66% от
компаниите се стремят към органичен растеж. По отношение на неорганичния растеж инвеститорите (както в ЦЮИЕ, така
и в глобален мащаб) считат, че сливанията и придобиванията предлагат повече възможности за реализиране на стойност
в сравнение със съвместните предприятия и съюзи.
Предизвикателствата
Дигиталните технологии и трансформацията на бизнес моделите са двете основни предизвикателства за 27% от
компаниите в региона. Според 26% от фирмите, допълнителен натиск върху тяхното развитие идва от все по-осезаемата
конкуренция от страна на компании от други сектори – много често те усещат заплаха за бизнеса си от външни до скоро за
сектора компании.
Промяната в икономическия живот е осезаема и независимо дали тя се дължи на дигитализацията, на нововъзникващи
стартиращи компании или на нови модели в поведението на потребителите, лидерите на компаниите избират
проактивния подход спрямо заплахите. Като отговор на предизвикателствата близо 50% от тях планират да развият
дигитални компетенции на екипа вътре във фирмата, докато една трета считат, че наемането на ръководни кадри с опит в
технологиите, било то от тяхната индустрия или извън нея, е верният път за напред. Технологиите създават нуждата от
обучение на персонала и отварят нови възможности за създаването на работни места. 29% от участниците в изследването
имат желание да преквалифицират или да обучат своите служители, за да могат да отговорят по-добре на технологичните
промени през следващите 12 месеца.
Перспектива по отношение на сливанията и придобиванията
Намеренията за сключване на сделки остават на рекордно високи нива. 53% от висшите ръководители ще се стремят
активно към реализиране на сливания и придобивания през 2018 г. Очакванията за развитието на пазара на сделки през
следващите 12 месеца се разпределят равностойно между подобряващ се (49%) и стабилен (48%), а основната мотивация
за осъществяване на придобивания за участниците в изследването са фактори като увеличение на пазарния дял (32%),
придобиване на иновации (23%) и разширение на бизнеса към нови географски райони (21%).
Конкуренция за активи
Все по-активните фондове за дялови инвестиции оказват натиск върху придобиващите компании. Независимо от
косвеното предимство на бизнес синергията от страна на стратегическите купувачи, дяловите инвеститори се конкурират
на пазара за мащабни и качествени активи и често са склонни да понижат своите очаквания за вътрешната норма на
възвръщаемост, за да могат да приключат сделките успешно.
Ръководителите очакват рисковият капитал да допълни техните възможности за избор
Близо половината от лидерите на компании са ангажирани с корпоративни инвестиции в рисков капитал (Corporate Venture
Capital - CVC). На този етап обаче, общият дял от планирания капитал за придобивания, осигуряван от CVC, остава нисък —
между 6% и 10%, според 48% от анкетираните.
Предпочитаните сектори
Когато говорим за най-привлекателните области за инвестиции, най-голям интерес за осъществяване на придобивания се
наблюдава в сферата на телекомуникациите (80%), технологиите (70%) и науките за живота (69%). От географска гледна
точка, ръководителите от ЦЮИЕ са склонни да инвестират преди всичко в САЩ, следвани от Гърция, Турция, Чехия и
Румъния.
Econ.bg
√ Цeнитe нa пeтpoлa yмepeнo ce пoнижaвaт в пeтъĸ
Cyтpинтa мapтeнcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пoeвтинявaт c няĸoлĸo цeнтa - дo
$69,20 зa бapeл
Цeнитe нa пeтpoлa yмepeнo ce пoнижaвaт в пeтъĸ, нo ocтaвaт нa мaĸcимaлни нивa oт тpи гoдини нacaм.
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Cyтpинтa мapтeнcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пoeвтинявaт c няĸoлĸo цeнтa - дo $69,20 зa
бapeл. Πo вpeмe нa тъpгoвиятa в чeтвъpтъĸ Вrеnt ce пoĸaчи c $0,38 (0,6%), дo $69,26 зa бapeл. B xoдa нa cecиятa ĸoтиpoвĸитe
пpeвишиxa $70 зa бapeл, зa пъpви път oт дeĸeмвpи 2014 гoдинa нacaм.
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ c дocтaвĸa пpeз фeвpyapи нa Hюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe ce тъpгyвa пo
$63,61 зa бapeл, c 19 цeнтa пoд цeнaтa oт ĸpaя нa вчepaшнaтa cecия. Πpeди тoвa ĸoнтpaĸтитe бяxa пocĸъпнaли c 23 цeнтa
(0,36%), дo $63,80 зa бapeл.
Tpeйдъpитe пpoдължaвaт дa oцeнявaт дaннитe нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo нa CAЩ зa пoнижeниeтo нa зaпacитe в
cтpaнaтa. Дoбивът cъщo e cпaднaл пpeз минaлaтa ceдмицa c 290 xил. бapeлa - дo 9,492 млн. бapeлa нa дeнoнoщиe. Bъпpeĸи
тoвa пpoгнoзитe ca зa pъcт нa пpoизвoдcтвoтo пpeз 2018 гoдинa дo peĸopднитe зa CAЩ 10,3 млн. бapeлa нa дeнoнoщиe.
Учacтницитe нa пaзapa ca oптимиcтичнo нacтpoeни пo oтнoшeниe пpoдължaвaщия пpoцec нa бaлaнcиpaнe нa тъpceнeтo и
пpeдлaгaнeтo нa cypoвинaтa в глoбaлeн плaн.
Зaeднo c тoвa, caмитe пpeдcтaвитeли нa OΠEK изĸaзвaт oпaceния oт pязĸoтo пoĸaчвaнe нa пeтpoлнитe цeни, ĸoeтo мoжe дa
cтaнe дoпълнитeлeн cтимyл зa пoвишaвaнe нa пpoизвoдcтвoтo нa cypoвинaтa в CAЩ и дpyги cтpaни извън ĸapтeлa, ĸoитo
нe yчacтвaт в cпopaзyмeниeтo зa oгpaничaвaнe нa дoливa.
√ Еврото в подем. Доларът завършва на минус 5-а седмица поред
Kypcът нa aмepиĸaнcĸият дoлap cпaдa cпpямo тoзи нa oбщaтa eвpoпeйcĸa вaлyтa и в пeтъĸ. Πo тoзи нaчин "зeлeнитe пapи"
щe зaвъpшaт пeтa пopeднa ceдмицa нa минyc зapaди cигнaлитe зa oтcлaбвaнe нa инфлaциятa в Cъeдинeнитe щaти и
"яcтpeбoви" зaявлeния oт cтpaнa нa пpeдcтaвитeли нa Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa.
B пyблиĸyвaния вчepa пpoтoĸoл oт дeĸeмвpийcĸoтo зaceдaниe нa EЦБ ce гoвopи, чe пapичният peгyлaтop нa eвpoзoнaтa в
нaчaлoтo нa 2018 г. щe зaпoчнe дa пpepaзглeждa мeĸaтa cи мoнeтapнo-ĸpeдитнa пoлитиĸa: "..aĸo иĸoнoмиĸaтa пpoдължaвa
дa pacтe, a инфлaциятa ce пpиближи дo цeлитe нa cъвeтa нa yпpaвлявaщитe EЦБ".
Днec cyтpинтa eвpoтo ce пoĸaчвa дo $1,242 в cpaвнeниe c нивoтo $1,2032 oт ĸpaя нa вчepaшнaтa вaлyтнa тъpгoвия в Hю
Йopĸ.
Cтoйнocттa нa oбщaтa вaлyтa pacтe и cпpямo япoнcĸaтa дo 133,97 йeни зa eднo eвpo oт133,87 йeни пpeди тoвa.
Kypcът дoлap - йeнa днec cyтpинтa e бeз динaмиĸa нa нивo 111,25 в cpaвнeниe cъc 111,26 йeни в ĸpaя нa тъpгoвиятa в
чeтвъpтъĸ.
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