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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БГНЕС 
 
√ Работодатели и синдикати готвят национален протест заради цените на електроенергията 
Социалните партньори стартират съвместни действия във връзка с цените на електроенергията. Вчера, 15 януари 2018 г., 
се проведе работна среща между ръководителите на представителните на национално равнище организации и 
работниците и служителите, и на работодателите, обединени във формата „4+2“.  
Социалните партньори отново потвърждават изразената от тях на 16 декември 2017 г. позиция и се обединяват около 
необходимостта от съвместни действия във връзка със задълбочаването на проблемите в сектор „Енергетика“ и 
спекулативното увеличение на цената на електроенергията.  
Шестте организации – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара - Съюз на 
българския бизнес (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ), Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), Конфедерация на труда 
„Подкрепа“ - се договориха:  
Да подготвят съвместен пакет от мерки, които компетентните институции следва да предприемат в сферата на 
енергетиката, особено по въпроси от изключително значение за цялото общество. Да стартират подготовка на национален 
протест, след решение на управителните органи на шестте организации. Датата на протеста ще бъде определена 
допълнително, като тя ще е след анонсирания вот на недоверие, за да не се спекулира с обективните искания на 
организаторите. 
 
Economic.bg 
 
√ Работодателите и синдикатите излизат срещу правителството след вота на недоверие 
Протестът ще е срещу високата цена на електроенергията 
Национално представените работодателски и синдикални организации започват организация на протест срещу 
правителството заради високите цени на електроенергията. 
Датата на протеста ще бъде определена допълнително, но на проведената среща е взето решение демонстрацията да бъде 
след анонсирания вот на недоверие, „за да не се спекулира с обективните искания на организаторите“. 
От известно време работодателите алармират, че нещо нередно се случва на свободния пазар на електроенергия в 
България и дори призоваха своите членове да преминат към регулирания пазар, тъй като там цената е по-ниска. Има 
съмнение, че определени търговци манипулират пазара, опитвайки се вдигнат значително цената. 
Преди дни председателят на АИКБ Васил Велев обясни, че към момента бизнесът плаща средно около 70 лева за мегават. 
„От следващия месец обаче цената се увеличава – с между 30 и 60%“, коментира Велев и добави, че това би могло да 
доведе до рязко поскъпване на основни стоки и продукти. 
 
В. Сега 
 
√ Работодатели и синдикати се обединиха срещу прескъпия ток 
Национален протест заради цените на тока ще има, но той ще бъде след вота на недоверие, "за да не се спекулира с 
обективните искания на организаторите". За това са се договорили в понеделник четирите работодателски организации - 
БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП, и синдикатите от КТ "Подкрепа" и КНСБ. Работодателите и профсъюзите са постигнали 
безпрецедентно единодушие да подготвят и пакет от мерки, които да бъдат предприети в сферата на енергетиката.  
Датата на протеста ще бъде определена допълнително, но според бизнеса най-вероятно той ще се състои пред 
Министерския съвет на 31 януари. Вотът на недоверие ще бъде внесен на 17 януари и ще бъде гласуван до дни след това.  
Протестите се организират във връзка с шоковото поскъпване на тока на свободния пазар, което за отделните фирми 
достига около и дори над 60%. При това положение предприемачите имат два хода: да съкращават разходи или да качат 
цените на стоките и услугите, предупреди председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев, 
цитиран от news.bg. От асоциацията казаха пред "Сега", че бизнесът може да сезира Комисията за защита на конкуренцията 
във връзка с необосновано високите цени. 
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Pariteni.bg 
 
√  Бизнесът ще сезира КЗК заради скъпия ток 
От началото на тази година токът на свободния пазар скочи с до 60% 
Работодателските организации ще сезират Комисията за защита на конкуренцията заради шоковото поскъпване на тока в 
първите месеци на годината. Това съобщи пред в. "Сега" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил 
Велев. 
Работодателите от БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП се срещнаха със синдикатите от КНСБ и КТ "Подкрепа", с които уточниха 
подробностите около планирания за 31 януари протест пред Министерския съвет. 
Най-вероятно протестът ще премине и под прозорците на КЗК, която се намира на столичния булевард "Витоша", каза още 
Велев. 
Ако се получават оферти с идентични цени от различни търговци, тогава има индикации за наличие на изкуствено 
увеличаване на цената и всеки един потърпевш трябва да сезира компетентните органи, призова тези дни министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова, без да обясни какви мерки ще се вземат срещу спекулативното увеличаване на цената 
на електроенергията за бизнеса. 
От началото на тази година токът на свободния пазар скочи с до 60%. Част от фирмите бяха предупредени от доставчиците 
си, че новите цени влизат в сила от Нова година, а за други увеличението ще бъде от февруари. Най-засегнати от ударното 
повишение ще бъдат малките фирми, излезли от регулирания пазар. 
В края на миналата година работодателите ги призоваха да се върнат отново на фиксираните цени, където сметките им 
няма да бъдат толкова високи. 
"Нямаме обяснение на какво се дължи това повишение, но искаме да има контрол", обясни Велев. 
В момента пазарът на ток се дели на две - регулиран и свободен. Домакинствата са на фиксирани от енергийния регулатор 
цени, докато големите фирми са на либерализирания пазар, където цените би трябвало да се определят пазарно. Според 
експерти обаче в момента "шепа доставчици" умишлено оскъпяват електроенергията. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Предприятия ще протестират заради скъпия ток 
Предприятия, членуващи в основните бизнес организации, се готвят да протестират заради високите цени на тока. 
Протестът е насрочен за 31 януари, но подлежи на допълнително съгласуване между организациите. 
Това се разбира от съобщение до медиите след проведено снощи заседание на Асоциацията на организациите на 
българските работодатели, която през 2018 г. ще се председателства на ротационен принцип от камарата. 
"Основна дискусионна тема по време на заседанието беше ръстът на цените на електроенергията и необходимостта от 
ефективни действия на българските работодатели, насочени към преодоляване на задълбочаващите се проблеми", се 
посочва в съобщението. 
Причината за недоволството е в това, че повечето предприятия са получили уведомление от търговците, от които купуват 
ток, че от 1 февруари цените на електроенергията се повишават значително. По данни на предприятията става дума за скок 
между 30 и 60%, а в някои случаи и повече. 
Наскоро по тази причина бе проведена среща с министъра на енергетиката Теменужка Петкова, на която е било казано и 
това, че има проблеми и липса на контрол на сделките с ток на борсата, откъдето се снабдяват повечето предприятия. Явно 
набелязаните мерки не решават проблемите на бизнеса и той се готви за протест. 
Междувременно Петкова обяви в телевизионния ефир, че се готвят промени в Закона за енергетиката, които ще вменят на 
Комисията за енергийно и водно регулиране да контролира случващото се на борсата. 
 
Dnes+ 
 
√ Работодателите недоволни от 100-те млн. за полицаите 
Асоциацията на организациите на българските работодатели - АОБР съобщава, че със съжаление констатира поредното 
огъване на изпълнителната власт у нас пред натиска от страна на синдикатите. На единадесетия ден от изпълнението на 
бюджета, публично беше дадено обещание за неговото ревизиране в полза на 100 милиона лева допълнителни разходи 
в сектор "Сигурност". Това е повече от смущаващо, смятат те. 
"Година след година всички наблюдаваме постоянния натиск за увеличаване на разходите за сектор "Сигурност". Пак 
година след година ние НЕ забелязваме подобряване на усещането на гражданите за гаранции за собствената им сигурност 
или за защитата на тяхното имущество. Сектор "Сигурност" и, по-специално - МВР, си остават НЕреформирани и 
"свръхнаселени". Едновременно с това, обещаната превенция на престъпността остава на ниско ниво, а разкриваемостта 
не бележи ръст", обясняват работодателите 
Напомнят, че според тях реалната икономика е принудена да издържа, образно казано, още едно МВР в лицето на частните 
охранителни фирми, които охраняват собствеността на предприятията. И преди, и сега, по парадоксален начин, частните 
охранители се справят по-добре със задачите си при много по-ниско заплащане на служителите им, които изобщо нямат 
привилегиите на служителите на МВР. 
"България е на първо място в ЕС по дял на разходите за сигурност в държавния бюджет. През 2016 година, България задели 
за нуждите на сигурността цели 7 на сто от държавния бюджет, при средно за ЕС - 3,7 на сто. В този смисъл, сектор 
"Сигурност" не е "недофинансиран", а е "свръхфинансиран". Проблемът е, че статистиките на престъпността и на 



3 

 

 

разкриваемостта на престъпленията показват, че средствата, които са вложени в този сектор, НЕ се използват ефективно. 
Разходите за сигурността на този етап се нуждаят не от повишаване, а от преосмисляне на начина им на харчене", пишат в 
своето становище АОБР.АОБР обявява, че категорично стои зад честните полицаи, които искат радикално подобрение в 
системата на МВР и безкомпромисна борба с престъпността. Ние знаем, че те имат редица основания за недоволство - 
най-вече, когато става дума за екипирането им, за неясноти и непрозрачност при провеждане на обществени поръчки, 
след които, според изявленията и на редови полицаи и на синдикални лидери, личният състав в МВР получава униформи, 
които си сменят цвета при пране и обувки с рекордно кратък срок на годност. 
АОБР остава зад досегашната си теза, че е необходима оптимизация на разходите в МВР, в това число - рязко съкращаване 
на чиновническите длъжности, за сметка на повишаване на заплатите на хората, които работят "на терен" - очи в очи с 
криминалната престъпност." Това е огромен резерв за повишаване на броя на хората, които работят на терен, за 
увеличение на заплатите им и за рязко подобряване на техническата им осигуреност", допълват те. 
Работодателите се обръщат към изпълнителната власт, към парламентарното мнозинство и към опозицията в Народното 
събрание, с призив да проявят държавнически подход, смелост и политическа воля. Призовават изпълнителната и 
законодателната власт, "да застанат зад необходимостта от радикална реформа и да не използват дебатите около сектор 
"Сигурност" за политическа игра на дребно". 
"Трябва да се даде шанс на тези, които искат реално да работят за безопасността на гражданите и за спазването на 
вътрешния ред, и да се пресече паразитирането върху системата за сигурност в страната. Проблемите на сигурността 
трябва да се решават с ум и сърце, а не с безсмислено наливане на средства без задължение за реформи, насочени към 
ефективност", допълват от АОБР. 
 
Nova Varna 
 
√ Работодатели и синдикати организират национален протест заради скъпия ток 
Вчера се проведе работна среща между ръководителите на представителните на национално равнище организации и 
работниците и служителите, и на работодателите, обединени във формата „4+2“, съобщава actualno.com. Социалните 
партньори отново потвърждават изразената от тях на 16 декември 2017 г. позиция и се обединяват около необходимостта 
от съвместни действия във връзка със задълбочаването на проблемите в сектор „Енергетика“ и спекулативното увеличение 
на цената на електроенергията.  
Шестте организации – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара – Съюз на 
българския бизнес (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ), Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), Конфедерация на труда 
„Подкрепа“ – се договориха да подготвят съвместен пакет от мерки, които компетентните институции следва да 
предприемат в сферата на енергетиката, особено по въпроси от изключително значение за цялото общество. Също така 
беше постигнато споразумение да се започне подготовка на национален протест след решение на управителните органи 
на шестте организации. Датата на протеста ще бъде определена допълнително, като тя ще е след анонсирания вот на 
недоверие, за да не се спекулира с обективните искания на организаторите. 
 
Petel.bg 
 
√ Работодателите: МВР е нереформирано и свръхнаселено - трябва реформа, а не още пари 
Асоциацията на работодателските организации публикува становище по повод обещанието на премиера Бойко Борисов 
да даде още 100 млн. лв. за вдигане на заплатите на полицаите. Той отстъпи на натиска на синдикатите, за да спре 
полицейските протести по време на европредседателството. Бюджетът на МВР е един от най-разточителните, но въпреки 
това униформените са с ниски заплати. 
Ето пълния текст на позицията: 
"Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) със съжаление констатира поредното огъване на 
изпълнителната власт у нас пред натиска от страна на синдикатите. На единадесетия ден от изпълнението на бюджета, 
публично беше дадено обещание за неговото ревизиране в полза на 100 милиона лева допълнителни разходи в сектор 
„Сигурност“. Това е повече от смущаващо. 
Година след година всички наблюдаваме постоянния натиск за увеличаване на разходите за сектор „Сигурност”. Пак 
година след година ние НЕ забелязваме подобряване на усещането на гражданите за гаранции за собствената им сигурност 
или за защитата на тяхното имущество. Сектор „Сигурност“ и, по-специално – МВР, си остават НЕреформирани и 
„свръхнаселени“. Едновременно с това, обещаната превенция на престъпността остава на ниско ниво, а разкриваемостта 
не бележи ръст. 
За пореден път напомняме, че реалната икономика е принудена да издържа, образно казано, още едно МВР в лицето на 
частните охранителни фирми, които охраняват собствеността на предприятията. И преди, и сега, по парадоксален начин, 
частните охранители се справят по-добре със задачите си при много по-ниско заплащане на служителите им, които изобщо 
нямат привилегиите на служителите на МВР. 
България е на първо място в ЕС по дял на разходите за сигурност в държавния бюджет. През 2016 година България задели 
за нуждите на сигурността цели 7 на сто от държавния бюджет, при средно за ЕС – 3,7 на сто. В този смисъл сектор 
„Сигурност“ не е „недофинансиран“, а е „свръхфинансиран“. Проблемът е, че статистиките на престъпността и на 
разкриваемостта на престъпленията показват, че средствата, които са вложени в този сектор, НЕ се използват ефективно. 
Разходите за сигурността на този етап се нуждаят не от повишаване, а от преосмисляне на начина им на харчене. 
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Всъщност, много от фактите, излагани от полицейските синдикати, потвърждават точно тезата за неразумно и неефективно 
изразходване на средствата от бюджета на МВР. АОБР категорично стои зад честните полицаи, които искат радикално 
подобрение в системата на МВР и безкомпромисна борба с престъпността. Ние знаем, че те имат редица основания за 
недоволство – най-вече, когато става дума за екипирането им, за неясноти и непрозрачност при провеждане на 
обществени поръчки, след които, според изявленията и на редови полицаи и на синдикални лидери, личният състав в МВР 
получава униформи, които си сменят цвета при пране и обувки с рекордно кратък срок на годност. 
АОБР остава зад досегашната си теза, че е необходима оптимизация на разходите в МВР, в това число – рязко съкращаване 
на чиновническите длъжности, за сметка на повишаване на заплатите на хората, които работят „на терен” – очи в очи с 
криминалната престъпност. Това е огромен резерв за повишаване на броя на хората, които работят на терен, за увеличение 
на заплатите им и за рязко подобряване на техническата им осигуреност. 
Членовете на АОБР са далеч от илюзията, че подобна цел е лесно постижима. Свидетели сме на това, че много по-скромни 
(за да не ги наречем козметични) реформи срещнаха яростна съпротива. 
По тази причина, ние се обръщаме към изпълнителната власт, към парламентарното мнозинство и към опозицията в 
Народното събрание, с призив да проявят държавнически подход, смелост и политическа воля. Призоваваме 
изпълнителната и законодателната власт да застанат зад необходимостта от радикална реформа и да не използват 
дебатите около сектор „Сигурност“ за политическа игра на дребно. 
Трябва да се даде шанс на тези, които искат реално да работят за безопасността на гражданите и за спазването на 
вътрешния ред, и да се пресече паразитирането върху системата за сигурност в страната. Проблемите на сигурността 
трябва да се решават с ум и сърце, а не с безсмислено наливане на средства без задължение за реформи, насочени към 
ефективност." 
 
Plovdiv News 
 
√ Работодателите недоволни от 100-те млн. за полицаите 
Асоциацията на организациите на българските работодатели - АОБР съобщава, че със съжаление констатира поредното 
огъване на изпълнителната власт у нас пред натиска от страна на синдикатите. На единадесетия ден от изпълнението на 
бюджета, публично беше дадено обещание за неговото ревизиране в полза на 100 милиона лева допълнителни разходи 
в сектор "Сигурност". Това е повече от смущаващо, смятат те. 
"Година след година всички наблюдаваме постоянния натиск за увеличаване на разходите за сектор "Сигурност". Пак 
година след година ние НЕ забелязваме подобряване на усещането на гражданите за гаранции за собствената им сигурност 
или за защитата на тяхното имущество. Сектор "Сигурност" и, по-специално - МВР, си остават НЕреформирани и 
"свръхнаселени". Едновременно с това, обещаната превенция на престъпността остава на ниско ниво, а разкриваемостта 
не бележи ръст", обясняват работодателите 
Напомнят, че според тях реалната икономика е принудена да издържа, образно казано, още едно МВР в лицето на частните 
охранителни фирми, които охраняват собствеността на предприятията. И преди, и сега, по парадоксален начин, частните 
охранители се справят по-добре със задачите си при много по-ниско заплащане на служителите им, които изобщо нямат 
привилегиите на служителите на МВР. 
"България е на първо място в ЕС по дял на разходите за сигурност в държавния бюджет. През 2016 година, България задели 
за нуждите на сигурността цели 7 на сто от държавния бюджет, при средно за ЕС - 3,7 на сто. В този смисъл, сектор 
"Сигурност" не е "недофинансиран", а е "свръхфинансиран". Проблемът е, че статистиките на престъпността и на 
разкриваемостта на престъпленията показват, че средствата, които са вложени в този сектор, НЕ се използват ефективно. 
Разходите за сигурността на този етап се нуждаят не от повишаване, а от преосмисляне на начина им на харчене", пишат в 
своето становище АОБР. 
АОБР обявява, че категорично стои зад честните полицаи, които искат радикално подобрение в системата на МВР и 
безкомпромисна борба с престъпността. Ние знаем, че те имат редица основания за недоволство - най-вече, когато става 
дума за екипирането им, за неясноти и непрозрачност при провеждане на обществени поръчки, след които, според 
изявленията и на редови полицаи и на синдикални лидери, личният състав в МВР получава униформи, които си сменят 
цвета при пране и обувки с рекордно кратък срок на годност. 
АОБР остава зад досегашната си теза, че е необходима оптимизация на разходите в МВР, в това число - рязко съкращаване 
на чиновническите длъжности, за сметка на повишаване на заплатите на хората, които работят "на терен" - очи в очи с 
криминалната престъпност." Това е огромен резерв за повишаване на броя на хората, които работят на терен, за 
увеличение на заплатите им и за рязко подобряване на техническата им осигуреност", допълват те. 
Работодателите се обръщат към изпълнителната власт, към парламентарното мнозинство и към опозицията в Народното 
събрание, с призив да проявят държавнически подход, смелост и политическа воля. Призовават изпълнителната и 
законодателната власт, "да застанат зад необходимостта от радикална реформа и да не използват дебатите около сектор 
"Сигурност" за политическа игра на дребно". 
"Трябва да се даде шанс на тези, които искат реално да работят за безопасността на гражданите и за спазването на 
вътрешния ред, и да се пресече паразитирането върху системата за сигурност в страната. Проблемите на сигурността 
трябва да се решават с ум и сърце, а не с безсмислено наливане на средства без задължение за реформи, насочени към 
ефективност", допълват от АОБР. 
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 Велика България 
 
√ Работодателите скочиха срещу допълнителните 100 млн. лв. за МВР 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) публикува своя позиция, в която определи 
допълнителното отпускане на средства за сектор „Сигурност“ като поредното огъване на изпълнителната власт пред 
натиска на синдикатите. 
„На единадесетия ден от изпълнението на бюджета, публично беше дадено обещание за неговото ревизиране в полза на 
100 милиона лева допълнителни разходи в сектор „Сигурност“. Това е повече от смущаващо“, отбелязват от 
работодателските организации. 
„Година след година всички наблюдаваме постоянния натиск за увеличаване на разходите за сектор „Сигурност”. Пак 
година след година ние не забелязваме подобряване на усещането на гражданите за гаранции за собствената им сигурност 
или за защитата на тяхното имущество. Сектор „Сигурност“ и, по-специално – МВР, си остават нереформирани и 
„свръхнаселени“. Едновременно с това, обещаната превенция на престъпността остава на ниско ниво, а разкриваемостта 
не бележи ръст, се казва в изявлението им“, пишат още в позицията си представителите на бизнеса. 
От Асоциацията на организациите на българските работодатели напомнят, че реалната икономика е принудена да 
издържа, образно казано, още едно МВР в лицето на частните охранителни фирми, които охраняват собствеността на 
предприятията. Според тях частните охранители се справят по-добре със задачите си при много по-ниско заплащане на 
служителите им, които изобщо нямат привилегиите на служителите на МВР. 
„България е на първо място в ЕС по дял на разходите за сигурност в държавния бюджет. През 2016 година, България задели 
за нуждите на сигурността цели 7 на сто от държавния бюджет, при средно за ЕС – 3,7 на сто. В този смисъл, сектор 
„Сигурност“ не е „недофинансиран“, а е „свръхфинансиран“. Проблемът е, че статистиките на престъпността и на 
разкриваемостта на престъпленията показват, че средствата, които са вложени в този сектор, не се използват ефективно. 
Разходите за сигурността на този етап се нуждаят не от повишаване, а от преосмисляне на начина им на харчене“, посочват 
от АОБР. 
Според тях много от фактите, излагани от полицейските синдикати, потвърждават точно тезата за неразумно и 
неефективно изразходване на средствата от бюджета на МВР. АОБР категорично стои зад честните полицаи, които искат 
радикално подобрение в системата на МВР и безкомпромисна борба с престъпността. Ние знаем, че те имат редица 
основания за недоволство – най-вече, когато става дума за екипирането им, за неясноти и непрозрачност при провеждане 
на обществени поръчки, след които, според изявленията и на редови полицаи и на синдикални лидери, личният състав в 
МВР получава униформи, които си сменят цвета при пране и обувки с рекордно кратък срок на годност. 
АОБР остава зад досегашната си теза, че е необходима оптимизация на разходите в МВР, в това число – рязко съкращаване 
на чиновническите длъжности, за сметка на повишаване на заплатите на хората, които работят „на терен” – очи в очи с 
криминалната престъпност. Това е огромен резерв за повишаване на броя на хората, които работят на терен, за увеличение 
на заплатите им и за рязко подобряване на техническата им осигуреност. 
„Подобна цел е лесно постижима. Свидетели сме на това, че много по-скромни (за да не ги наречем козметични) реформи 
срещнаха яростна съпротива. По тази причина, ние се обръщаме към изпълнителната власт, към парламентарното 
мнозинство и към опозицията в Народното събрание, с призив да проявят държавнически подход, смелост и политическа 
воля. Призоваваме изпълнителната и законодателната власт да застанат зад необходимостта от радикална реформа и да 
не използват дебатите около сектор „Сигурност“ за политическа игра на дребно“, коментират работодателите. 
Трябва да се даде шанс на тези, които искат реално да работят за безопасността на гражданите и за спазването на 
вътрешния ред, и да се пресече паразитирането върху системата за сигурност в страната. Проблемите на сигурността 
трябва да се решават с ум и сърце, а не с безсмислено наливане на средства без задължение за реформи, насочени към 
ефективност, отбелязват от АОБР. 
 
Publics.bg 
 
√ Работодателите уточняват дата на протест за тока 
Основна дискусионна тема по време на заседание на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) 
бе ръстът на цените на електроенергията и необходимостта от ефективни действия на българските работодатели, насочени 
към преодоляване на задълбочаващите се проблеми. Взето е решение за провеждане на протест, заедно с национално 
представителните синдикални организации, както и такива на браншово и регионално ниво. 
Работното предложение за дата на провеждане на протеста е 31 януари, което подлежи на допълнително съгласуване 
между организациите, вкл. в рамките на техните управителни органи. 
Предстои, освен окончателно уточняване на датата за протеста и неговите параметри, АОБР да съгласува и одобри своите 
приоритети за 2018 г., които ще бъдат официално представени на пресконференция, насрочена за 22 януари. 
В АОБР членуват национално представителните организации на работодателите - Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК), Българска търговско-промишлена палата 
(БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
По време на заседанието досегашният ротационен председател на АОБР - Асоциацията на индустриалния капитал в 
България, отчете дейността на АОБР през 2017 г. За отчетния период АОБР е изработила и представила пред съответните 
компетентни институции и пред обществото 40 позиции, писма, жалби и сигнали. Освен това, е провела две 
пресконференции и 15 срещи с представители на изпълнителната, законодателната и съдебната власт. 
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Основните теми, които бяха обект на внимание на АОБР през 2017 г., са свързани със състоянието на пазара на труда и 
човешките ресурси, бизнес климата, данъчната и осигурителната политика, реформата в енергетиката и др. 
През 2017 г. АОБР предприе стъпки за ускоряване присъединяването на Република България към Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (OECD). Междувременно, Изпълнителният съвет на Консултативния комитет за 
бизнеса и индустрията към OECD (BIAC), одобри молбата на АОБР за членство в BIAC като наблюдател. Членството влезе в 
сила от януари 2018 г. 
Участниците в заседанието обсъдиха текущи въпроси, подлежащи на съответни действия и реакция от страна на АОБР, 
сред които хода на подготовка на държавния план-прием за професионалните гимназии за учебната 2018/2019 г., 
предложения за нормативни промени в областта на екологията, необходимост от реформи в сектор "сигурност" и др. 
 
Press TV 
 
√ Работодатели и синдикати излизат срещу правителството след вота на недоверие 
Национално представените работодателски и синдикални организации започват организация на протест срещу 
правителството заради високите цени на електроенергията. Датата на протеста ще бъде определена допълнително, но на 
проведената днес среща е взето решение демонстрацията да бъде след анонсирания вот на недоверие, „за да не се 
спекулира с обективните искания на организаторите“. 
От известно време работодателите алармират, че нещо нередно се случва на свободния пазар на електроенергия в 
България и дори призоваха своите членове да преминат към регулирания пазар, тъй като там цената е по-ниска. Има 
съмнение, че определени търговци манипулират пазара, опитвайки се вдигнат значително цената. 
Преди дни председателят на АИКБ Васил Велев обясни, че към момента бизнесът плаща средно около 70 лева за мегават. 
„От следващия месец обаче цената се увеличава – с между 30 и 60%“, коментира Велев и добави, че това би могло да 
доведе до рязко поскъпване на основни стоки и продукти. 
 
Actualno.com 
 
√ Работодатели и синдикати готвят национален протест заради цените на тока 
Съвместни протестни действия във връзка с цените на тока стартират социалните партньори. Вчера се проведе работна 
среща между ръководителите на представителните на национално равнище организации и работниците и служителите, и 
на работодателите, обединени във формата „4+2“.  
Социалните партньори отново потвърждават изразената от тях на 16 декември 2017 г. позиция и се обединяват около 
необходимостта от съвместни действия във връзка със задълбочаването на проблемите в сектор „Енергетика“ и 
спекулативното увеличение на цената на електроенергията.  
Шестте организации – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара - Съюз на 
българския бизнес (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ), Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), Конфедерация на труда 
„Подкрепа“ - се договориха да подготвят съвместен пакет от мерки, които компетентните институции следва да 
предприемат в сферата на енергетиката, особено по въпроси от изключително значение за цялото общество. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Данъците ще се плащат и чрез виртуални терминали на сайта на НАП 
Плащанията чрез тези ПОС-терминали е безплатно, обясниха данъчните 
От 2018 г. данъчнозадължените лица ще могат да покриват своите задължения към хазната, плащайки на виртуални ПОС-
терминали на сайта на Националната агенция по приходите (НАП) или чрез ПОС-терминали, разположени при данъчните 
служители, а не в банките в данъчните служби. 
Това коментира пред БНТ говорителят на Националната агенция за приходите (НАП) Росен Бъчваров. 
Той обясни, че по този начин ще се елиминира забавянето при плащанията на гражданите, извършени в последния ден от 
срока. Обикновено в тези случаи средствата пристигат в сметките на НАП със закъснение от 24 часа или 48 часа, при което 
се начисляват и лихви за просрочия, макар и хората да са извършили преводите в посочения срок. 
При новите начини на плащания няма да бъдат налагани такси при плащането на данъчните задължения, обясни още 
Бъчваров. Плащането се извършва с въвеждане на данни от банкова карта – дебитна или кредитна, и независимо от коя 
банка е издадена картата такси няма да се начисляват, категоричен беше говорителят на данъчната служба. 
При интернет банкиране, използвайки системата на банката, или при плащане в банков клон, такси ще бъдат налагани 
спрямо политиката на банката, уточни още той. 
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Бъчваров припомни, че през тази година повечето данъчни облекчения могат да бъдат ползвани само ако 
данъчнозадълженото лице няма задължения към НАП. Тоест дори и стотинките, за които хората не подозират, че дължат, 
ако са платили в последния ден от срока за покриване на данъците, могат да доведат до отпадане на облекчението. 
По тази причина хората трябва да проверят своите задължения, преди да подадат данъчни декларации, в които има искане 
за данъчно облекчение, съветват данъчните. 
 
Economy.bg 
 
√ Въвеждат нови изисквания за чистота на строителните обекти с цел подобряване на въздуха  
Те са част от мерките, които Столична община предприема за подобряване качеството на атмосферния въздух в 
столицата  
Нови, завишени изисквания за поддържане на чистота на строителните обекти, се въвеждат с изменения в Наредбата за 
управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, съобщава оттам. 
Промените са насочени към намаляване на запрашаването  във въздуха, както на място, при изпълнение на строително-
ремонтни дейности, така и при движението на специализирана строителна техника в градската среда. Те са част от 
мерките, които Столична община предприема за подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата. Промените 
в Наредбата вече са в сила след одобрението им и от Столичния общински съвет. 
Според новите изисквания възложителите и изпълнителите на строително-монтажни работи (СМР) в рамките на Столична 
община са длъжни както да поддържат постоянно чисто на мястото на изпълнение на СМР и около него с минимум 10 
метра отстояние чрез метене и миене, както и да оросяват, покриват и предприемат други мерки, необходими за 
недопускане отделянето на прах при изпълнение на дейности по СМР в т.ч. товарене, разтоварване, разрушаване. 
Промените в Наредбата категорично забраняват замърсяването на пътните платна и/или местата за обществено ползване 
от машини и механизация с неизмити или замърсени гуми и ходова част; поставяне и/или разполагане на строителни 
материали, строителни отпадъци и земни маси и други предмети без съответното разрешение в общински имоти 
(тротоари, улици, зелени площи и др.), предназначени за обществено ползване; допускане на разлив на места за 
обществено ползване на смоли, петролни продукти или други материали, вещества и химикали; замърсяването на мястото 
на изпълнение на СМР, както и разстоянието от него – минимум 10 метра, както и отделянето на прах, при изпълнение на 
дейности по СМР в т.ч. товарене, разтоварване, разрушаване. 
Контролът на дейностите се извършва от Столичен инспекторат. Глобите, предвидени за нарушителите съгласно 
промените в същата Наредба, са в размер между 100 до 5 000 лв. за физически лица и между 700 до 20 000 лв. за фирми 
или еднолични търговци. 
 
Politika.bg 
 
√ Малкият бизнес бяга от свободния пазар на ток 
Причината е непосилната цена от 100 лева за мегават 
Хлебопекарни, ресторанти, фризьорски салони, къщи за гости, малки хотели и други фирми на ниско напрежение 
започнаха масово да напускат свободния пазар. Това показа проверка, след като работодателски организации и КЕВР в 
един глас посъветваха малкия бизнес да се върне към регулирания пазар. Причината е спекулативното вдигане на цената 
на тока с между 35 и 65% от търговци на свободния пазар.  
От декември насам се наблюдава нарастваща тенденция на връщане на клиенти към краен снабдител на регулирания 
пазар, съобщиха от ЧЕЗ. 
892 са подадените заявления от клиенти през декември в „ЧЕЗ Разпределение България”, които искат връщане при „ЧЕЗ 
Електро България” като краен снабдител на регулирания пазар за Западна България към края на първата седмица на 
януари. Заявките представляват почти една трета от всички внесени през последния месец на годината в ЕРП-то 
администратор на промяна на търговец.  
Данните не са окончателни, тъй като крайният срок за подаване на заявления за смяна на доставчик беше 10 януари, 
включително, а практиката показва, че към края на периода подаването на заявления нараства, обясниха от ЧЕЗ.  
Участието на свободния пазар е неизгодно при цени на тока над 90-100 лв./мвтч, обявиха национално представителните 
работодателски организации - Българска стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал, Българската 
търговско-промишлена палата и Камарата на работодателите и индустриалците в писмо до своите членове. Те посъветваха 
50 000 фирми, присъединени към мрежите ниско напрежение, да преминат от свободния към регулирания пазар, където 
ще плащат  по 76 лева за мегават час, вместо сегашните над 100 лева. За целта фирмите трябваше до 10 януари 2018 г. да 
направят уведомление в съответните електроразпределителни дружества, които са администратори на процеса, 
препоръчаха работодателските организации.  
Процедурата за смяна на доставчик на електрическа енергия на територията, примерно обслужвана от ЧЕЗ, се 
администрира от неговото електроразпределително дружество. Крайният клиент или упълномощено от него лице подава 
заявление в център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ между 1-во и 10-о число на месеца, предхождащ промяната. Смяната 
на търговеца - доставчик на електрическа енергия, влиза в сила винаги от 1-во число на следващия месец. Така за 
клиентите, подали искане за връщане на регулирания пазар при доставчика от последна инстанция „ЧЕЗ Електро” до 10 
януари, това ще стане от 1 февруари.  
Едно от условията за стартиране на процедурата е клиентът да няма неплатени сметки, просрочени задължения към 
досегашния си доставчик.  
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ЕРП-то администратор проверява данните и дава тридневен срок  за отстраняване на неточностите. Ако предоставените 
данни са пълни и коректни, „ЧЕЗ Разпределение България” изпраща уведомление за предстоящата промяна до настоящия 
и до новия доставчик на електрическа енергия. В случай че не е постъпило възражение или причините за него са 
отстранени, мрежовият оператор регистрира смяната на доставчика до 3 работни дни преди началото на месеца, в който 
влиза в сила промяната.           
 
News.bg 
 
√ Рекордно ниско ниво на безработица отчитат от Агенцията по заетостта 
7,2% е средномесечното равнище на безработицата през 2017 г. Това е най-ниската стойност за последните 9 години, 
отчитат от Агенцията по заетостта. За последно безработицата е била по-ниска през 2008 г. 
От Агенцията дават за сравнение през 2016 г. средномесечното равнище на безработицата, което е било 8,7%. 
Статистиката на Агенцията по заетостта показва, че през декември 2017 г. равнището на регистрираната безработица е 
7.1%. В сравнение със същия месец на 2016 г. равнището й се понижава значително - с 0,9 процентни пункта. Спрямо 
предходния месец ноември се отчита минимално нарастване на безработицата от 0,2 процентни пункта, показва 
статистиката. 
В края на декември в бюрата по труда са били регистрирани 232 066 души. Според документите, на годишна база това с 
около 29 000 безработни по-малко или с 11,1%. 
Новорегистрираните безработни през декември са 26 348, от които 583 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито 
учащи и не са търсили работа. Броят на активираните от медиаторите и техните партньори от началото на годината достига 
12 146 лица. 
Предоставяните услуги в бюрата по труда са насочени както към безработни лица, така и към заети, учащи и пенсионери. 
През месеца като търсещи работа лица са регистрирани общо 486 заети, учащи и пенсионери, с което броят им от началото 
на годината вече е 5 432. 
Според месечните данни на Агенцията по заетостта на работа през декември са постъпили 12 681 лица. Значителен е делът 
на устроените в реалната икономика - 90.7% от общо постъпилите на работа. В резултат на изпълнение на активните мерки 
за насърчаване на заетостта сред безработните, през месеца в субсидирана заетост са включени общо 1 173 лица, в т.ч. 1 
053 по схеми на ОП РЧР, 68 по мерки и 52 лица по програми. 
От Агенцията отчитат обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. За месец са 
включените 72 безработни, а завършилите са 230. В мероприятия за професионално ориентиране са участвали 10 010 
безработни лица. 
Към момента на първичния пазар има 7 674 работни места. Над 2/3 от местата са заявени от частния сектор (75.1%). Най-
много свободни работни места на първичния пазар са обявени в бюрата по труда за: преработващата промишленост (2 
513); търговията (1 196); хотелиерството и ресторантьорството (646); административните и спомагателните дейности (515); 
държавното управление (512); образованието (395); транспорта, складирането и пощите (306). 
Най-търсените професии в бюрата по труда през декември са в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, 
готвачи и т.н.). Търсят се квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия. Търсят се 
продавачи, оператори на стационарни машини и съоръжения, работниците в добивната и преработващата промишленост, 
строителство и транспорта, работниците по събиране на отпадъци и сродни на тях, преподаватели. 
 
В. Стандарт 
 
√ Разписаха ТОЛ-системата, с приходите ще прокопаят тунел под Балкана 
Договорът за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на 
републиканската пътна мрежа бе подписан вчера в присъствието на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството Николай Нанков. Подписи под документа положиха председателят на Управителния съвет на Агенция 
„Пътна инфраструктура" инж. Дончо Атанасов и Михаел Вебер, представляващ изпълнителя КОНСОРЦИУМ „КАПШ ТРАФИК 
СОЛЮШЪНС". На церемонията присъстваха също членовете на УС на АПИ инж. Веселин Давидов и инж. Светослав Глосов 
и Андре Лаукс, главен оперативен директор на „КАПШ ТРАФИККОМ". 
Тол системата ще бъде на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса 
над 3,5 т (тол) и на база време за леките автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна 
винетка). 
Стойността на договора за изграждане на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската 
пътна мрежа е 149 997 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 19 месеца. Изграждането й ще бъде за сметка на 
изпълнителя. След успешното й внедряване инвестицията ще се възвърне със събраните приходи. Очаква се през първата 
година от въвеждането на системата те да достигнат 1 млрд лв. 
Министър Нанков обясни, че през седеммесечния период, през който ще се проектира, изгражда и внедрява тол системата, 
ще бъдат направени и необходимите анализи и обществени обсъждания, за да се вземе експертно и политическо решение 
за тарифирането и обхвата му. 12 месеца са предвидени за т. нар. „одит на системата", като през този период ще бъде 
доказвана ефективността, функционалността и постигането на заложените параметри по отношение на тола и на 
електронната винетка. 
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Предстои да бъде създадена и държавна компания, която ще оперира системата след въвеждането й. Приходите от нея 
ще бъдат инвестирани в поддръжката на републиканската пътна мрежа и доизграждането на магистралите в страната, като 
ще се построи поне един тунел под Стара планина, каза регионалният министър 
С внедряването на смесената електронна система ще се въведе честен модел на тарифиране, което ще позволи на страната 
ни да се възползва от геостратегическото си положение. Таксите за тежкотоварни автомобили ще се увеличат 6-7 пъти. Не 
се предвижда повишаване на цената на нито един вид електронна винетка, но ще има възможности за по-гъвкаво 
тарифиране за леките автомобили – например уикенд винетка или еднодневна винетка. 
В момента 70% от приходите се плащат от леките автомобили. Постъпленията от винетки през 2017 г. са общо близо 352 
млн. лв. Приходите от продажбата на различните видове стикери за леки автомобили са около 249 млн. лв., а от винетките 
за камиони над 3,5 тона са 103 млн. лв. През миналата година постъпленията са били с 25 млн. лв. повече от 2016 г., когато 
са били почти 327 млн. лв. Увеличението се дължи на продадените 700 хил. стикера повече през 2017 г. спрямо 2016 г. 
През миналата година от водачите на леки и тежкотоварни автомобили са закупени общо 7,5 млн. стикера, докато през 
2016 г. са продадени общо 6,8 млн. стикера. 
Внедряването на тол системата ще даде възможност за насочване на тежкотоварните потоци с икономически ограничения 
– по-високи такси в пикови часове, обяви Николай Нанков. Международният трафик през страната се е увеличил в пъти, а 
еднодневната винетка за тежкотоварни автомобили струва 23 лв. За сравнение таксата за преминаване по 90-километров 
магистрален участък в Сърбия е почти 20 лв. 
Министърът обясни, че контролът върху плащането на таксата ще бъде осъществяван чрез трафик камери, а това ще 
спомогне и за борбата с контрабандата. Преброителните камери ще отчитат и средната скорост на движение, което ще 
съдейства в борбата срещу войната по пътищата. 
Като най-голямо предизвикателство в предстоящата работа председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Дончо 
Атанасов определи обучението на необходимите кадри и работата с тол системата. В отговор на въпрос той посочи, че 
около 6-7 хил. км от републиканската пътна мрежа са в недобро състояние. Между 200 и 300 млн. лв. е годишният недостиг 
за поддръжка на пътищата у нас, но до 4-5 години след въвеждане на тол системата се очаква пътната мрежа в страната 
да стане още по-добра.Като част от необходимото за работата на тол системата технологично оборудване ще бъдат 
изградени, доставени или инсталирани 500 терминала за купуване на маршрутни карти (предплатени билети) и за 
регистриране и издаване на електронни винетки; 100 стационарни контролни пункта (тол портали); 100 контролни пункта 
за автоматично претегляне в движение; 50 уреда за лазерно сканиране и определяне на габаритите; център за управление 
и наблюдение; 2 сървъра и цялостен софтуер за всички компоненти и процеси; 55 автомобила за мобилен контрол и други. 
 
Economix.bg 
 
√ България поиска еврото с уговорки 
Българският финансов министър Владислав Горанов неочаквано обяви дата за кандидатстване на страната за приемане 
във Валутния механизъм ІІ (ERM ІІ), с което се слага началото на вероятно дългия път към еврото. България ще кандидатства 
през юни, след като бъде публикуван конвергентният доклад на ЕК (очакван през май).* 
От думите на финансовия министър пред журналисти, отразяващи официалното начало на Българското председателство 
на Съвета на ЕС, става ясно, че не е изключено молбата да бъде отхвърлена. А дори ако бъде одобрена, простоят на 
България в ERM ІІ може да е по-дълъг от минималните две години. 
Заявката на Владислав Горанов идва на фона на призиви от големи организации  като БСК и Икономическия и социален 
съвет за ускоряване на подготовката за членство в еврозоната. Министърът и премиерът Борисов бяха доста по-уклончиви 
през декември, когато съветът Ecofin и срещата на върха за еврозоната обсъдиха реформите във валутния блок и 
завършването на Банковия съюз. 
Горанов обаче се презастрахова. Като посочва, че българското правителство ще чака положителен сигнал от ЕЦБ и страните 
в еврозоната, от чиято единодушна подкрепа зависи приемането в ERM ІІ, той добавя, че правителството ще кандидатства 
дори ако не се получи такъв сигнал. 
„Ние се нуждаем от известни насоки за това какво трябва да направим, за да се присъединим към този евро клуб”, е казал 
той, цитиран от Euobserver. 
През миналата година той настояваше, че преговорите за ERM ІІ трябва да са тихи и, че не се гледа с добро око на 
предварително обявяване на графици. 
„Ще кандидатстваме официално тогава, когато имаме уверението, че ще бъдем подкрепени. Няма да кандидатстваме, ако 
нямаме сигурност за това“, каза също Горанов пред „Капитал” през 2017 г. 
Ние сме готови да подадем молба, дори ако не сме убедени, че отговорът ще бъде „Да”, цитира го сега Ройтерс. 
През март 2017 г. по време на управлението на служебното правителство в подробна статия за „24 часа“ Владислав Горанов 
написа, че „съгласно правилата и процедурите по приемане на една валута в ERM ІІ целият процес следва да бъде секретен. 
Това е записано в правилата на ЕЦБ и включва всички етапи – от отправянето на искането за стартиране на процедурата до 
вземането на крайнонто решение, с което се съобщава присъединяването на една валута към ERM ІІ. Ето защо всякакви 
публични изяви и коментари от която и да е страна в процеса противоречат на характера на процедурата и, съответно 
единствено биха осуетили присъединяването.“ 
Tой е променил позицията си и сякаш се надява на публичен коментар от страна на несъгласните с кандидатурата на 
България. Горанов твърди, че заявката за  ERM II ще задължи европейските институции да поставят ясни цели, които 
България трябва да спази. „Ние приемаме всяка критика и аргументи, доколкото са честни”, е казал той. „Би било много 
трудно да обясним на българското общество защо не подаваме официална молба за членство.“ 
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Всъщност за приемането на една страна в ERM ІІ няма предварителни официални критерии. Процесът на обсъждане на 
евентуална заявка за членство, в който водещата роля е на ЕЦБ, е свързан основно с договоряне на валутния курс и 
границата на колебание, при която влиза в сила задължението на банката да интервенира. Отдавна е известна позизацията 
на централната банка, сче България ще запази валутния борд като едностранен ангажимент. Освен тези въпроси обаче 
стоят и политически съображения, тъй като приемането на ERM ІІ вкарва въпроса за приемането на еврото в дневния ред 
на европейските правителства. България може да престои и повече от 10 години в механизма, но това ще означава 
постоянен мониторинг и решения на най-високо ниво (по-високи от докладите за съдебната система). Ето защо се смята, 
че присъединяването към ERM ІІ ще даде тласък на реформите и  прави процесите  необратими. По същата причина, 
липсата на формални критерии оставя широко поле за правителствата да не пожелаят да се ангажират с приемане на 
България в ERM ІІ, без да има сигурност, че страната не представлява икономически и политически риск. 
Българското твърдение, че страната изпълнява всички критерии се основава на т. нар. Маастрихтски критерии, които обаче 
не са условие за приемането в ERM ІІ. Ключовият въпрос е т. нар. реална конвергенция – нивото на доходите спрямо 
средното ниво в ЕС. За две години, колкото е минималният срок на престоя в ERM ІІ, е възможно да се постигне балансиран 
бюджет и дори да се вкара инфлацията в рамки, но е доста по-трудно да се догонят доходите в ЕС. 
От думите на Горанов пред Ройтерс става ясно, че освен притесненията (на страни като Германия) от корупцията и 
организираната престъпност, основната пречка пред евентуално одобряване на молбата за ERM ІІ е необявеното 
изискване нивото на доходи, измерено чрез БВП на глава от населението спрямо средното за ЕС, да бъде 70%. Сега в 
България то е около 50%. 
Сянка на съмнение пося и позицията на председателя на Европейската комисия Жан Клод Юнкер, който в деня след 
откриването на българското председателство на Съвета на ЕС смекчи увереността си, че България е готова. Европейската 
комисия обаче има малко влияние по отношение на присъединяването на страната към ERM ІІ. 
Все още не е известна позицията на БНБ по темата, а централната банка би следвало да има водеща роля, тъй като ERM ІІ 
се отнася до валутатата на страната, не до нейния бюджет или други решения под разпореждане на правителството. 
Моментът на изявлението на Горанов е интересен и с оглед на това, че през седмицата управителят на БНБ Димитър Радев 
бе на посещение в ЕЦБ. Но отново нямаше реакция от страна на БНБ, която много рядко коментира въпроса и не е обявила 
инициативи във връзка с приемането на еврото. Ролята на БНБ е ключова и с оглед на това, че вече и в официални 
документи присъединяването към Банковия съюз се поставя като предварително условие. 
България не е правила формални стъпки за влизане в Банковия съюз. 
Всичко това и особено уговорката, че ще кандидатстваме, за да получим мотивиран отказ, водят до логичния извод, че на 
този етап всякакви твърдения за скорошно приемане на еврото са преувеличени. 
 
Dnes.bg 
 
√ В България се регистрират по 210 фирми на ден 
По 210 нови фирми се регистрират у нас всеки работен ден, а закриваме по около 3 на час. Това сочат данни на Агенцията 
по вписванията за първите 11 месеца на миналата година. За периода в страната са били вписани документите за 
учредяването на над 52 хиляди дружества. Пререгистрация е била направена на 111 фирми, а други 5432 са били заличени, 
пише "Монитор" 
Информацията на агенцията сочи още, че за последните 5 години най-често започваме нов бизнес през март. Така е било 
през 2012 г., когато през третия месец на година са били вписани 5664 нови търговци, март следващата година е с 4962 
вписвания, а през 2016 - с 5414 регистрации на нов бизнес. 
Изключенията са 2015 г., когато най-активно са се отваряли нови фирми през ноември - с 5063 регистрации. Между януари 
и края на ноември 2017 г. с най-голям брой нови дружества - 5630 е октомври. 
За периода новорегистрираните фирми са общо 52 070. За 2016 г. те са почти 54 000, за 2015 г. - 50 370, за 2012 г. -53 285. 
Най-малко за периода - 47 181 са били те през 2013 г., сочат още данните на агенцията. 
Декември пък е месецът, най-малко предпочитан за начало на нов бизнес. От последната петилетка по това време на 
годината са регистрирани най-малко вписвания през 2012 г. са 3453, за 2013 г. - 3486, за 2015 г. - 3732 и 2016 г. - 3560. 
Изключение от това правило за периода е 2014-та, когато месец август е с минималния брой от 3442 вписвания за нова 
фирма. 
От 2012 г. до ноември миналата година най-предпочитано време за заличаване на фирма е бил декември. 
 
Fakti.bg 
 
√ Еврозоната е единственият спасителен път 
Финансистът Кольо Парамов коментира възможността за влизането на България в Еврозоната 
 „Включването ни в чакалнята на Еврозоната е задача номер едно. Това е така, защото показва, че от ЕС са осмислили, че 
при тази диспропорция, която ни осигури Валутният борд през последни 5 или 7 години, се вкарваме в сериозен капан. 
Влизането в Еврозоната обаче е единственият спасителен път за донякъде изравняване на доходната политика. Трябва да 
се търсят пътища за коренна промяна на стила, мащаба и развитието на държавата.“ Това заяви финансистът Кольо 
Парамов в интервю пред Факти.бг, коментирайки възможностите за влизането на страната в Еврозоната.  
Как ще коментирате думите на председателя на Европейската комисия Жан – Клод Юнкер, че България е готова да 
влезе в Еврозоната?  
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Включването ни в чакалнята на Еврозоната е задача номер едно. Това е така, защото показва, че от ЕС са осмислили, че 
при тази диспропорция, която ни осигури Валутният борд през последни 5 или 7 години, се вкарваме в сериозен капан. 
Влизането ни в Еврозоната се превръща в задача номер едно.  
В същото време Юнкер много тактично и завоалирано ни казва, че България не е толкова готова и сигурна, за да може да 
бъде член на Еврозоната. Това обаче се налага, за да могат да се изравнят разликите, които съществуват между нас и 
Балтийските държави. Тази огромна разлика, която се получи е очевадна. Ние бяхме по-напред от тези държави, преди те 
да влязат в Еврозоната. Тогава нещата при тях сериозно укрепнаха. Те развиха друг базов инвестиционен интерес. 
Осигуриха възможност да се ползват от Европейската централна банка с много сериозни кредити. Ние държим сериозни 
много пари в евро в наличност, а в същото време даваме кредити с огромна лихва, която е непосилна към нивото на 
стандарт, пазар и проекция на икономика, бизнес и всичко останало.  
Трябва да се разреши коренно различен подход в банковата система. Там има 45 млрд. лева спестявания, които не са 
активирани и не се ползват.  
Готова ли е България за Еврозоната? Много хора се притесняват, че така ще се намали платежоспособността им.  
Има основание хората да мислят, че ще се намали платежоспособността и че ще има временен спад по отношение на 
потреблението. Вероятно ще има едни 9 месеца, в които ще трябва да се направи изравняване. Влизането в Еврозоната 
обаче е единственият спасителен път за изравняване донякъде на доходната политика.  
Имаме фундаментално сгрешена доходна политика. През 2008 и 2009 г. Станишев и Орешарски не можаха да проумеят, 
колкото и да четяха и да им разказваха, че трябва да се направи нещо. Когато имаше силен инвестиционен ресурс нещата 
бяха добре. Но сега при 55 – 60 млн. евро на месец, при елементарен инвестиционен ресурс, държавата се гърчи, няма от 
къде да вземе сериозни пари, няма от къде да увеличи пенсии и заплати. Ние трябва да имаме коренно различен платежен 
баланс. Трябва да ползваме европейски инвестиционни механизми. Ние не можем да продължаваме да живеем в една 
самоизолирана и лъжовна среда, която използваме за елементарна хитрост пред Европа. Уж сме нормални европейски 
членове, а действаме в сферата на понятията хитрост и шмекеруване, което не ни носи нищо.  
Неприемливо е Румъния да дава 1000 евро заплата на учител, 1500 евро заплата на лекар, а ние да не можем да докараме 
една трета от това. При това положение в същото време да разрешим голям брой частни болници, да правим прехвърляне 
на средства от Националната здравна каса без свършена работа. В същото време прекрасни окръжни болници са пред 
разруха, защото не могат да използват целеви средства в мащаба, в който се използват в Румъния. Лекари се водят на три 
или четири места на работа, за да получават тези 1500 евро. Някои от тях ги получават с дублираща лъжа, а в същото време 
материалната база е пробита. Ефектът от лечението на хората не е на нивото, на което трябва да бъде, а работата не е 
свършена. Парите са откраднати, а работата я няма налице.  
Има мнения, според които България няма нужните механизми за влизане в Еврозоната. Има ли истината в това 
твърдение?  
Не знам кой казва, че България няма нужните механизми, за да влезе в Еврозоната. С това оправдание ние можем да 
караме до 3000-та година. Така ще си вървим и нищо повече. Не може държавата да стои 50 месеца в дефлационна 
спирала. Няма как тя да е на такъв огромен минус. Трябва да се търсят пътища за коренна промяна на стила, мащаба и 
развитието на държавата.  
През последните 20 години се пее една и съща песен. Тази една и съща песен не може да разтвори силата и мащаба на 
развитието на една държава. Трябва промяна. До 2007 – 2008 г. Валутният борд стабилизира, пребалансира и активизира 
страната. След това ни вкара в дупката. От тогава се опитваме да оцелеем. Не може с това оцеляване и с това безпаричие 
да се промени стила и тактиката на българското стопанство. Това трябва да бъде казано. 
 
В. Банкерь 
 
√ Наш евродепутат поиска подкрепа за малките общини от ЕИБ 
Българският евродепутат Андрей Новаков от ГЕРБ/ ЕНП, поиска подкрепа за малките общини от Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ). Това се случи по време на среща между него и Вазил Худак, вицепрезидент на ЕИБ, отговорен 
за Централна и Източна Европа, включително и за България. В качеството си на автор на доклада за бъдещето на 
европейските инвестиции в транспорта, Новаков бе на еднодневно посещение в базираната в Люксембург институция. 
Новаков и Худак се обединиха около идеята за първоначално проучване на техническите възможности за обособяване на 
финансиране за развитие на малките общини в най-новите страни членки на Европейския съюз (ЕС). Целта е това да се 
случи по време на българското председателство. Такива фондове ще подкрепят стратегически инфраструктурни проекти. 
За последните няколко години, нвестициите на ЕИБ за транспортни проекти в България са на обща стойност от близо 400 
млн. лв. 
Идеята е градовете да получават и експертна подкрепа за развитие на интегрирани градски стратегии за следващия 
програмен период, включително за устойчива транспортна инфраструктура, както и да намерят правилната комбинация от 
финансиране за тях. Това ще позволи повишаване на работния капацитет на общините, за да се възползват максимално, 
както от кохезионните средства, така и от допълнителните възможности, които ЕС предоставя. 
В рамките на визитата си, Андрей Новаков се срещна още с Матю Бертранд, отговорен за инструментите на Европейската 
инвестиционна банка, финансиращи инфраструктурни проекти. 
Евродепутатът разговаря също така и с Марк Мауини от звеното за техническа помощ и подкрепа на проекти. 
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√ От фонд „Земеделие“ отчитат напредък по селската програма благодарение на агроекологията 
Отчет за ПРСР 2014-2020 
За последното тримесечие на 2017 година по програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) е достигнато 
изпълнение (договаряне и поети ангажименти по мерките за агроекология, биоземеделие, „Натура“ и др. площни мерки, 
които се превеждат заедно с директните плащания) в размер 43,2% от общия бюджет от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съобщиха от фонд „Земеделие“. 
Напредъкът за тримесечието е с близо 7% спрямо предходни периоди, а договорената сума за периода е 305 408 054,70 
лв. 
Усвояването за последните три месеца на 2017 година е с ръст от близо 1 % и стойност на изплатената субсидия (ЕЗФРСР) 
от 39 799 466.57 лева. Това сочат данните от традиционната месечна информация за изпълнението на ПРСР 2014-2020, 
представена към 31 декември 2017 г. 
Според справката от началото на прилагане на програмата до края на 2017 година по всички мерки от ПРСР са сключени 4 
290 договора. Договорените суми по тях са в размер на 734 632 447 лв., като процентът на договаряне спрямо общия 
бюджет по мерките е 34.51%. 
Изплатените суми по договорите за отчетния период надхвърлят 179,8 млн. лв., или близо 9%, сочи справката. 
 
Profit.bg 
 
√ Азиатските акции с ръст за деня, еврото близо до 3-годишен връх 
Азиатските индекси бележат повишения днес, изтривайки лекия спад от началото на деня. Еврото се търгува близо до 3-
годишен връх, на фона на нарастващите очаквания, че Европейската централна банка (ЕЦБ) може да ограничи паричните 
си стимули. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нараства с 0.4%. 
Щатските пазари бяха затворени заради празник вчера. 
Австралийският основен индекс губи 0.3%, след като акциите на миннодобивните компании бяха подложени на натиск от 
страна на спада в цената на желязната руда в Китай. Книжата на гигантите BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Ltd поевтиняха с по 
над 1%. 
Фючърсите на желязната руда в Китай паднаха с 2% вчера, след като запасите на суровината по китайските пристанища 
скочиха до най-високото си ниво от 2004 г. 
Японският индекс Nikkei добави 0.8%, като очакванията за добри корпоративни резултати подкрепиха пазарните нагласи. 
Еврото записа леко повишение до 1.2261 долара, като се търгува близо до върха от 1.2296 от понеделник, който бе и най-
високото ниво от декември 2014 г. 
Еврото скочи вчера, след като лихвите по германските държавни облигации достигнаха нови върхове, а членът на 
Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Ардо Хансон заяви, че след септември финансовата институция 
може да сложи край на програмата за изкупуване на облигации изведнъж, ако икономиката и инфлацията се развиват 
според очакванията. 
Възходът на еврото бе подкрепен и от изнесените данни, които показаха, че търговският излишък в еврозоната е нараснал 
до най-високото си ниво от осем месеца, което бе индикация, че компаниите засега се справят с ефекта от по-скъпата 
валута. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, се движеше 
близо до над тригодишни дъна. За последно индексът губеше 0.5%, до 90.541 пункта, след като падна до 90.279 пункта 
вчера, което бе най-ниското му ниво от декември 2014 г. 
Доларът възвърна част от позиците си спрямо йената, поскъпвайки с 0.4%, до 110.97 йени. Щатската валута поевтиня до 
110.32 йени вчера, което бе най-ниското ниво от 15 септември насам. 
Цените на петрола се движеха разнопосочно, след като нараснаха до най-високите си нива от декември 2014 г., 
подпомогнати от слабия долар и от признаците, че ограниченията в производството на страните от ОПЕК и Русия намаляват 
запасите. 
Фючърсите на петрола от сорта брент поевтиняват с 25 цента, или 0.3%, до 70.01 долара за барел, след като вчера цената 
достигна 70.37 долара за барел. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол губят 23 цента от цената си, или 0.4%, до 64.53 долара за барел. 
 


