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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 

Nova TV 
 
√ Внос на работници: По 40 украинци се борят за 1 работна позиция 
Ще бъде ли залят пазарът на труда с евтина работна ръка от чужбина? 
Бизнесът пожела облекчение при наемането на работна ръка от чужбина. От работодателските организации поискаха да 
имат право да наемат повече работници от други държави. Ще доведе ли това до дъмпинг на пазара на труда и заливането 
му с по-нископлатени кадри? В студиото на „Здравей, България” по въпроса говориха председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев и президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Васил Велев отрече твърденията, че бизнесът иска да внесе в страната нископлатени кадри от чужбина, с което да принуди 
и местните да работят за по-малко пари. 
„Оценката в средносрочен план на Института за устойчиво икономическо развитие е от порядъка на потребност от 500,000 
работници и служители”, каза той. 
„Тази потребност няма да се реализира за месец или седмица, а в средносрочен план в близките няколко години”, заяви 
той. 
„Те са нужни, защото тяхната липса задържа икономическия растеж.  В момента най-острият проблем е недостигът на 
човешки ресурси. Той изпревари корупцията, административните прегради и по острота излиза във всички анкети. Това е 
в оценката на чуждите инвеститори и на международните институции”, добави председателят на АИКБ. 
Васил Велев каза, че има недостиг не само на високо квалифицирани служители, но и на работници във всички сектори. 
„Няма как да продължим и особено да ускорим икономическия растеж, ако всяка година пазарът на труда напускат 
приблизително два пъти повече души, отколкото се вливат”, каза той. 
Велев добави, че идеята на АИКБ е да се „внесат” преди всичко представители на българските общности в Украйна, 
Молдова и Македония. 
„Единствено Валери Симеонов прави енергични усилия да облекчи вноса, но има пасивна и активна съпротива от всички 
останали”, добави председателят на АИКБ. 
Той припомни фактът, че безработицата е под санитарния минимум и добави, че „няма хора, които да искат  да работят и 
да не могат да си намерят работа”.  Според него, ако в България имаше достатъчно квалифицирани кадри, бизнесът 
нямаше да иска да внася украинци и молдовци. Той очерта виждането си, че вносът няма да повлияе негативно на 
заплатите, а дори може да се окаже положителен, тъй като ще спомогне за разширяването на бизнес дейностите. Той 
добави, че има по 40 кандидати за едно работно място от Украйна и Молдова. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Липсата на половин милион работници спирала икономическия растеж 
Недостига на половин милион работници задържа икономическия растеж и това е най-големият проблем за бизнеса в 
момента, каза днес по Нова телевизия председателят на Асоциация на индустриалния капитал Васил Велев. Той допълни, 
че липсват не само висококвалифицирани специалисти, но и служители на всички нива и във всички сектори. 
Велев посочи, че при 100 излизащи в пенсия на пазара на труда влизат 63-ма души, като петима от тях заминават в чужбина. 
Председателят на Асоциация на индустриалния капитал допълни, че въпреки промените в законодателството, все още 
достъпът на чужденци до пазара на труда е затруднен. 
"Един украинец, ако реши да отиде да работи в Полша само нужни няколко дни и 35 евро. За България става дума за 
месеци и 300 евро", поясни Васил Велев. Той допълни, че целта на вноса на работници, не е да се плаща по-малко на вече 
ангажираните. 
 
Actualno.com 
 
√ Според председателя на АИКБ липсата на работна ръка е по-голям проблем от корупцията  
Нищо подобно – така председателят на АИКБ Васил Велев отговори на въпрос дали наистина големите работодатели искат 
да внасят работници от чужбина, защото ще може да им плащат по-малко, отколкото на българи. 
Най-острият проблем е липсата на човешки ресурс – той изпревари и корупцията. Това е оценката на инвеститорите, на 
международните институции, каза Велев, според когото предлаганото облекчение за внос на работници от чужбина е 

https://nova.bg/news/view/2018/02/02/205903/%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-40-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-1-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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мярка в средносрочен аспект. На 100 напуснали пазара на труда заради пенсиониране, влизат 63-ма, а от тях 5 напускат 
България, обобщи председателят на АИКБ пред Нова телевизия. 
На един украинец му трябват 35 евро и няколко дни разходи, за да отиде да работи в Полша. В България да дойде същият 
човек му трябват 300 евро и няколко месеца. Само Валери Симеонов работи активно за спогодбите с Украйна и Молдова, 
има вътрешна съпротива, заяви Велев. 
 
Cross.bg 
 
√ Бизнесът иска увеличаване на вноса на работна ръка 
Бизнесът пожела облекчение при наемането на работна ръка от чужбина. От работодателските организации поискаха да 
имат право да наемат повече работници от други държави. Ще доведе ли това до дъмпинг на пазара на труда и заливането 
му с по-нископлатени кадри? В студиото на „Нова телевизия" „Здравей, България" по въпроса говориха председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Васил Велев отрече твърденията, че бизнесът иска да внесе в страната нископлатени кадри от чужбина, с което да принуди 
и местните да работят за по-малко пари. Оценката в средносрочен план на Института за устойчиво икономическо развитие 
е от порядъка на потребност от 500 000 работници и служители, каза той. 
„Тази потребност няма да се реализира за месец или седмица, а в средносрочен план в близките няколко години", заяви 
Велев. 
„Те са нужни, защото тяхната липса задържа икономическия растеж. В момента най-острият проблем е недостигът на 
човешки ресурси. Той изпревари корупцията, административните прегради и по острота излиза във всички анкети. Това е 
в оценката на чуждите инвеститори и на международните институции", добави председателят на АИКБ. 
Васил Велев каза още, че има недостиг не само на високо квалифицирани служители, но и на работници във всички 
сектори. 
„Няма как да продължим и особено да ускорим икономическия растеж, ако всяка година пазарът на труда напускат 
приблизително два пъти повече души, отколкото се вливат", каза той. 
Велев добави, че идеята на АИКБ е да се „внесат" преди всичко представители на българските общности в Украйна, 
Молдова и Македония. 
„Единствено Валери Симеонов прави енергични усилия да облекчи вноса, но има пасивна и активна съпротива от всички 
останали", добави председателят на АИКБ. 
Той припомни фактът, че безработицата е под санитарния минимум и добави, че „няма хора, които да искат да работят и 
да не могат да си намерят работа". Според него, ако в България имаше достатъчно квалифицирани кадри, бизнесът нямаше 
да иска да внася украинци и молдовци. Той очерта виждането си, че вносът няма да повлияе негативно на заплатите, а 
дори може да се окаже положителен, тъй като ще спомогне за разширяването на бизнес дейностите. 
Той добави, че има по 40 кандидати за едно работно място от Украйна и Молдова. 
„Ако искаме да върнем българите единственото решение е увеличение на доходите", каза той. 
 
Epicenter.bg 
 
√  Васил Велев и Пламен Димитров в спор за вноса на работници от чужбина 
Ще бъде ли залят пазарът на труда с евтина работна ръка от чужбина? Отговар на този въпрос търсиха в сутрешния блок 
на Нова телевизия Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и президентът на КНСБ 
Пламен Димитров. 
Бизнесът настоява за облекчение при наемането на работна ръка от чужбина. Работодателските организации поискаха от 
правителството да имат право да наемат повече работници от други държави. 
Васил Велев отрече твърденията, че бизнесът иска да внесе в страната нископлатени кадри от чужбина, с което да принуди 
и местните да работят за по-малко пари. „Оценката в средносрочен план на Института за устойчиво икономическо развитие 
е от порядъка на потребност от 500 000 работници и служители”, каза той. „Тази потребност няма да се реализира за месец 
или седмица, а в средносрочен план в близките няколко години”, допълни Велев. „Те са нужни, защото тяхната липса 
задържа икономическия растеж.  В момента най-острият проблем е недостигът на човешки ресурси. Той изпревари 
корупцията, административните прегради и по острота излиза във всички анкети. Това е в оценката на чуждите 
инвеститори и на международните институции”, добави председателят на АИКБ. 
Васил Велев каза, че има недостиг не само на високо квалифицирани служители, но и на работници във всички сектори. 
„Няма как да продължим и особено да ускорим икономическия растеж, ако всяка година пазарът на труда напускат 
приблизително два пъти повече души, отколкото се вливат”, анализира Васил Велев. 
Велев добави, че идеята на АИКБ е да се „внесат” преди всичко представители на българските общности в Украйна, 
Молдова и Македония. 
 
Economic.bg 
 
√ КЗК ще провери пазара на ток по сигнала на работодателите 
Комисията ще направи секторен анализ на конкурентната среда на пазара на електроенергия 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започна анализ на свободния пазар на ток, след като месеци подред бизнесът 
открито заявяваше, че той не работи правилно заради спекулативните цени на които се търгува електрическата енергия. 
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Дни преди от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) да подадат сигнал до регулатора, той се 
самосезира и започна проверка по случая. 
Вчера от КЗК съобщиха, че сигналът на АОБР ще се присъедини към образуваното от нея производство за извършване на 
секторен анализ на конкурентната среда на пазара на електроенергия. Това става ясно от отговор на регулатора на 
внесения от АОБР сигнал във връзка с цените, определени на пазарите за търговия на едро с електроенергия. 
С писмото си КЗК информира, че в рамките на образуваното от комисията производство ще бъде направен цялостен и 
задълбочен анализ на конкурентната среда на пазара на електроенергия, както и на посочените от АОБР твърдения, с цел 
откриването на съществуващи или възможни антиконкурентни споразумения или практики на борсата. В рамките на 
анализа КЗК ще дефинира съответните пазари, техните характеристики и структура, бариерите за излизане, участниците на 
пазара, степента на пазарна конкуренция, нормативната уредба и др., и ще направи изводи за състоянието на 
конкурентната среда. 
„Извършването на нов секторен анализ на енергийния пазар ще даде на КЗК детайлна представа за настоящите пазарни 
процеси и за нуждата от предприемане на евентуални допълнителни мерки от страна на комисията, съгласно 
разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), които да допринесат за правилното функциониране на 
пазарната среда“, се казва още в писмото на КЗК до АОБР. 
АОБР внесе сигнала си до КЗК на 25 януари 2018 г. Работодателските организации внесоха искане за образуване на 
производство за установяване на нарушение във връзка с цените, определени на пазарите за търговия на едро с 
електроенергия на свободния пазар. Според асоциацията АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, които 
доминират в производството на електроенергия на свободния пазар с дял от около 92%, продават електроенергията за 
регулирания и свободен пазар на много различни цени. 
В него се посочва още, че насърчаването на открита и честна конкуренция на пазарите на търговия на едро с 
електроенергия в полза на крайните потребители е целта на европейски регламент. КЗК потвърждава, че ще направи 
исканите от АОБР проверки за: 

• координирано поведение на АЕЦ Козлодуй ЕАД и ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, като основните доставчици на 
електроенергия на свободния пазар у нас, при обявяване на начални тръжни цени; 

• предварително уговорено сътрудничество на двете централи с определени търговци на електроенергия, 
прилагайки различен достъп до информация относно тръжни процедури; 

• координирани действия на търговци на електроенергия във връзка със значително и пазарно необосновано 
увеличение на цената на активната електроенергия, предлагана на крайни потребители. 

 
Actualno.com 
 
√ КЗК присъедини към секторния си анализ за пазара на ток и оплакванията на работодателите  
КЗК присъедини сигнала на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) към образуваното от нея 
производство за извършване на секторен анализ на пазара на електрическа енергия в България - дали има съществуващи 
или възможни антиконкурентни споразумения или практики чрез цялостен и задълбочен анализ на конкурентната среда. 
Припомняме, че АОБР внесе сигнал във връзка с цените, определени на пазарите за търговия на едро с електроенергия. В 
него се посочва, че насърчаването на открита и честна конкуренция на пазарите на търговия на едро с електроенергия в 
полза на крайните потребители е целта на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент. КЗК потвърждава, че 
ще направи исканите от АОБР проверки за: 
 - координирано поведение на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД и ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД, като основните доставчици на 
    електроенергия на свободния пазар у нас, при обявяване на начални тръжни цени; 
 - предварително уговорено сътрудничество на двете централи с определени търговци на електроенергия,   
   прилагайки различен достъп до информация относно тръжни процедури; 
 - координирани действия на търговци на електроенергия във връзка със значително и пазарно необосновано 
    увеличение на цената на активната електроенергия, предлагана на крайни потребители. 
От 10:30 часа сутринта до 12:30 часа на обяд на 28 февруари ще протече огранизираният от АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, 
обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) протест срещу по-скъпия ток на свободния 
пазар. 
 
Informo 
 
√ Работодателите искат облекчения за наемането на работници от трети страни 
Работодателските организации призоваха за облекчения при наемането на работници от трети страни. Те искат да се 
промени ограничението в една фирма наетите граждани на държави извън Европейския съюз да не надвишават 10% от 
броя на служителите, които са българи.  
Така, например, ако в дадена компания работят 100 български граждани, служителите, които са от трети страни могат да 
бъдат не повече от 10. От АИКБ поискаха този праг да се вдигне на 30% или изобщо да отпадне, а от БСК обявиха, че са 
съгласни да се увеличи двойно – от сегашните 10 на 20 на сто. Работодателите настояват и срокът за издаване на 
разрешение за работа у нас на граждани от трети страни да се съкрати от 30 на 14 дни. Предложенията бяха обсъдени по 
време на заседание на Съвета за тристранно сътрудничество.  
Председателят на АИКБ Васил Велев напомни, че има огромен недостиг на човешки ресурси във всички сектори. Той изнесе 
данни, според които БВП би бил с четири милиарда лева по-голям, ако имаше повече квалифицирани кадри. Според данни 
на МВФ пропуснатите ползи са още по-големи и достигат 7 милиарда лева, тоест около 7% от брутния вътрешен продукт. 
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√ КЗК включва сигнала на АОБР към проверката за цените на тока 
Комисията за защита на конкуренцията - КЗК ще присъедини сигнала на АОБР към образуваното от нея производство за 
извършване на секторен анализ на конкурентната среда на пазара на електроенергия. Това става ясно от отговор на КЗК 
на внесения от АОБР сигнал във връзка с цените, определени на пазарите за търговия на едро с електроенергия. 
С писмото си КЗК информира, че в рамките на образуваното от комисията производство № КЗК/82/2018 г. ще бъде 
направен цялостен и задълбочен анализ на конкурентната среда на пазара на електроенергия, както и на посочените от 
АОБР твърдения, с цел идентифициране на съществуващи или възможни антиконкурентни споразумения или практики. 
В рамките на анализа, КЗК ще дефинира съответните пазари, техните характеристики и структура, бариерите за излизане, 
участниците на пазара, степента на пазарна конкуренция, нормативната уредба и др., и ще направи изводи за състоянието 
на конкурентната среда. 
"Извършването на нов секторен анализ на енергийния пазар ще даде на КЗК детайлна представа за настоящите пазарни 
процеси и за нуждата от предприемане на евентуални допълнителни мерки от страна на Комисията, съгласно 
разпоредбите на ЗЗК, които да допринесат за правилното функциониране на пазарната среда", се казва още в писмото на 
КЗК до АОБР. 
Припомняме, че АОБР внесе сигнала си до КЗК на 25 януари. В него се посочва, че насърчаването на открита и честна 
конкуренция на пазарите на търговия на едро с електроенергия в полза на крайните потребители е целта на Регламент (ЕС) 
№ 1227/2011 на Европейския парламент. 
КЗК потвърждава, че ще направи исканите от АОБР проверки за: 
координирано поведение на АЕЦ Козлодуй ЕАД и ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, като основните доставчици на електроенергия 
на свободния пазар у нас, при обявяване на начални тръжни цени; 
предварително уговорено сътрудничество на двете централи с определени търговци на електроенергия, прилагайки 
различен достъп до информация относно тръжни процедури; 
координирани действия на търговци на електроенергия във връзка със значително и пазарно необосновано увеличение 
на цената на активната електроенергия, предлагана на крайни потребители. 
 
В. Сега 
 
√ КЗК се заема и със сигнала на бизнеса за скъпия ток 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще присъедини сигнала на работодателите от БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП за 
спекулативното поскъпване на тока към образуваното от нея производство за извършване на секторен анализ на пазара. 
Това става ясно от отговор на КЗК на внесения от бизнеса сигнал във връзка с цените на свободния пазар на 
електроенергия. 
От КЗК изтъкват, че в рамките на образуваното от комисията производство ще бъде направен цялостен анализ на средата 
на пазара на ток, както и на посочените от работодателите твърдения, свързани с възможни антиконкурентни практики. 
Срок за произнасяне обаче няма. Работодателите продължават да настояват и за среща с премиера Бойко Борисов във 
връзка с необосновано скъпия ток на свободния пазар. За някои от потребителите увеличението, налагано от търговците, 
е до 60%. 
Работодателите потвърдиха, че ще протестират на 28 февруари. Бизнесът вече е внесъл в Столичната община уведомление 
за организираното протестно шествие, което ще мине през Ларгото, Министерството на енергетиката и ще завърши пред 
Народното събрание. "Докато слушаме бодряшки изказвания как скокът на цените на тока за бизнеса няма да се отрази 
на стоките и услугите, НСИ вече отчете ръст на цените", заявиха от Асоциацията на организациите на българските 
работодатели. 
Те цитират данни на националната статистика, според които цените на хранителните стоки са нараснали с 3.6% в сравнение 
с година по-рано. Още по-голям е ръстът на цените на производител на вътрешния пазар - 5.1 % общо за промишлеността. 
"И това е само началото, тъй като ефектът от повишените цени на електроенергията за бизнеса далеч не е изконсумиран 
напълно. В същото време няма промяна в действията на компетентните органи за нормализиране на ситуацията на т.нар. 
свободен пазар на електроенергия", заявиха от асоциацията на работодателите. 
ПРОДАЖБА 
Българската фондова борса е подходящ купувач за "Българска независима енергийна борса" (БНЕБ). Това се посочва в 
официална нотификация на ЕК, изпратена до борсовия оператор. Одобрението на Брюксел бе последното задължително 
изискване за прехвърлянето на акциите между двете борси. 
 
В. Дума 
 
√ КЗК включва сигнала на бизнеса към проверката за цените на тока 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще присъедини сигнала на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР) към образуваното от нея производство за извършване на секторен анализ на конкурентната среда на 
пазара на електроенергия. Това става ясно от отговор на КЗК на внесения от АОБР сигнал във връзка с цените, определени 
на пазарите за търговия на едро с електроенергия, съобщиха от комисията. С писмото си КЗК информира, че в рамките на 
образуваното от комисията производство ще бъде направен цялостен и задълбочен анализ на конкурентната среда на 
пазара на електроенергия, както и на посочените от АОБР твърдения, с цел идентифициране на съществуващи или 
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възможни антиконкурентни споразумения или практики. В рамките на анализа, КЗК ще дефинира съответните пазари, 
техните характеристики и структура, бариерите за излизане, участниците на пазара, степента на пазарна конкуренция, 
нормативната уредба и др., и ще направи изводи за състоянието на конкурентната среда. 
Извършването на нов секторен анализ на енергийния пазар ще даде на КЗК детайлна представа за настоящите пазарни 
процеси и за нуждата от предприемане на евентуални допълнителни мерки от страна на Комисията, съгласно 
разпоредбите на ЗЗК, които да допринесат за правилното функциониране на пазарната среда, се казва още в писмото на 
КЗК до АОБР. 
Припомняме, че АОБР внесе сигнала си до КЗК на 25 януари 2018 г. В него се посочва, че насърчаването на открита и честна 
конкуренция на пазарите на търговия на едро с електроенергия в полза на крайните потребители е целта на Регламент (ЕС) 
- 1227/2011 на Европейския парламент. КЗК потвърждава, че ще направи исканите от АОБР проверки за координирано 
поведение на АЕЦ Козлодуй ЕАД и ТЕЦ "Марица изток" 2 ЕАД, като основните доставчици на електроенергия на свободния 
пазар у нас, при обявяване на начални тръжни цени. Ще се проверява също предварително уговорено сътрудничество на 
двете централи с определени търговци на електроенергия, прилагайки различен достъп до информация относно тръжни 
процедури, както и координираните действия на търговци на електроенергия във връзка със значително и пазарно 
необосновано увеличение на цената на активната електроенергия, предлагана на крайни потребители. 
 
В. Стандарт 
 
√ Работодатели: Скъпият ток повлече цените на храните 
Скъпият ток за бизнеса вече повлече цените на храните въпреки оправданията, че увеличената електроенергия на 
свободния пазар няма да се отрази върху стоките. Това заявиха от Асоциацията на организациите на българските 
работодатели /АОРБ/. 
„На годишна база цените на хранителните стоки са нараснали с 3,6%. Още по-голям е ръстът на цените на производител 
на вътрешния пазар – 5,1 % общо за промишлеността. И това е само началото, тъй като ефектът от повишените цени на 
електроенергията за бизнеса далеч не е изконсумиран напълно. В същото време, няма промяна в действията на 
компетентните органи за нормализиране на ситуацията на т.нар. свободен пазар на електроенергия", твърдят от АОБР. 
Работодателските организации и Национален синдикат „Защита" внесоха в Столична община уведомление за 
организираното протестно шествие. То ще се проведе на 28 февруари 2018 г., от 10.30 до 12.30 часа, по маршрут „Пл. 
Независимост (Ларгото) – Министерство на енергетиката – Народно събрание". В протеста ще се включат членовете на 
АИКБ, на БСК, БТПП и КРИБ, които създават 86% от брутната добавена стойност у нас и дават работа на 82% от наетите. 
 
Евроком 
 
√ На протест излизат и работодателите 
Той е насрочен за 28 февруари 
Работодателски организации излизат на протест срещу цените на тока за бизнеса. 
Протестът ще бъде подкрепен от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара 
(БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ), обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), чийто членове създават 86% от 
брутната добавена стойност в страната и дават работа на 82% от наетите в Република България, и Национален синдикат 
„Защита".  
Протестът е насрочен за 28 февруари 2018 г., от 10.30 до 12.30 часа, по маршрут „Пл. Независимост (Ларгото) - 
Министерство на енергетиката - Народно събрание". 
Работодателските организации са на мнение, че е отчетен ръст на цените на стоки и услуги във връзка с повишените цени 
на тока за бизнеса, като на годишна база цените на хранителните стоки са нараснали с 3,6%, а още по-голям е ръстът на 
цените на производител на вътрешния пазар - 5,1 % общо за промишлеността. Организациите са на мнение, че това е само 
началото. 
 
Press TV 
 
√ Бизнесът плаши с протести заради вдигането на цените 
Докато слушаме бодряшки изказвания, как скокът на цените на тока за бизнеса няма да се отрази на цените на стоки и 
услуги, НСИ отчете ръст на цените, пишат в съобщение до медиите от Асоциацията на организациите на българските 
работодатели. 
Според данните, на годишна база през декември 2017 година цените на хранителните стоки са нараснали с 3,6%. Още по-
голям е ръстът на цените на производител на вътрешния пазар  – 5,1 % общо за промишлеността. 
И това е само началото, тъй като ефектът от повишените цени на електроенергията за бизнеса далеч не е изконсумиран 
напълно.  В същото време, няма промяна в действията на компетентните органи за нормализиране на ситуацията на т.нар. 
свободен пазар на електроенергия, предупреждават от бизнес-организациите. 
Затова представителните на национално равнище организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в 
АОБР, чийто членове създават 86% от брутната добавена стойност в страната и дават работа на 82% от наетите в Република 
България, и Национален синдикат „Защита“ са внесли в Столична община Уведомление за организираното протестно 
шествие, което ще се проведе на 28 февруари 2018 г., от 10.30 до 12.30 часа, по маршрут „Пл. Независимост (Ларгото) – 
Министерство на енергетиката – Народно събрание“. 
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Banks.dir.bg 
 
√ Бизнесът: Цените скачат, ще протестираме 
Докато слушаме бодряшки изказвания, как скокът на цените на тока за бизнеса няма да се отрази на цените на стоки и 
услуги, НСИ отчете ръст на цените. 
Това пишат в съобщение до медиите от Асоциацията на организациите на българските работодатели.  
Според данните, на годишна база през декември 2017 година цените на хранителните стоки са нараснали с 3,6%. Още по-
голям е ръстът на цените на производител на вътрешния пазар  - 5,1 % общо за промишлеността.  
И това е само началото, тъй като ефектът от повишените цени на електроенергията за бизнеса далеч не е изконсумиран 
напълно.  В същото време, няма промяна в действията на компетентните органи за нормализиране на ситуацията на т.нар. 
свободен пазар на електроенергия, предупреждават от бизнес-организациите.  
Затова представителните на национално равнище организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в 
АОБР, чийто членове създават 86% от брутната добавена стойност в страната и дават работа на 82% от наетите в Република 
България, и Национален синдикат „Защита“ са внесли в Столична община Уведомление за организираното протестно 
шествие, което ще се проведе на 28 февруари 2018 г., от 10.30 до 12.30 часа, по маршрут „Пл. Независимост (Ларгото) – 
Министерство на енергетиката – Народно събрание“. 
 
Faktor.bg 
 
√ Бизнесът непреклонен: Излиза на протест на 28 февруари 
Поводът е по-високата цена на тока за работодателите, предвид либерализирането на енергийния пазар 
АОБР внесе в Столична община уведомление за протест на 28 февруари, съобщиха от организацията. 
Докато слушаме бодряшки изказвания, как скокът на цените на електроенергията за бизнеса няма да се отрази на цените 
на стоки и услуги, НСИ отчете вече ръст на потребителските цени за м. декември, заявяват работодателите.  
На годишна база цените на хранителните стоки са нараснали с 3,6%. Още по-голям е ръстът на цените на производител на 
вътрешния пазар - 5,1 % общо за промишлеността. И това е само началото, тъй като ефектът от повишените цени на 
електроенергията за бизнеса далеч не е изконсумиран напълно. 
В същото време, няма промяна в действията на компетентните органи за нормализиране на ситуацията на т.нар. свободен 
пазар на електроенергия. 
Затова представителните на национално равнище организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в 
АОБР, чийто членове създават 86% от брутната добавена стойност в страната и дават работа на 82% от наетите в Република 
България, и Национален синдикат „Защита“ внесоха в Столична община Уведомление за организираното протестно 
шествие, което ще се проведе на 28 февруари 2018 г., от 10.30 до 12.30 часа, по маршрут „Пл. Независимост (Ларгото) – 
Министерство на енергетиката – Народно събрание“. 
 
Kmeta.bg 
 
√ Работодателите излизат на протест на 28 февруари 
Работодателите ще протестират на 28 февруари заради скока в цените на тока, съобщиха от ресорната организация АОБР, 
в която влизат работодателските организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Те са внесли уведомление за това в Столичната 
община.  
Ето какво гласи позицията на работодателите: 
Докато слушаме бодряшки изказвания, как скокът на цените на електроенергията за бизнеса няма да се отрази на цените 
на стоки и услуги, НСИ отчете вече ръст на потребителските цени за м. декември. 
На годишна база цените на хранителните стоки са нараснали с 3,6%. Още по-голям е ръстът на цените на производител на 
вътрешния пазар  - 5,1 % общо за промишлеността. 
И това е само началото, тъй като ефектът от повишените цени на електроенергията за бизнеса далеч не е изконсумиран 
напълно.  В същото време, няма промяна в действията на компетентните органи за нормализиране на ситуацията на т.нар. 
свободен пазар на електроенергия. 
Затова представителните на национално равнище организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в 
АОБР, чийто членове създават 86% от брутната добавена стойност в страната и дават работа на 82% от наетите в Република 
България, и Национален синдикат „Защита“ внесоха в Столична община Уведомление за организираното протестно 
шествие, което ще се проведе на 28 февруари 2018 г., от 10.30 до 12.30 часа, по маршрут „Пл. Независимост (Ларгото) – 
Министерство на енергетиката – Народно събрание“. 
 
Капитал 
 
√ Кой вдига цените на тока? 
Въпреки либерализацията в сектора продължават да действат непазарни механизми 
Има нещо гнило на пазара на ток. Повече от месец между бизнес, производители и търговци на електрическа енергия 
прехвърчат искри. Работодатели и синдикати алармират за предстоящо шоково поскъпване на цента на тока на свободния 
пазар и подготвят национален протест на 28 февруари. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова отказва да се меси 
и обяснява всичко с търсенето и предлагането на пазара. Председателят на енергийната комисия в парламента Делян 
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Добрев пък твърдеше през декември, че има "шепа търговци, които рекетират, изнудват и шантажират бизнеса", и дори 
посъветва фирмите да се върнат на регулирания пазар. Сега вече Добрев е на мнение, че енергийната борса работи добре 
и чрез нея се предлага достатъчно електричество. Самите търговци на ток пък в началото на спора се оправдаха с 
международните цени и монопола на държавните производители на електрическа енергия, а след това запазиха 
мълчание. 
Мистично поскъпващ ток 
Още от края на миналата година четирите национално представени работодателски организации КРИБ, АИКБ, БТПП и БСК 
твърдят, че при цена на електрическата енергия от 76 лв. на МВтч за регулирания пазар, търговците на ток искали да 
сключват договори на 110-125 лв. за мегаватчас. "През последната година наблюдаваме увеличение на цените на въглища, 
петрол, природен газ и СО2 емисии, които рефлектират в увеличение на цената на електроенергията с около 30% на 
европейско ниво", обясниха тогава от Асоциацията на търговците на електроенергия и спряха да влизат в задочни спорове 
с бизнеса 
"Произвежда се повече ток, а ние получаваме по-високи цени от 120 лв. на мегаватчас, което означава, че някъде по 
средата има спекула. Тя не отива в производителите и потребителите, а в търговците на електроенергия, които много 
елегантно използват борсата, за да узаконяват тези игри", коментира бизнесменът Красимир Дачев след първата среща по 
темата на работодателите и синдикатите с представители на Министерството на енергетиката, БЕХ и Комисията за 
енергийно и водно регулиране. 
"Ние не приемаме тези цени за референтни! Те не са пазарни, а са резултат от спекулации, защото няма адекватна причина 
за повишението. Абсурдно е бизнесът да има по-висока цена от населението, при положение че навсякъде покупката на 
едро е по-евтина от тази на дребно", заяви в началото на януари и председателят на управителния съвет на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България Васил Велев. Синдикатите КНСБ и КТ "Подкрепа" обявиха, че споделят притесненията 
на бизнеса за наличието на проблем, който създава напрежение на енергийния пазар. 
Според Божидар Данев, който е изпълнителен председател на БСК и председател на Асоциацията на организациите на 
работодателите в България за 2018 г., през последните седмици този процес ескалира рязко. "Има претенции от страна на 
търговците за прекратяване на договори за доставка към крайните потребители или налагане едностранно на цени с 
между 30 и 65% по-високи спрямо установените до момента", твърди той. 
Конкретни проектодоговори с по-високи цени така и никой не показа. Всяка фирма е свободна да смени доставчика си на 
ток с друг, който предлага по-добри условия. Или пък сама да се регистрира на енергийната борса и да си купува 
необходимата енергия оттам. Процедурата нито е толкова сложна, нито толкова скъпа. През последния месец средните 
стойности на Българската независима енергийна борса се движат между 75 и 80 лв. за мегаватчас. "Сами виждате, че цени 
от над 100 лв. за МВтч няма", заяви министър Петкова по повод твърденията на бизнеса. 
Асоциацията на търговците на електроенергия обаче прави уточнението, че цитираните цени са за базов товар, докато 
масово фирмите ползват пиков товар - през деня, когато консумацията на ток е най-голяма. Средните цени на енергийната 
борса за пиков товар през последния месец са с 38% по-високи от тези на базовия, или около 110 лева за МВтч. 
Председателят на асоциацията Мартин Георгиев обясни за "Капитал", че има увеличение на борсовите цени със средно 
33% за 2017 спрямо 2016 година. "Увеличението на цената за дневен товар е дори над 50% за последните 18 месеца", 
твърди той, цитирайки данните от сделките на енергийната борса. Подобно поскъпване се наблюдава както на 
регионалния, така и на европейския пазар. 
Излишък, но не за всеки 
По принцип на пазара на електрическа енергия в България има излишък, което е предпоставка за конкурентни цени. Но 
последните събития ясно показват, че формално либерализираният сектор има дефекти. Всъщност сигналната лампа света 
още миналия август, когато "Капитал" разкри гигантска сделка за ток при съмнителни условия, в която продавач бе АЕЦ 
"Козлодуй", а купувачите и до днес остават неясни. Тогава атомната централа внезапно предложи общо 11 пакета 
електроенергия на стойност около 100 млн. лева: шест за доставка за цялата 2018 г. за 110 мегавата и пет за 70 мегавата за 
първото полугодие на 2018 г. Постигнатата цена бе около 69 лв./МВтч, докато по онова време масово токът се търгуваше 
за около 75 лева на мегаватчас. Подозрителното в случая бе това, че продажбата беше осъществена чрез борсовата 
платформа, на която не е необходимо предварително да се изпраща информация за сделката и съответно повечето 
търговци дори не са разбрали за нея. 
В резултат голяма част от тока, който АЕЦ "Козлодуй" може да предложи на свободния пазар през тази година, е вече 
разпределена, при това на много по-ниска от настоящата цена. Съответно търговците, която са купили тази енергия, могат 
да я препродават с огромна печалба. 
Такова е и притеснението на работодателските организации. Според тях производителите от държавния олигопол 
предлагат свободно крайно ограничени количества електроенергия и поддържат висока цената за промишлени нужди. 
Бизнесът недоволства и от търговете, които ТЕЦ "Марица-изток 2" и АЕЦ "Козлодуй" организираха на собствените си 
платформи, прескачайки борсата. "Те продават на средно 22.4% по-ниски цени електроенергия на облагодетелствани 
търговци, които от своя страна я препродават на спекулативно високи цени", пише в писмото на бизнеса от 29 януари, с 
което 28 февруари 2018 г. се обявява за ден на протест срещу лошите практики в българската енергетика. Там се казва още, 
че същите тези търговци отказват да доставят електроенергия на предприятията в пиковите часове и предявяват претенции 
към тях да преустройват организацията на производството си, да въвеждат нощни смени за работа и "се държат сякаш те 
са фактическите собственици на българската индустрия". На 31 януари, в ефира на БНТ обаче Васил Велев смекчи тона с 
пояснението, че не всички търговци са такива, а само една малка част от тях прилагат недобри практики. По думите му 
виновни за сегашното положение били и държавните електроцентрали, които коодинирано повишавали цените си. 
"Когато цените на пазара се вдигат, продаваме по-скъпо, когато падат - по-евтино, както се случи през 2015 и 2016 г.", 
твърдят търговци на електричество пред "Капитал". Едно от обясненията за недоволството на бизнеса е, че през 2017 г. 
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търговците масово са предлагали дългосрочни договори с фиксирани цени, надявайки се енергията да поевтинява. След 
като това не се случи обаче, са започнали да се правят промени в уж фиксираните тарифи за клиентите. Тези, които не са 
успели да се споразумеят, са реализирали големи загуби. Именно това е основната причина за фалита на "Фючър енерджи" 
в началото на декември. На 23 януари от пазара на електрическа енергия бе изключен и още един търговец - "Сайт 
енерджи". 
Промените са налице, чакат се резултати 
От 1 януари 2018 г. има промяна в Закона за енергетиката, според която токът на свободния пазар се търгува единствено 
чрез енергийната борса, а вътрешните търгове на производителите са забранени. Все още от тази мярка няма сериозен 
ефект точно заради сключените дългосрочни договори още през миналата година. Едва когато те изтекат и новите 
количества електроенергия бъдат пуснати на пазара, ще стане ясно дали се работи в конкурентна среда. 
Иначе по информация на енергийния министър Теменужка Петкова от началото на тази година има достатъчно предлагани 
от държавните дружества количества и дори остават непродадени. ТЕЦ "Марица-изток 2" например е обявила на борсата 
89 хил. мегаватчаса и са продадени само 78 хил., НЕК пък е предложил 146 хил. мегаватчаса, а са купени само 39 хиляди. 
Участници на пазара обаче споделят, че това са предимно мощности за нощните часове, когато търсенето е много по-
слабо, или оферти с по-високи цени, които не са атрактивни. 
От 9 януари промени има и в правилата за търговия с електрическа енергия в борсовия сегмент за дългосрочни договори. 
При подаване на оферта за покупка, продажба или иницииране на търг вече се изискват по-малко средства като гаранция 
от търговските участници. Въведен е механизъм за автоматично съпоставяне на оферти и сключване на сделки (Auto-
matching), така че да се постигнат възможно най-добрите цени за покупка и продажба. 
Наред с това за обществено обсъждане са публикувани промени в Закона за енергетиката, които дават нови правомощия 
на КЕВР. Предвижда се регулаторът да може да следи за спекулации на борсата за търговия с електроенергия. 
Тези мерки обаче не удовлетворяват Асоциацията на организациите на българските работодатели. "От наша гледна точка 
проблемите вече могат да се решат само на най-високо ниво в йерархията на изпълнителната власт, във взаимодействие 
с Комисията по енергетика в Народното събрание и ръководствата на парламентарните групи", заяви бизнесът в писмо от 
24 януари, с което отказа да участва в срещи с правителството, производителите и търговците на ток. 
На пръв поглед изглежда, че решаваща за изхода на спора ще е ролята на Комисията за защита на конкуренцията, която 
започна да прави секторен анализ на пазара на електрическа енергия и получи сигнал от работодателите за нередности, 
които според тях съществуват. Но секторният анализ сам по себе си не значи нищо. В зависимост от данните в него КЗК 
може да образува производство за установяване на нарушения и злоупотреба с монополно или господстващо положение. 
Дали ще ги докаже е съвсем друга тема. 
В сигнала на работодателите пък, основният акцент е поставен не върху търговците, а върху производителите на 
електрическа енергия. Което предопределя и производството на КЗК. Посочва се например, че АЕЦ Козлодуй ЕАД и ТЕЦ 
Марица изток 2 ЕАД доминират производството на електроенергия за свободния пазар с дял от около 92%, а "вероятно 
координираното поведение на двете централи при обявените начални цени по отделните тръжни процедури" води до по-
скъп ток за потребителите. Само че държавните дружества са задължени по закон да продават определено количество 
електричество на свободния пазар, като от началото на тази година това може да става само чрез платформите на 
енергийната борса. При което така формулираните обвинения може да се окажат неоснователни. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Investor.bg 
 
√ Парламентът прие окончателно нов Закон за пазарите на финансови инструменти 
Новият закон въвежда изисквания към информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да предоставя на 
клиентите си 
Парламентът прие окончателно нов Закон за пазарите на финансови инструменти. С новия норматив се въвеждат 
изискванията на европейска директива за пазарите на финансови инструменти и се въвеждат мерки по прилагането на 
европейски регламент, съобщава БТА. Целта е да се увеличи прозрачността на пазарите на финансови инструменти, по-
добра защита на инвеститорите, укрепване на доверието и недопускане на нерегламентирана търговия с финансови 
инструменти. 
Разширява се кръгът на финансовите инструменти, като са включени някои стокови и други деривати, както и някои видове 
енергийни договори. Надгражда се сега съществуващия правен режим на организацията и дейността на инвестиционните 
посредници и регулираните пазари на ценни книжа.  
Въвеждат се нови изисквания за управлението и представителството на инвестиционния посредник, подробни изисквания 
за добра репутация, професионална квалификация и опит на членовете на управителните и контролните органи на 
инвестиционния посредник. 
Дава се възможност инвестиционните посредници да сключват договори с обвързани агенти, които да предоставят 
определени услуги от името на един инвестиционен посредник на негова пълна и безусловна отговорност. 
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Новият закон въвежда изисквания към информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да предоставя на 
клиентите и потенциалните клиенти, както и за извършване на оценка за уместност и целесъобразност.  
Предвижда се създаването на нов вид многостранна система за търговия - пазар за растеж. Целта е да се насърчава 
малкият и средният бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар.   
 
√ Бюджетът за европредседателството е надвишен само с 6 млн. лв. 
Парите ще отидат за провеждане на срещи и събития, съобщиха от министерството на Лиляна Павлова 
Парите, отпуснати от държавния бюджет за българското европредседателство, вече възлизат на 156 млн. лв. или с почти 6 
млн. лв. повече от планираното. Това съобщиха от министерството на Лиляна Павлова по повод отпуснатите от кабинета 
вчера допълнителни средства в размер на 49 млн. лв. И публикации в медиите, че парите се харчат непрозрачно. 
В тригодишната бюджетна прогноза са заложени 150 млн. лв., които трябваше да се разпределят на части. При встъпването 
си в длъжност през май 2017 г. финансовият министър Владислав Горанов се зарече, че харчовете няма да бъдат 
надвишени с нито стотинка.  
От министерството на Лиляна Павлова обаче са категорични, че разходите по европредседателството са надхвърлени само 
с 5,8 млн. лв. над планираното. Парите ще отидат за провеждане на срещи и събития. От ведомството предоставят и 
разбивка по министерства и институции:  
- Министерство на външните работи – 1 892 700 лв. 
- Министерство на вътрешните работи – 1 257 800 лв. 
- Министерство на правосъдието – 992 418 лв. 
- Министерство на Българското председателство на Съвета на ЕС – 640 000 лв. 
- Министерство на енергетиката - 214 620 лв. 
- Сметна палата – 140 000 лв. 
- Министерство на финансите– 116 000 лв. 
- Министерство на младежта и спорта – 100 000 лв. 
- Комисия за защита на личните данни – 100 000 лв. 
- Държавна агенция "Електронно управление" - 81 500 лв. 
- Омбудсман на Република България - 50 000 лв. 
 
Капитал 
 
√ България пада до 55-о място в класацията "Върховенство на закона" 
Заради отслабване на контролните механизми върху властта страната губи две места в подреждането на World 
Justice Project, което включва 113 държави  
Върховенството на закона в България се влошава, като страната има задълбочаващ се проблем с контролните механизми 
върху властта и управлението. Затова и страната пада с две места до 55-а позиция в класацията за върховенство на закона 
2017-2018 в годишния доклад на неправителствената организация "Световен проект за справедливост" (World Justice 
Project, или WJP), която я изготвя, като анализира 113 държави по света. България продължава да е последна не само в ЕС, 
но и в по-широк списък, включващ страните от Северна Америка и тези от Европейската асоциация за свободна търговия, 
каквато е Норвегия. 
Класацията е направена според Индекса за правовия ред, който авторите определят като обхващащ най-широк набор 
данни от този тип и единствения, основаващ се на първични данни, събрани от интервюта с над 110 000 домакинства и 
2700 експерти от включените държави. За изработванeто на индекса са използвани няколко катeгории - "Ограничения 
върху дейността на правителството", "Отворено управление", "Ред и сигурност", "Гражданско правосъдие", "Наказателно 
правосъдие", "Отсъствие на корупция", "Основни права" и "Прилагане на регулациите". 
Проблемът с корупцията в България не е изненада от години въпреки сравнително новата тенденция сред управляващите 
да отричат изцяло съществуването му, но интересни са оценките и в друга проблемна категория - "Ограничения върху 
дейността на правителството" - институционалната готовност управляващите да бъдат контролирани и проверявани от 
парламента, правосъдната система, независима Сметна палата или агенции за одит. Тук са и критериите за ефективността 
на неправителствения сектор, медиите и гражданското общество, както и дали на представители на властта се търси 
отговорност за злоупотреби. Точно тук оценките за България се влошават и по всички тези категории България е оценена 
по-лошо от Украйна, Киргизстан, Мианмар, Кения, Малайзия, Замбия и др. Така страната ни заема притеснителното 87-о 
място от общо 113 държави. 
Лоши са оценките и за "Отсъствие на корупция" (82-о място) и "Криминално правосъдие" (71-о място). По останалите 
показатели страната е приблизително в средата на класацията, като най-добри са оценките за "Прилагане на регулациите" 
(44-о място) и "Отворено управление" (45-о място), което показва доколко властите споделят информация, както и 
гражданското включване. По показател "Основни права" страната е на 47-о място в света, което е далече от престижна 
позиция за държава - членка на ЕС, тъй като категорията включва спазването на сравнително ограничен списък от човешки 
права. 
От всички критерии, засягащи дейността на правораздавателната система, най-слабият резултат е свързан с 
неоснователното бавене на наказателните разследвания и съдебните процеси в гражданското правосъдие, както и с 
ниската ефективност и необоснованото влияние на политическото управление в наказателното производство. Много ниско 
оценена е и ефективността на коригиращите институции в наказателното правосъдие. 
На по-висока позиция от България е критикуваната за засилващи се авторитарни тенденции Унгария - 50-о място, Румъния 
се изкачва с три позиции и вече е 29-а въпреки обезпокоителните опити за обръщане на курса на реформи в правосъдието 
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през последната година. Полша, която също опитва да подчини съдебната система и е в остър конфликт с ЕС, е на 25-а 
позиция. Само на две позиции зад нас е Македония, а доста по-лошо се представят Сърбия (76/-2), Турция (101/-2) и Русия 
(89/+2). 
 
√ Биопроизводители няма да получават нови евросубсидии през 2018 г. 
Евентуално финансиране на нови кандидати за агроекология ще има само за опазване на местни породи животни 
Силното усвояване на средствата за биологично производство и агроекология и климат от програмата за развитие на 
селските райони през последните години ще доведе до поредно "стесняване" на кандидатите, които могат да получат 
средства. Според проектозаповед на земеделското министерство през 2018 г. няма да бъдат приемани въобще документи 
за подпомагане на биологични производители, а по другата схема - за агроекология и климат, е допустимо кандидатстване 
само за опазване на местни породи в животновъдството, и то под условие - ако има средства за това. 
Така три години преди края на настоящия програмен период от възможността за финансиране за общо над 300 млн. евро 
отпадат различни дейности, включително всички в растениевъдството, а шансът нови кандидати да получат финансиране 
е силно ограничен. 
Нещо повече - това е второто подред "орязване" на потенциалните кандидати за това подпомагане. През миналата година, 
отново с мотив недостиг на средства, тогавашният служебен министър на земеделието Христо Бозуков спря приема за 
биологично земеделие и намали дейностите, за които може да кандидатства за агроекология, развивайки публично тезата, 
че "гъските са изяли субсидиите" само за две години, тъй като на практика са давани допълнителни субсидии на 
зърнопроизводителите, защото в нивите им гнездят тези птици. 
Подпомагане само за животновъди, но ако има средства 
Земеделското министерство е изготвило проектозаповед, с която ще се ограничи драстично кръгът от кандидати за 
европейските средства, свързани с екопрактики. Предвижда се изцяло да бъде преустановен приемът на документи по 
схемата "Биологично земеделие", по която в периода от 2014 до 2020 г. има отделени 102 млн. евро. 
Същевременно по схемата "Агроекология и климат" с общо бюджет за шестте години от над 290 млн. евро 
кандидатстването през тази година ще бъде преустановено с изключение на едно направление в животновъдството - 
опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство. Приемът и по тази схема обаче е под 
условие - финансова помощ ще бъде отпусната на новите кандидати само ако фонд "Земеделие" потвърди, че има такава 
възможност. 
Изчерпване на бюджетите 
Настоящото стесняване на кръга от кандидати за финансиране за екодейности в земеделието се дължи на недостиг на 
средства и предсрочно постигане на заложените за България цели по програмата за развитие на селските райони, става 
ясно от доклад към проектозаповедта. В него се казва, че по схемата за биологично производство има недостиг на 
средства, а по тази за агроекология и климат има известен ресурс, но той не би задоволил "засиления интерес към 
мярката". В доклада обаче не са посочени конкретни числа. 
Различното при схемите за биопроизводство и агроекология е, че те осигуряват финансиране за пет последователни 
години. Така например, ако кандидат е получил одобрение през 2015 г., той трябва да получава годишно плащане за 
дейностите, които извършва, включително до 2019 г. Същевременно това означава и че при изчисляването на наличния 
ресурс по двете схеми трябва да се вземат предвид и сумите по бъдещите ангажименти. В отговор на въпроси от 
земеделското министерство съобщиха, че изплатените средства за агроекология до момента надхвърлят 70.8 млн. евро, а 
за биологично земеделие - 49.9 млн. евро. От ведомството обаче не посочиха за какви суми са поети бъдещи финансови 
ангажименти, което прави и невъзможно изчислението на недостига на средства в схемата за биопроизводство и 
разполагаемият ресурс за агроекология. 
 
В.Монитор 
 
√ На 7 март определят ставките на подпомагането на тютюнопроизводителите 
На 7 март ще се проведе заседание на Консултативния съвет по тютюна, на което ще бъдат предложени ставките за 
подпомагане. Това съобщи зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров при откриване на 
информационната кампания за земеделските стопани в Благоевград. 
Нивата на помощите за тютюнопроизводителите ще бъдат приблизително, колкото и миналата година, намалението на 
средствата за сектора е между 4 и 5%. Очаква се част от държавите-членки да повдигнат въпроса за подпомагането на 
тютюнопроизводителите на европейско ниво и след 2020 г. 
Зам.-министър Димитров коментира и недоволството на някои животновъди, че не са получили обвързана подкрепа. Той 
даде данни, че 19 000 животновъди са изпълнили изискванията на наредбата и са получили субсидиите си, а жалбите са 
около 350 и всеки казус се разглежда индивидуално. Прави се всичко възможно случаите да бъдат решени в полза на 
производителите. „Но не може фермер, който не е доказал с фактура продажбата и на 1 литър мляко да иска обвързана 
подкрепа, има неразбиране за нейната цел - обществото я плаща, защото стопаните осигуряват продоволствената 
сигурност на страната с качествена храна“, заяви д-р Димитров. И припомни, че обвързаната подкрепа е допълнителен 
стимул, животновъдите вече са получили 75 млн. лв. или по около 200 лв. на крава. 
В срещата с фермерите в Благоевград участие взеха и директорите на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ 
Лилия Стоянова, на „Пазарни мерки и организации на производителите Слави Кралев, на главна дирекция „Земеделие и 
регионална политика“ Николай Маринов и др. 
Информационната кампания за земеделските стопани продължава във всички областни градове. До началото на март ще 
бъдат дискутирани теми, свързани с директните плащания и Системата за идентификация на земеделските парцели, 



11 

 

новостите в схемите и мерките за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони и прилагането на Общата 
селскостопанска политика след 2020 г. 
 
Sinor.bg 
 
√ Димитър Маджаров: Традиционни български колбаси ще имат достъп до веригите в Германия 
В средата на януари Сдружението за традиционни местни продукти за първи път участва на изложение извън България, 
представяйки вкусните български деликатеси пред най-голямата световна витрина на храни, каквато е „Зелената седмица“ 
в Берлин. До този момент месопреработвателите търсеха основни пазари в страната. От миналата година обаче те водят 
активни преговори с голямата германска верига „Кауфланд“. 
Пред Синор.БГ председателят на сдружението Димитър Маджаров представи стратегията за разпространение на 
типичните български храни, които ни отличават от останалите. 
Г-н Маджаров, как се разви сдружението през последните години? 
За разлика от повечето организации, които след учредяването им, се разрастват, при нас са наблюдава обратна тенденция. 
При създаването ни през 2010-2011 г. участваха 25-27 фирми, а днес членовете на сдружението са 16. На практика останаха 
тези колеги, които действително милеят за нашата кауза и държат да развиват традиционните месни продукти в страната. 
Именно затова и дойдохме на изложението в Берлин, за да запознаем европейските клиенти с българските традиции и 
вкус. 
В зората на създаването си вие имахте амбицията да навлезете на чуждите пазари. Случи ли се това през годините? 
Изключително трудно вървят нещата до този момент. Въпреки опитите да намерим пазарни ниши за навлизане на наша 
продукция сред българските общности в отделните европейски държави, на този етап нашите предприятия не са намерили 
варианти за подобен пробив. Единственият път, когато българските традиционно-сушени продукти, се продаваха в 
търговските вериги в Европа, беше чрез марката LIDL в рамките седмица на балканските продукти, организирана от 
веригата. 
Тогава ние продавахме врат „Тракия“, филе „Елена“ и луканка „Панагюрска“, но всички те бяха под марката на търговската 
верига, така че нито един потребител не разбра кои български производители стоят зад нея. Това беше единственият 
пробив - чрез чужда верига да се стигне до европейския пазар. 
А по отношение на арабските пазари? 
Там нещата са още по-сложни, защото тези държави са изключително чувствителен към идеята в едно предприятие да се 
работят едновременно продукти от свинско месо и от говеждо. Единственият продукт, който можем да представим, е 
говеждата пастърма. Предприятията трябва да докажат, че произвеждат само говежди продукти, ако искат да се пласират 
на тези пазари и това се оказва голяма пречка. Затова и ние се опитваме да навлезем в рамките на Европейския съюз, 
където шансовете за нашите продукти са значително по-големи. 
По какъв начин би могло да стане това? 
Надяваме се изключително на помощта на държавата. Ако държавните институции поискат веригите, които са представени 
в България, да дадат възможност на българските стоки да влязат на техния пазар, както ние сме дали възможност те да 
продават у нас, тогава и шансовете са големи. Намирам го за нещо нормално, затова започнахме подобни преговори. 
Като сдружение очакваме много скоро да започнем да продаваме в 12 магазини от веригата „Кауфланд“ в Германия. Засега 
поради различни бюрократични спънки продуктите още не са тръгнали от България, но очакваме пробив, защото е 
постигната договореност. Това, което като сдружение зависеше от нас, го направихме и ще продължим в тази посока. 
Защото сме длъжни да преследваме упорито търговските си планове. И ще продължим да работим с останалите големи 
търговски вериги в ЕС. 
 
БНР 
 
√ Забавяне на инфлацията в еврозоната в началото на годината до 6-месечно дъно от 1,3 на сто 
Инфлацията в еврозоната се забави очаквано през първия месец на настоящата година в резултат на по-слаб растеж на 
енергийните цени, показват предварителни данни на Евростат. 
Индексът на потребителски цени (CPI) в еврозоната се повиши през януари с 1,3% след негов растеж с 1,4% през ноември, 
потвърждавайки осреднени очаквания на финансовите пазари и достигайки най-ниско ниво от юли 2017-а година насам. 
По този начин инфлацията в еврозоната продължава да изостава далеч под целевото ниво на ЕЦБ от малко под 2 на сто 
въпреки многогодишното дъно на безработицата (от 8,7%) и нарастването през миналата година на БВП с 2,5% (най-
солидна експанзия от 2007-а година насам). 
Основно влияние за отслабването на инфлацията в еврозоната за втори пореден месец оказват енергийните цени, които 
се повишават през януари на годишна база с 2,1% след техен растеж с 2,9% през декември. В същото време цените на 
хранителни стоки, напитките и тютюневите изделия, нарастват с 1,9%, но след повишение с 2,1% месец по-рано, докато 
тези на услугите се повишават за четвърти пореден месец с едва 1,2 на сто. 
Основният индекс на потребителските цени (изключвайки волатилните цени на храните, тютюневите изделия и на 
енергията) пък нараства през януари с 1,0% след повишение с едва 0,9% през декември, потвърждавайки по този начин 
осреднената прогноза на финансовите пазари. Трябва да се има предвид, че именно основният индекс на потребителските 
цени се следи внимателно от ЕЦБ като индикатор за текущото и бъдещото поведение на инфлацията в региона. 
Днешните данни, отчитащи поредно забавяне на инфлацията в еврозоната, не представляват изненада, тъй като повечето 
икономисти, както и представителите на ЕЦБ очакваха подобна негативна тенденция за края на изминалата и началото на 
настоящата година в резултат на т.нар. "базов ефект" на енергийните цени. В началото на 2017 година имаше рязък скок 



12 

 

на енергийните цени (след споразумението на ОПЕК и други водещи производители на петрол като Русия да ограничат 
добивите с общо 1,8 млн. барела на ден). Това означава, че за да има понастоящем известно ускоряване на инфлацията, 
енергийните цени ще трябва да нараснат през първите два месеца на 2018-а година далеч по-силно, отколкото през същия 
период на предходната година, което обаче изглежда много малко вероятно. Прогнозира се, че растежът на 
потребителските цени ще започне постепенно да се подобрява чак през месец март и след това на фона на 
продължаващата силна икономическа експанзия при ниски нива на безработицата и нарастващо заплащане на труда. 
Това сякаш беше потвърдено от последно проучване на ЕЦБ сред водещи професионални анализатори. 
 
Profit.bg 
 
√ Скокът при лихвите по облигациите разтърси азиатските акции 
Еврото доближи многогодишни върхове днес, след като очакванията за затягане на паричната политика в Европа и 
прогнозите, че инфлацията е на път да нарасне, повишиха лихвите по държавните облигации в световен мащаб, което пък 
предизвика разпродажби при азиатксите акции. 
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации скочи до близо четиригодишен връх. 
Централните банки по света напоследък засилиха реториката за политика на по-високи лихви, на фона на впечатляващите 
икономически данни и високите цени на петрола, които повишиха дългосрочните очаквания за инфлацията. 
Европейската централна банка (ЕЦБ) се очаква да сложи край на програмата си за изкупуване на активи през септември. 
Това вдигна лихвите по петгодишните държавни германски облигации до над нула за първи път от 2015 г. Британските 
държавни ценни книжа също поевтиняха значително. 
Инвеститорите реагираха, като оскъпиха еврото до 2.5-годишен връх спрямо йената и тригодишен връх от 1.2509 спрямо 
долара. 
Нарастващите лихви по щатския дълг не успяха да подкрепят доларовия индекс, който се намира близо до тригодишно 
дъно. 
Доларът се търгува недалеч от 4.5-месечно дъно спрямо йената. 
Централната банка на Япония направи всичко по силите си да ограничи ръста в лихвите по държавните облигации, като 
днес обяви, че ще изкупува колкото облигации е необходимо, за да поддържа лихвите ниски. 
Инвеститорите очакват по-късно днес данните за неселскостопанската заетост за януари за евентуални индикации за 
състоянието на пазара на труда. 
Неселскостопанската заетост е нараснала със 180 000 работни места през януари, след повишение от 148 000 през 
декември, според проучване на Reuters сред икономисти. Безработицата се очаква да остане без промяна на 17-годишно 
дъно от 4.1%. 
Цената на биткойна продължи да пада, след като достигна рекордните 19 666 долара през декември на борсата Bitstamp. 
За последно криптовалутата поевтиняваше с 3.4%, до повече от двумесечно дъно от 8 690 долара. 
Азиатските акции записаха понижения, като основните индекси в Южна Корея и Япония отчетоха спад от по над 1%. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI изгуби 0.3%, отстъпвайки от рекордното си ниво. 
Индексите на Уолстрийт записаха разнопосочно представяне вчера, като Dow Jones нарасна с 0.1%, S&P 500 отчете 
минимален спад, а Nasdaq се понижи с 0.35%. 
Някои от най-големите технологични компании обявиха резултатите си след края на сесията вчера. Книжата на Amazon.com 
поскъпнаха с 6%, след като компанията обяви най-голямата печалба в историята си. 
Акциите на Alphabet поевтиняха с близо 3%, след като финансовите резултати на компанията не оправдаха очакванията. 
Ръстът в цената на книжата на Apple бе от над 3%. 
При суровините, цената на златото се движеше близо до шестмесечен връх от 1 348.9 долара за тройунция. 
Щатският лек суров петрол поскъпна с 33 цента, до 66.13 долара за барел, а брентът добави 18 цента лъм цената си, до 
69.83 долара за барел. 


