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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 

БТВ 
 
√ Работодателите поискаха оставката на енергийния министър 
"Свободният пазар" на ток всъщност бил държавен 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) настояват за оставката на министъра на енергетиката Теменужка 
Петкова. В писмо до медиите те аргументираха искането си с повишаването на цената на тока на свободния пазар. 
Според работодателите Петкова е неспособна да се справи с проблемите на сектор „Енергетика” и изостава с реформите. 
Трите организации критикуват министъра заради нейно тв интервю от 2 февруари, в което изрекла „серия от неистини, 
което говори или за целенасочено заблуждаване на общественото мнение, или за липса на професионализъм”. 
В интервюто си пред БНТ министър Петкова говори за „свободен“ пазар на електроенергия, върху който държавата не 
можела да влияе, удобно пропускайки факта, че на същия този „свободен“ пазар на практика участват само две дружества, 
собственост на държавата, чрез борса, също собственост на държавата”, пишат работодателите. 
Те готвят и протест срещу ситуацията в енергетиката на 28 февруари от 11:00 часа. 
 
Канал 3 
 
√ Бизнесът: Петкова лъже  
Работодателите поискаха оставката на енергийната министърка 
Работодателите поискаха оставката на министърката на енергетиката Теменужка Петкова. Според тях тя е излъгала, че 
държавата не може да влияе на цените на тока. От месеци браншовите организации на бизнеса се оплакват от драстично 
поскъпване на електричеството на свободния пазар и настояват властта да вземе мерки.   
"Заради неистините и манипулациите, заради неспособността й да се справи с проблемите в сектор "Енергетика" и, най-
вече, заради изоставените реформи, настояваме за оставката на Теменужка Петкова", се казва в съвместно изявление на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
"На 2 февруари 2018 г., министър Петкова си позволи в ефира на Българската национална телевизия да изрече серия от 
неистини, което говори или за целенасочено заблуждаване на общественото мнение, или за липса на професионализъм. 
В интервюто си пред БНТ министър Петкова говори за "свободен" пазар на електроенергия, върху който държавата не 
можела да влияе, удобно пропускайки факта, че на същия този "свободен" пазар на практика участват само две дружества, 
собственост на държавата, чрез борса, също собственост на държавата", поше още в писмото. 
Работодателските организации и синдикатите организират протест срещу поскъпването на тока на 28 февруари. 
 
Club Z 
 
√ Бизнесът иска оставката на енергийния министър 
АИКБ, БСК и КРИБ готвят мащабен протест на 28 февруари от 11 часа 
Българският бизнес в лицето на три работодателски организации иска оставката на енергийния министър Теменужка 
Петкова заради изречени от нея "неистини" и организира протест на 28 февруари от 11 часа заради манипулациите с 
цените на тока. 
В декларация, изпратена до медиите, от Българската стопанска камара (БСК), Асоциацията на индустриалния капитал (АИК) 
и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) заявяват, че на 2 февруари т.г. Петкова си е 
позволила в ефира на БНТ "да изрече серия от неистини, което говори или за целенасочено заблуждаване на общественото 
мнение, или за липса на професионализъм". 
В интервюто си пред БНТ министър Петкова говори за "свободен" пазар на електроенергия, върху който държавата 
не можела да влияе, удобно пропускайки факта, че на същия този "свободен" пазар на практика участват само две 
дружества, собственост на държавата, чрез борса, също собственост на държавата. 
"АИКБ, БСК и КРИБ, представляващи над 80% от българският бизнес, категорично не приемат подобно нагло поведение 
от страна на представител на изпълнителната власт. Това поведение още веднъж доказва правилността на 
решението ни да откажем участие в поредната безплодна среща с  министъра на енергетиката, да сезираме 
Комисията за защита на конкуренцията във връзка с цените на електроенергията, както и да организираме мащабен 
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протест срещу безобразията в енергетиката, който ще се проведе на 28 февруари т.г., от 11.00 часа", пише в 
декларацията. 
Според подписалите, неспособността да се справи с проблемите в енергетиката и изоставените реформи са основната 
причина да настояват за оставка на Теменужка Петкова. 
Кога е протестът 
Протестът е насрочен за 28 февруари от 11 часа под наслов "Не" на далаверите в енергетиката!" Протестът е подкрепен от 
браншовите организации, членуващи в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Национален синдикат "Защита" и синдикалните 
организации в участващите в протеста фирми. 
Национално представителните работодателски организации призовават всички фирми, неправителствени организации и 
граждани, които не одобряват наглото манипулиране на пазара и спекулативното повишение на цената на 
електроенергията, да се включат в протеста. 
 
Блиц 
 
√ Бизнесът удари разгневено по масата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) поискаха оставката на министър Теменужка Петкова след нейно 
изказване.  
Публикуваме отвореното писмото:  
На 2 февруари 2018 г., министърът на енергетиката Теменужка Петкова си позволи в ефира на Българската национална 
телевизия да изрече серия от неистини, което говори или за целенасочено заблуждаване на общественото мнение, или за 
липса на професионализъм. 
В интервюто си пред БНТ министър Петкова говори за „свободен“ пазар на електроенергия, върху който държавата не 
можела да влияе, удобно пропускайки факта, че на същия този „свободен“ пазар на практика участват само две дружества, 
собственост на държавата, чрез борса, също собственост на държавата.  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ), представляващи над 80% от българският бизнес, категорично не 
приемат подобно нагло поведение от страна на представител на изпълнителната власт. Това поведение още веднъж 
доказва правилността на решението ни да откажем участие в поредната безплодна среща с министъра на енергетиката, 
да сезираме Комисията за защита на конкуренцията във връзка с цените на електроенергията, както и да организираме 
мащабен протест срещу безобразията в енергетиката, който ще се проведе на 28 февруари т.г., от 11.00 часа. Заради 
неистините и манипулациите, заради неспособността й да се справи с проблемите в сектор „Енергетика“ и, най-вече, 
заради изоставените реформи, настояваме за оставката на Теменужка Петкова. 
 
БГНЕС 
 
√ Работодателските организации настояват за оставката на Теменужка Петкова 
На 2 февруари 2018 г., министърът на енергетиката Теменужка Петкова си позволи в ефира на Българската национална 
телевизия да изрече серия от неистини, което говори или за целенасочено заблуждаване на общественото мнение, или за 
липса на професионализъм. Това заявяват в своя позиция работодателски организации.  
В интервюто си пред БНТ министър Петкова говори за „свободен“ пазар на електроенергия, върху който държавата не 
можела да влияе, удобно пропускайки факта, че на същия този „свободен“ пазар на практика участват само две дружества, 
собственост на държавата, чрез борса, също собственост на държавата.  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ), представляващи над 80% от българският бизнес, категорично не 
приемат подобно нагло поведение от страна на представител на изпълнителната власт.  
Това поведение още веднъж доказва правилността на решението ни да откажем участие в поредната безплодна среща с 
министъра на енергетиката, да сезираме Комисията за защита на конкуренцията във връзка с цените на електроенергията, 
както и да организираме мащабен протест срещу безобразията в енергетиката, който ще се проведе на 28 февруари т.г., 
от 11.00 часа. Заради неистините и манипулациите, заради неспособността й да се справи с проблемите в сектор 
„Енергетика“ и, най-вече, заради изоставените реформи, настояваме за оставката на Теменужка Петкова. 
 
БНР 
 
√ Работодателски организации поискаха оставката на енергийния министър Теменужка Петкова 
Мотивът е свързан с изказване на министъра за свободния пазар на електроенергия 
Работодателските организации поискаха оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова. В съобщение до 
медиите работодателите твърдят, че Петкова е говорила „неистини“ за свободния пазар на електроенергия в телевизионно 
интервю.  
На свободния пазар на електроенергия реално участват две държавни дружества и борсата, която също практически е 
държавна собственост, категорични са от работодателските организации.  
Искането за оставка на енергийния министър е подписано от Асоциацията на индустриалния капитал, Българската 
стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Общо трите организации твърдят, 
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че представляват 80 % от бизнеса у нас. Според тях  Петкова трябва да напусне поста си заради „изоставените реформи“ в 
сектор „Енергетика".   
Работодателите ще организират протест срещу "безобразията в енергетиката" в края на февруари 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Работодателски съюзи поискаха министърът на енергетиката да подаде оставка 
Национално представителни организации на работодателите настояват министърът на енергетиката Теменужка Петкова 
да подаде оставка заради поскъпването на електроенергията на пазара на едро. Поводът е, че в телевизионно интервю 
министърът е заявила, че държавата не може да влияе на цената на тока на енергийната борса. 
"Заради неистините и манипулациите, заради неспособността й да се справи с проблемите в сектор "Енергетика" и, най-
вече, заради изоставените реформи, настояваме за оставката на Теменужка Петкова", се казва в съвместно изявление на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
Според бизнес съюзите Петкова или заблуждава целенасочено обществото, или й липсва професионализъм. "На 2 
февруари 2018 г., министър Петкова си позволи в ефира на Българската национална телевизия да изрече серия от неистини, 
което говори или за целенасочено заблуждаване на общественото мнение, или за липса на професионализъм. 
В интервюто си пред БНТ министър Петкова говори за "свободен" пазар на електроенергия, върху който държавата не 
можела да влияе, удобно пропускайки факта, че на същия този "свободен" пазар на практика участват само две дружества, 
собственост на държавата, чрез борса, също собственост на държавата", пишат работодателските организации. В писмото 
се заявява, че трите организации представляват над 80% от българският бизнес и "категорично не приемат подобно нагло 
поведение от представител на изпълнителната власт". 
В него се напомня, че работодателите вече сезираха Комисията за защита на конкуренцията във връзка с цените на 
електроенергията. Те подготвят мащабен протест срещу поскъпването на тока на 28 февруари от 11 часа. 
 
В. Монитор 
 
√ Бизнесът поиска оставката на енергийния министър 
Работодателските организации поискаха оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Причините са 
неистините, манипулациите, неспособността й да се справи с проблемите в енергетиката и изоставените реформи, е 
записано в становище до медиите на три от четирите национално представени работодателски организации – КРИБ, АИКБ 
и БСК, представляващи над 80% от българският бизнес. 
В позицията се посочва, че в свое телевизионно участие на 2 февруари министър Петкова „си позволи в ефира на 
Българската национална телевизия да изрече серия от неистини, което говори или за целенасочено заблуждаване на 
общественото мнение, или за липса на професионализъм“. 
В интервюто си пред БНТ министър Петкова говори за „свободен“ пазар на електроенергия, върху който държавата не 
можела да влияе, удобно пропускайки факта, че на същия този „свободен“ пазар на практика участват само две дружества, 
собственост на държавата, чрез борса, също собственост на държавата, пише в писмото на трите работодателски 
организации. 
Те отказват да приемат „подобно нагло поведение“ от страна на представител на изпълнителната власт. „Това поведение 
още веднъж доказва правилността на решението ни да откажем участие в поредната безплодна среща с министъра на 
енергетиката, да сезираме Комисията за защита на конкуренцията във връзка с цените на електроенергията, както и да 
организираме мащабен протест срещу безобразията в енергетиката, който ще се проведе на 28 февруари т.г., от 11.00 ч.“, 
завършват работодателите. 
 
Economic.bg 
 
√ Бизнесът поиска оставката на енергийния министър 
АИКБ, БСК и КРИБ обвиниха Теменужка Петкова в „лъжа“ и „непрофесионализъм“ 
Заради неистините и манипулациите, заради неспособността й да се справи с проблемите в сектор „Енергетика“ и, най-
вече, заради изоставените реформи, настояваме за оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Това е 
записано в становище до медиите на три от четирите национално представени работодателски организации – КРИБ, АИКБ 
и БСК, представляващи над 80% от българският бизнес. 
В позицията се посочва, че в свое телевизионно участие на 2 февруари Петкова „си позволи в ефира на Българската 
национална телевизия да изрече серия от неистини, което говори или за целенасочено заблуждаване на общественото 
мнение, или за липса на професионализъм“. 
В интервюто си пред БНТ министър Петкова говори за „свободен“ пазар на електроенергия, върху който държавата не 
можела да влияе, удобно пропускайки факта, че на същия този „свободен“ пазар на практика участват само две дружества, 
собственост на държавата, чрез борса, също собственост на държавата, пише в писмото на трите работодателски 
организации. 
Те отказват да приемат „подобно нагло поведение“ от страна на представител на изпълнителната власт. 
Това поведение още веднъж доказва правилността на решението ни да откажем участие в поредната безплодна среща с  
министъра на енергетиката, да сезираме Комисията за защита на конкуренцията във връзка с цените на електроенергията, 



4 

 

както и да организираме мащабен протест срещу безобразията в енергетиката, който ще се проведе на 28 февруари т.г., 
от 11.00 ч., завършват работодателите. 
 
Actualno.com 
 
√ АИКБ, БСК и КРИБ искат оставката на Теменужка Петкова  
Острият спор между работодателските организации и Теменужка Петкова вече се материализира в искане на оставка на 
енергийния министър. Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) излязоха с общо настояване за оставката.  
"На 2 февруари 2018 г., министърът на енергетиката Теменужка Петкова си позволи в ефира на Българската 
национална телевизия да изрече серия от неистини, което говори или за целенасочено заблуждаване на 
общественото мнение, или за липса на професионализъм. В интервюто си пред БНТ министър Петкова говори за 
„свободен“ пазар на електроенергия, върху който държавата не можела да влияе, удобно пропускайки факта, че на 
същия този „свободен“ пазар на практика участват само две дружества, собственост на държавата, чрез борса, 
също собственост на държавата. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията 
на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), представляващи над 80% от  българският бизнес, 
категорично не приемат подобно нагло поведение от страна на представител на изпълнителната власт. Това 
поведение още веднъж доказва правилността на решението ни да откажем участие в поредната безплодна среща с 
министъра на енергетиката, да сезираме Комисията за защита на конкуренцията във връзка с цените на 
електроенергията, както и да организираме мащабен протест срещу безобразията в енергетиката, който ще се 
проведе на 28 февруари т.г., от 11.00 часа. 
Заради неистините и манипулациите, заради неспособността й да се справи с проблемите в сектор „Енергетика“ и, 
най-вече, заради изоставените реформи, настояваме за оставката на Теменужка Петкова", завършва позицията. 
 
БНТ 
 
√ Работодатели искат оставката на Теменужка Петкова 
Три от четирите работодателски организации поискаха оставката на енергийния министър Теменужка Петкова. Поводът е 
нейно изказване в „Още от деня“, миналата седмица, когато тя заяви, че държавата не може да влияе върху свободния 
енергиен пазар. 
Преди месец бизнесът поиска мерки срещу търговците на ток, които спекулативно вдигали цените за индустрията. 
Според работодателите причина за това са и недостатъчните количества, предлагани от държавните производители. Те 
заплашиха с протести, като първият е насрочен за 28 февруари. Според работодателите Петкова е неспособна да се справи 
с проблемите в сектора. 
 
WebCafe 
 
√ АИКБ, БСК и КРИБ искат оставката на Теменужка Петкова 
Три работодателски организации настояват за оставката на енергийния министър Теменужка Петкова заради "неистини, 
манипулации и неспособността й да се справи с проблемите в сектор "Енергетика". 
В писмо до медиите, разпространено от името на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската 
стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), се предупреждава, че 
ще бъде организиран мащабен протест срещу "безобразията в енергетиката", който ще се проведе на 28 февруари. 
Причина за недоволството на бизнеса е увеличението на цената на електроенергията за производителите, ползващи ток 
на средно напрежение, а повод за исканата оставка е интервю на Теменужка Петкова в БНТ. 
"На 2 февруари 2018 г., министърът на енергетиката Теменужка Петкова си позволи в ефира на Българската национална 
телевизия да изрече серия от неистини, което говори или за целенасочено заблуждаване на общественото мнение, или за 
липса на професионализъм. Тя говори за "свободен" пазар на електроенергия, върху който държавата не можела да влияе, 
удобно пропускайки факта, че на същия този „свободен" пазар на практика участват само две дружества, собственост на 
държавата, чрез борса, също собственост на държавата", се посочва в съобщението на работодателите. 
Трите организации заявяват, че "категорично не приемат подобно нагло поведение от страна на представител на 
изпълнителната власт". 
"Това поведение още веднъж доказва правилността на решението ни да откажем участие в поредната безплодна среща с 
министъра на енергетиката, да сезираме Комисията за защита на конкуренцията във връзка с цените на електроенергията, 
както и да организираме мащабен протест срещу безобразията в енергетиката, който ще се проведе на 28 февруари", 
завършва писмото. 
 
Informo.bg 
 
√ АИКБ, БСК И КРИБ настояват за оставката на енергийния министър Теменужка Петкова 
Три от четирите национално представителни организации на работодателите настояват министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова да подаде оставка заради поскъпването на електроенергията на пазара на едро. Поводът е, че в 
телевизионно интервю министърът е заявила, че държавата не може да влияе на цената на тока на енергийната борса. 
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„На 2 февруари 2018 г., министърът на енергетиката Теменужка Петкова си позволи в ефира на Българската национална 
телевизия да изрече серия от неистини, което говори или за целенасочено заблуждаване на общественото мнение, или за 
липса на професионализъм. В интервюто си пред БНТ министър Петкова говори за „свободен“ пазар на електроенергия, 
върху който държавата не можела да влияе, удобно пропускайки факта, че на същия този „свободен“ пазар на практика 
участват само две дружества, собственост на държавата, чрез борса, също собственост на държавата“ се посочва в искането 
на работодателските организации. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ), представляващи над 80% от българският бизнес, категорично не 
приемат подобно нагло поведение от страна на представител на изпълнителната власт. 
Заради неистините и манипулациите, заради неспособността й да се справи с проблемите в сектор „Енергетика“ и, най-
вече, заради изоставените реформи, настояваме за оставката на Теменужка Петкова, категорични са те.  
 
Expert.bg 
 
√ Работодателите поискаха оставката на Теменужка Петкова 
Острият спор между работодателските организации и Теменужка Петкова вече се материализира в искане на оставка на 
енергийния министър. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) излязоха с общо настояване за оставката.  
"На 2 февруари 2018 г., министърът на енергетиката Теменужка Петкова си позволи в ефира на Българската национална 
телевизия да изрече серия от неистини, което говори или за целенасочено заблуждаване на общественото мнение, или за 
липса на професионализъм. В интервюто си пред БНТ министър Петкова говори за „свободен“ пазар на електроенергия, 
върху който държавата не можела да влияе, удобно пропускайки факта, че на същия този „свободен“ пазар на практика 
участват само две дружества, собственост на държавата, чрез борса, също собственост на държавата. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ), представляващи над 80% от българският бизнес, категорично не 
приемат подобно нагло поведение от страна на представител на изпълнителната власт. Това поведение още веднъж 
доказва правилността на решението ни да откажем участие в поредната безплодна среща с министъра на енергетиката, 
да сезираме Комисията за защита на конкуренцията във връзка с цените на електроенергията, както и да организираме 
мащабен протест срещу безобразията в енергетиката, който ще се проведе на 28 февруари т.г., от 11.00 часа. 
Заради неистините и манипулациите, заради неспособността й да се справи с проблемите в сектор „Енергетика“ и, най-
вече, заради изоставените реформи, настояваме за оставката на Теменужка Петкова", завършва позицията. 
От седмици насам работодателите и министърът водят задочни спорове и непрестанно опровергават различни свои 
изказвания. Организациите разкритикуваха работата на министерството, като дори отказаха да се появят на среща в него, 
на която бяха поканени. Също така подадоха сигнал за картел между търговците на електроенергия. От своя страна 
Теменужка Петкова няколко пъти им напомни, че токът за бизнес нужди се търгува на свободния пазар, всяка сделка на 
Българската енергийна борса се отчита и параметрите ѝ са публично видими. 
В края на месеца работодателите подготвят протест заради покачването на цената на тока за индустрията. 
 
АИКБ 
 
√ НИКОЛА ЗИКАТАНОВ: ПРЕДСТОИ НИ ДА ИЗГРАДИМ НАПЪЛНО МОСТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МАЛТА И БЪЛГАРИЯ 
„Предстои ни да изградим механизми за икономическо сътрудничество и взаимодействие между Малта и България. 
Икономическите срещи и връзки са много важни за развитието на икономиката, но бизнесът е това, което дава живот на 
тези връзки.“ Това заяви заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Никола 
Зикатанов по време на бизнес форума с двустранни срещи „България – Малта“. На събитието присъстваха изпълнителният 
директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия Мариета Захариева, посланикът на 
Малта Н.ПР. г-н Лино Бианко, почетният консул на Република Малта в България г-н Борислав Боянов, представители на 
бизнеса, работодателски и бизнес организации. 

 
„АИКБ има желание да работи заедно с малтийските фирми 
за насърчаване на по-интензивни икономически връзки. 
Между Малта и България има много сходства, това позволява 
на бизнеса от двете страни да разбира по-добре партньорите 
си. Но също така има и различия между нашите икономики, 
което, от своя страна, дава възможност да намерим синергия 
между нас, да сме различни и да работим заедно“, допълни 
още заместник-председателят на АИКБ. 
По време на форума бяха обсъдени бизнес климата в 
България, развитието на икономическите и социалните 
отношения между двете държави, възможностите за 
инвестиции в страната ни. Събитието даде възможност на над 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/02/photo_4.jpg
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200 български и малтийски компании от различни сектори на икономиката да проведат двустранни срещи. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България е най-представителната организация на работодателите на национално 
равнище, която обединява над 10 000 български компании с повече от половин милион работници и служители, активни 
в повече от 65 икономически дейности, които се равняват на 75% (¾) от всички дейности. В нея членуват 90 браншови 
камари. Асоциацията разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините в страната. 

 
Прилагаме прессъобщение в PDF и Word формат. 
 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
News.bg 
 
√ Проучват какви кадри търсят работодателите 
От Агенцията по заетостта започват проучване на своята електронна страница за потребностите на работодателите в 
България от кадри, съобщиха от АЗ. 
Представителите на бизнеса могат да посочват директно в on-line анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, 
знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти. 
В анкетата въпросите са свързани с търсеното професионално направление или област на висшето и средното 
образование, с конкретни професии от утвърдения от МОН Списък на професиите за професионално образование и 
обучение /СППОО/, както и с търсенето на кадри без специална квалификация. Анкетата е разработената от Агенцията по 
заетостта. 
Работодателите ще имат възможността да отбелязват и т.нар. "меки умения", които е необходимо да притежава техният 
персонал, както и очакванията си за вид и обхват на търсени професии в по-дългосрочен план - след 3 до 5 години. 
Потребностите на работодателите ще се проучват два пъти в годината - през февруари и през август. Въз основа на 
събраната емпирична информация ще се определят по-нататъшните приоритети на областната и националната политика 
в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. 
Анализът на потребностите на бизнеса от работна сила ще подпомогне правилното насочване на усилия и ресурси към 
мерки за подобряване срещането на търсената и предлагана работна сила. 
Информацията от анкетите ще се обобщава на областно ниво от експертен екип с представители на държавната и местна 
власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови и други организации. 
Анкетният формуляр ще може да се попълва до 28 февруари 2018 г. на електронната страница на Агенцията по заетостта в 
рубриките "Проучване за потребностите от работа сила" и "На фокус", а на следващ етап - и на електронните страници на 
областните администрации в страната, допълват от Агенцията. 
 
Investor.bg 
 
√ Промени в наредба облекчават преноса на информация между бизнеса и митниците 
На регистрация по електронен път ще подлежат всички лица, които ще подават документи по ЗАДС пред 
митническите органи 
Министерство на финансите (МФ) подготвя нови промени в Наредбата за определяне на условията и реда за подаване на 
документи по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) по електронен път. 
Измененията предвиждат облекчаване на преноса на информация между икономическите оператори и митническите 
органи, администриращи акциза, става ясно от мотивите към подзаконовия нормативен акт. 
В проекта е заложена ясна регламентация на условията и реда за подаване на документи по електронен път чрез 
използването на средства за електронна обработка на данни между информационните системи на Агенция „Митници“ и 
икономическите оператори. 
По-конкретно в чл. 2 от проекта на наредба се определя, че подаването на документи по електронен път се извършва 
посредством използването на средства за електронна обработка на данни между информационните системи на Агенция 
„Митници“ и лицето, чрез директен обмен на съобщения между информационните системи на Агенция „Митници“ и 
информационната система на лицето, чрез предварително изградена връзка тип „система - система“ или чрез въвеждане 
на информация в информационните системи на Агенция „Митници“, чрез уеб интерфейс на Е-портал на Агенция 
„Митници“. 
Според записаното в проекта обменът на документи по електронен път се осъществява по спецификации, утвърдени със 
заповед на директора на митниците. 
Освен това ако текстовете бъдат приети, на регистрация по електронен път ще подлежат всички лица, които ще подават 
документи по ЗАДС пред митническите органи. 
Проектът на наредба не предвижда финансови разходи за бюджета. Финансови разходи за икономическите оператори 
също не се очакват с оглед на обстоятелството, че икономическите оператори, както в обичайната си дейност така и при 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/02/pressrelease_Biznes-forum.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/02/pressrelease_Biznes-forum.docx
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досегашните си взаимоотношения с административните органи, в голяма степен са изпълнили изискванията относно 
необходимостта самостоятелно и за своя сметка да комплектуват информационните си системи с необходимите апаратни, 
системни, мрежови и телекомуникационни средства. 
 
Дневник 
 
√ Красимир Вълчев: Застаряващите учители и неграмотността са големите проблеми в образованието 
Красимир Вълчев е министър на образованието и науката в третия кабинет на Бойко Борисов. 
От 2009 г. до 2017 г. е бил главен секретар на Министерството на образованието и науката, където се занимава с 
управление на администрацията и бюджета на ведомството, координира функционирането на отделните структури и 
звена и участва в процеса на формиране и изпълнение на политиките в сектора. Работил е и в Министерството на 
финансите. 
Магистър е по публични финанси. Завършил е Икономическия университет във Варна. Преминал е обучение по "Бюджет 
и финансово управление" в университета "Дюк" - САЩ. 
- От девет месеца сте министър на образованието и науката, но отдавна работите в ресорното министерство. Кой 
е най-големият проблем в образованието според вас? 
- Големите проблеми пред системата на предучилищното и училищното образование са недостатъчното равнище на 
базовите умения - четене, писане, математика, природни науки, дигитални умения; високият процент на преждевременно 
отпадналите от образователната система ученици; застаряващи учители или по-точно големият брой учители, които 
предстои да се пенсионират в следващите 10-15 години, и респективно обезпечаването на системата с педагогически 
специалисти; ниското участие на възрастните в учене през целия живот; възпроизводството на неграмотността от 
поколение на поколение и неспособността на образователната система да пресече това и др. 
- Достатъчен ли е новият закон, който влезе в сила от август 2016 г., за да се реформира училищното образование? 
Расте впечатлението за неграмотност и пропуски в знанията на младите хора. 
- Като говорим за реформи, не знам дали в момента има друга система с такава концентрация на промени, които се 
извършват. Немалка част от тях произтичат от новия закон. Те са свързани с образователната структура, с учебните 
програми, с реализирането на концепцията за приобщаващото образование, със системата на професионалното 
образование. Друга част от промените не произтичат от закона - например промените във финансово-разпределителния 
модел. Усилията, които са насочени към обхващането и задържането на всяко едно дете в системата, и подобряването на 
образователните резултати са перманентни задачи, които трябва да се реализират с всички инструменти на политиката 
независимо дали сме приели нов закон или не. Реализираме редица политики, насочени към намаляване на 
неграмотността и подобряване на резултатите на учениците на децата и учениците. Имаме специален проект за 
ограмотяване на възрастни хора. Изпълняваме и политики за обвързване на образованието с пазара на труда, разширяване 
на дуалното обучение, повишаване на процента ученици в системата на професионалното образование, придобиване на 
дигитални умения и повишаването на дигиталните компетентности, включване на повече деца в системата на 
предучилищното и училищното образование, включване на повече ученици в дейности за развитие на способностите и 
интересите. 
- Кога според вас ще дадат резултат тези политики? 
- Инвестициите и мерките в системата на образованието са с дългосрочен ефект. Периодът на възвръщаемост на 
инвестициите в образованието е от едно до повече от пет десетилетия. Инвестициите в подобряването на утрешното 
образование започват с днешни инвестиции в учителите. Цикълът от нови учебни програми, които въвеждаме, ще 
приключи през 2022 г. Тогава ще завършат и първите ученици, които са започнали да учат по новите програми. От това, 
което виждаме като политики в другите европейски страни и това, което четем от последния доклад за световното 
развитие на Световната банка, който е посветен на образованието, можем да направим извода, че политиките, които 
провеждаме, са правилни. Това, което като че ли най-често не успяваме - не само ние, но и другите страни, е да ги 
обвържем по най-добрия начин с инструментите на политиката, да осигурим достатъчно ресурси, не само финансови, но 
и институционални, и най-вече - да направим тези политики достатъчно последователни и устойчиви. 
Аз се радвам, че в сектор "Образование" имаме относителен обществен и политически консенсус какво трябва да правим 
и накъде трябва да вървим. Въпреки че имаме дискусии и различия, те са по една малка част от темите - сигурно ще 
продължим да дискутираме дали трябва да финансираме частните училища; дали да има един учебник по предмет или 
неограничен брой учебници. Но по отношение на останалите теми може да кажем, че имаме относително съгласие и 
дискусиите са насочени към детайлите. Важното е, че направихме политическия и бюджетен избор да инвестираме в 
учителите, тъй като в най-голяма степен бъдещите образователни резултати зависят от това дали ще имаме добри учители. 
- Този "политически избор" на третия кабинет на Бойко Борисов да увеличи двойно учителските заплати до края на 
мандата ще даде ли резултат? Има ли други начини, по които ще се мотивират младите хора да бъдат добри 
учители? 
- Повишаването на възнагражденията е задължително, но не и достатъчно условие за привличането и задържането на 
мотивирани млади хора в педагогическата професия, което е важно за повишаване на образователните резултати. 
Необходими са още благоприятна среда за работа във всяка една образователна институция, доверие към учителите, 
постоянна квалификация. Днешните студенти, които учат за придобиване на педагогическа правоспособност, ще са 
учители и след 40 години, когато не знаем какъв ще бъде светът, в какво общество ще живеем. В този смисъл е 
задължителна постоянната квалификация на учителите, както и във всички сектори. Важно е да имаме добри учители не 
само в София, но и във всички региони, в т.ч. и в най-малките и отдалечени населени места. Важно е да изграждаме 
партньорства между образователните институции и семействата, между учителите и родителите, за да имаме взаимно 
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доверие. Разбира се, това доверие трябва да се печели от педагогическата общност, като се полагат усилия за постоянно 
взаимодействие с родителите. 
- В последните седмици обществото се вълнува дали ратифицирането на т.нар. Истанбулска конвенция ще доведе до 
обучение за стереотипните и нестереотипните роли на половете и др. Ще се променят ли учебните програми заради 
конвенцията? Ще се учи ли как да се противодейства насилието? 
- Ако бъде ратифицирана в този й вид, Истанбулската конвенция не налага промени в учебните програми или в други 
елементи на образователната система. Истанбулската конвенция е необходима като документ за противодействие на 
домашното насилие. Освен другото в нея, тя стъпва и на презумпцията, че една част от това насилие е в резултат на 
изграждането на стереотипни роли на пола, поради което стана повод за обществени дискусии. Нещо повече, конвенцията 
попадна в ценностния разлом между по-либералното и по-консервативното разбиране накъде трябва да вървим като 
общество. Конкретно анализирахме член 14 от конвенцията, който касае образователната система, и сме категорични, че 
не са необходими промени. За системата на образованието е важно ние като общество да имаме относителен консенсус 
на какви ценности искаме да научим децата си. Такъв набор от ценности е заложен в закона за предучилищното и 
училищното образование - това са националните ценности, ценностите на толерантността, за взаимното уважение, 
общочовешките ценности, европейските ценности. 
- Освен финансиране според качеството, подкрепа за приоритетните специалности и т.н., какво друго трябва да се 
реформира във висшето образование? 
- Има четири основни подсистеми в системата на висшето образование - управление, финансиране на държавните висши 
училища, акредитация и развитие на академичния състав. Започнахме с промени във финансирането и приема, като ги 
обвързахме с качеството на обучението и потребностите на пазара на труда. Скоро ще приключат и обсъжданията в 
Народното събрание на промените в закона за развитието на академичния състав. На дневен ред ще останат другите две 
подсистеми - акредитацията и управлението на държавните висши училища. Предвиждаме промени в закона за висшето 
образование в частта за акредитация. С ръководствата на висшите училища ще обсъдим и промени в системата на 
управление, така че висшите училища да бъдат по-реактивни към промените във външната среда, да подобрим 
отговорността и отчетността, да ги отворим в по-голяма степен към потребностите на обществото и пазара на труда. 
- За какви промени в акредитацията и управлението на университетите става въпрос? 
– Факт е, че в момента акредитационната оценка не ни казва в достатъчна степен кое висше училище предоставя по-
качествено обучение от другото. Акредитацията трябва да оценява не само дали са налични вътрешните системи и 
процедури, от които зависи качеството на обучението, а и доколко те работят ефективно. По отношение на управлението 
на висшите училища трябва да намерим баланса между автономия, от една страна, и отговорност и отчетност, от друга. 
- Университетите нямат студенти. Нужни ли са мерки за привличане на чуждестранни студенти в страната? В 
редакцията на "Дневник" имаше сигнали за забавяне при признаването на дипломи на чуждестранни кандидати за 
магистратури у нас. 
- В България се обучават три групи чуждестранни студенти - граждани на страни-членки на Европейския съюз и 
Европейското икономическо пространство, лица от историческите български диаспори и граждани на трети страни. За да 
приемат повече студенти от други страни, нашите висши училища трябва да са по-конкурентни. Това, което целим като 
стратегическо развитие - да се съсредоточат в профилите, които са силни и да добавят стойност, за да станат 
разпознаваеми, ако не в глобален, то поне в регионален мащаб. Факт е, че имаме такива разпознаваеми висши училища 
като медицински и технически, но този имидж трябва да се подобрява. 
В последните години увеличихме приема на студенти от историческите български диаспори - от 400 на 1000 студенти на 
година; сега предлагаме да се повиши на 2000. Това обаче не е достатъчно. Важно е да мотивираме повече младите хора 
да се обучават в страната, заради което увеличаваме и стипендиите за тези студенти - през м.г. ги увеличихме от 150 на 
200 лв. Водим разговори с висшите училища за възможността в образованието да се включат и български граждани, учили 
в други страни, т.е. студенти от новите български диаспори да се върнат в България. Това зависи от системите за прием във 
висшите училища. Вече дадохме възможност за придобиване на сертификати за владеене на български език, разширяваме 
мрежата от неделни училища, чиято цел е както да запазим тези деца като част от българското езиково и културно 
пространство, така и да им дадем възможност за обратно интегриране в българската образователна система. 
- След като обяви протести, Българската академия на науките (БАН) получи исканото допълнително финансиране. 
Какви реформи са нужни в академията и във финансирането на науката като цяло? 
- Радвам се, че имаме относителен консенсус какво трябва да се направи и той е заложен в подкрепената от всички 
политически сили в настоящото Народно събрание Национална стратегия за развитие на научните изследвания. С нея 
казваме, че трябва да увеличим инвестициите в научни изследвания, но паралелно с това трябва да подобрим тяхната 
ефективност и да повишим и обясним въздействието им върху икономиката и обществото. Трябва да обвържем в по-
голяма степен научните изследвания с резултатите и с конкретни задачи на обществото и икономиката. В тази връзка 
работим в няколко посоки. Първата е промяна в правилника за наблюдение и оценка на научната дейност - м.г. направихме 
първа оценка, но тя не даде резултати, които може да окачествим като надеждни. Новата оценка ще бъде базирана в много 
по-голяма степен на пълна, точна и проверима информация. Тази оценка ще се прави ежегодно и най-общо ще казва кои 
висши училища и научни организации имат повече научна продукция и по-голям капацитет за научна дейност. Отделно от 
това веднъж на 5 години предвиждаме да правим международна оценка, която ще бъде по-задълбочена - на научно-
изследователката ни система и на отделните висши училища и научни организации. Въз основа на тези две оценки ще 
насочваме финансирането към тези звена, които имат по-голям капацитет и по-стойностна научна продукция. 
Отделно от това изготвяме национални научни програми, които да бъдат насочени към основни задачи и теми, важни за 
обществото. Една от тях ще бъде за млади учени и постдокторанти. Предвиждаме програми в областта на 
информационните и комуникационните технологии, в областта на медицината, в областта на електрическата и 
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водородната мобилност. Опитваме се да свържем работата на институтите на БАН със задачите на отделните сектори и 
министерства. Част от тези задачи ще включим в програмите, други - ще бъдат възложени със споразумение. И по този 
начин част от научната дейност ще бъде насочена към тези задачи. 
- Т.е. БАН ще дава научна продукция, която да подпомага конкретни политики. 
- Да, както БАН изготви доклади за АЕЦ "Белене", за демографското развитие. Основни принципи в тези програми ще бъдат 
и партньорството между висшите училища и научните организации. Ако инвестираме в научна инфраструктура, то ще бъде 
на едно място, на принципа на партньорство, а не - в пет научни организации и висши училища. Ако пет висши училища и 
научни организации работят в една област и имат нужда от лаборатория, ще инвестираме в една лаборатория с условието 
да я ползват всички. 
- Миналата седмица бяха избрани проектите за центрове за върхови постижения, които ще се финансират с 
европари. Сред тях е изграждане на лаборатории в минералната баня в "Овча купел". Ще успее ли страната ни да 
оползотвори парите за наука? 
- Средствата за наука и за образование в оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" са с 
различна насоченост, тъй като са от два различни европейски фонда. Средствата за наука са предимно за изграждане на 
научна инфраструктура и техен източник е Европейският фонд за регионално развитие, с помощта на който новите научни 
инфраструктури следва да се изградят на принципите на концентрация и партньорство. За наше съжаление в едно от 
четирите професионални направления няма одобрен проект за финансиране. По отношение на други три - надявам се да 
бъдат сключени договори до края на февруари и да стартират проектите. Аз няма да коментирам избраните проекти, 
защото нямам нито право, нито информация в детайли, нито нужната експертиза да оценя научната стойност на проектите 
- оценката е на външни оценители. 
- Плащанията от Брюксел по оперативната програма са замразени от година заради редица нередности. Ще бъдат 
ли пуснати парите? 
- Замразените средства са по втора и трета ос на оперативната програма, където са средствата за образование. 
Положителните новини са, че изпълнихме мерките по препоръките, които имахме от Европейската комисия (ЕК). През 
пролетта предстои това да бъде оценено от ЕК и се надяваме оценката да бъде положителна. Междувременно проектите 
за образованието на стойност над 200 млн. лв. се изпълняват с авансирани средства. Сред тях е "Твоят час", ученически и 
студентски практики, образователна интеграция; приключиха проектите за кариерно развитие, приобщаващо образование 
и европейски стипендии, които решихме да продължим да финансираме през бюджета. 
 
БНР 
 
√ М. Димитров: След КТБ е опасно за България да не се присъедини към Европейския банков съюз 
Няколко банки са в процес на преструктуриране, а външен надзор няма 
От бизнеса имат пълно основание и това искане за оставка на министър Теменужка Петкова е справедливо. Реформата в 
сектор „Енергетика“ наистина спря, а това поскъпване на цената на тока за бизнеса, което наблюдаваме в момента, има 
опасност наистина да е спекулативно. Започвам да си мисля вече, че Министерството на енергетиката и въобще сегашната 
власт нарочно допуска спекулации на пазара на енергийната борса, за да оправдае проекти като „Белене“, но не само. 
Това каза за предаването „Нещо повече“ по „Хоризонт“ икономистът Мартин Димитров по повод исканата от 
работодателски организации оставка на министър Петкова и насрочения мащабен протест на 28-и февруари.  
ТЕЦ „Марица изток“ 2 и АЕЦ „Козлодуй“ продават ток на енергийната борса и държавата има възможност да влияе на 
цените на нея, тъй като това са най-големите продавачи през фондовата борса на ток, която също е държавна, изтъкна той.  
Димитров коментира, че е особено некоректно да се изтъква снижаване на контрабандата на цигари:  
Би ми се искало да го нямаше докладът на турските служби. Би ми се искало и България да няма проблеми с контрабанда 
на цигари и алкохол, да няма такава сива икономика. За съжаление, реалността не е такава!  
Повече от три години не се изпълнява една мярка - Закона за акцизите и данъчните складове - всички големи 
производители на цигари и алкохол да монтират измервателни уреди на своите предприятия, за да е ясно какво 
произвеждат всеки един момент. По този начин се ограничава контрабандата и по този начин се следи производството, за 
да се платят съответните данъци. Едни уреди има там, но такива, които са с данъчни цели и могат да се използва за 
определяне на данъчния размер, няма. Три години не бяха въведени специално за производителите на алкохол и цигари, 
което е тенденциозно. За подобно неизпълнение на закона в една нормална европейска страна цели правителства си 
отиват.  
Сегашната власт търси отлагане на присъединяването ни към Европейския банков съюз, убеден е икономистът:  
Помните, че след източването на КТБ, имаше един Консултативен съвет при президента, където се постигна пълно 
национално съгласие, че България трябва да се присъедини към Европейския банков съюз и да има външен надзор, 
външен контрол върху системата. Само че, като мине малко време нито това, което се нарича „управляващи партии в 
парламента“, нито това, което нарича себе си „опозиционни партии в парламента“ повдигат тази тема.  
Хората смятат, че трябва да си член на еврозоната, за да можеш да се кандидатства за Европейския банков съюз. Това не 
е вярно! Да, ако си член на еврозоната, автоматично ставаш член и на Европейския банков съюз, но за страни като България 
специално е предвидена възможност да можеш да кандидатстваш веднага.  
Явно някой го е страх от външния контрол. Смятам, че поне няколко банки са процес на преструктуриране, а може би и 
сливане. Очевидно, че властта не иска по време на този процес България да бъде обект на външен контрол, а аз бих 
предпочел. След КТБ е неразумно, нецелесъобразно, опасно България да не се присъедини към Европейския банков съюз 
и да няма външен надзор.  
Интервюто с Мартин Димитров можете да чуете в звуковия файл. 

http://bnr.bg/post/100929572/m-dimitrov-nakolko-banki-sa-proces-na-prestrukturirane-i-ochevidno-vlastta-ne-iska-vanshen-kontrol-po-vreme-na-tozi-proces
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В. Монитор 
 
√ До месец ни връщат надвнесения данък 
Превеждат ни парите по сметката, посочена в декларацията 
Възстановяването на надвнесен данък става в рамките на около месец, съобщиха за „Монитор“ от пресцентъра на 
Националната агенция за приходите (НАП). За да се стигне до момент, в който не ние, а данъчните трябва да ни дават пари, 
то в годишната ни данъчна декларация трябва изрично да упоменем, че искаме да се възползваме от данъчно облекчение. 
Някои от случаите, при които може да възникне подобна ситуация, са ако ползваме право на данъчното облекчение за 
лица с намалена работоспособност, облекчение при доброволно осигуряване и застраховане, облекчение за лични вноски 
за осигурителен стаж при пенсиониране, дарения и данъчното облекчение за млади семейства. 
Според изискванията в декларацията има определено място, където можем да посочим от каква отстъпка и за какво 
искаме да ползваме. За да ни върнат от НАП парите обаче ще трябва да приложим всички необходими документи, които 
да доказват платените суми от нас. Такава бележка например може да бъде издадена от застрахователното дружество, с 
която да докажем колко пари сме платили застрахователна премия. 
Според Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) можем да намалим сумата (годишни данъчни 
основи), която държавата всяка година ни облага с 10% данък с внесените през годината лични вноски за доброволно 
здравно осигуряване и премии по договори за застраховки „Живот“. Това означава, че ако имате 5000 лв. годишна данъчна 
основа, а тази сума се получава, когато от всичките ви доходи се приспаднат осигуровките, които е трябвало да внесете за 
своя сметка - здравни и пенсионни, ще дължите 500 лв. данък на държавата. 
Ако обаче сте си направили животозастраховка и сте внесли 300 лв. годишна премия, сумата, която ще дължите на НАП, 
ще бъде в размер на 470 лева. Това е така, защото от 5000 лева се изважда застрахователната премия и с 10% данък ще 
бъде обложен само остатъкът, а именно 4700 лева. 
Тук обаче е тънкият момент. Ако са ни удържали данъци всеки месец, то накрая НАП трябва да ни даде пари. Ако пък 
плащаме налога си в момента, в който подаваме и декларацията си, то просто ще платим по-малка сума. 
Най-бързо и лесно по Интернет декларация се подава с персонален идентификационен код (ПИК), а крайният срок за 
подаването на документите e 30 април 2018 г. 
 
Sinor.bg 
 
√ Как да се предпазите от възможни грешки при кандидатстване по директните плащания 
Втора част 
В първия текст за възможните грешки, които фермерите биха допуснали при кандидатстването по директни плащания, 
представихме казуси от практиката, допуснати през 2017 година. Продължаваме темата за избягване на бъдещи грешки, 
които могат да се допуснат в прилагането на мярка 11 за „Биоземеделие“ от Програмата за развитие на селските райони. 
Една от най-често допусканите грешки по тази мярка е промяна в географските граници на площите по време на 
петгодишния период на подпомагане. 
Площите, които обработвате или поддържате по направление „Биологично растениевъдство”, трябва да бъдат едни и 
същи всяка година. Когато има разминаване за повече от 10% от земите, се налага възстановяване на получената до 
момента помощ по направлението. Бихте могли да копирате площите, които сте декларирали за предходната година в 
ИСАК, когато подавате заявление за плащане. Така ще сте сигурни, че декларирате едни и същи площи. Често изчисленията 
на самите фермери за това дали промяната в границите на одобрените площи е в рамките на позволените 10 % се оказват 
неточни и се налага да се връщат получените субсидии. 
Друга допускана грешка е в случаите, когато липсва предоставен в срок документ, който доказва наличието на опит в 
извършваните дейности. 
Най-късно при подаването на заявление за плащане за третата година от поетото задължение трябва да представите 
документ за преминато обучение или опит в извършваните дейности. В противен случай трябва да върнете получените до 
момента субсидии. За доказване на обучение можете да представите в областните дирекции на ДФЗ един от следните 
документи: 
Копие на документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или 
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни; 
Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214 
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 
г.; 
Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна 
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина; - Копие от сертификат или писмено 
доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или животински продукти с правилата на 
биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция. 
Фермерите, които кандидатстват за първи път по мярка 11 „Биологично земеделие”, често нямат договор с контролиращо 
лице, сключен преди 31 декември на годината преди кандидатстването. 
За кампания 2015 г. крайният срок за сключване на договорите с контролиращо лице е бил 1 март 2015 г. Ако планирате 
да кандидатствате по мярка 11 „Биологично земеделие”, трябва до 31 декември на годината преди подаването на 
заявление за подпомагане да сключите договор с контролиращо лице, удостоверяващо отглеждането на културите, 
животните или пчелните семейства по биологичен път. 



11 

 

За кампания 2015 г. крайният срок за сключване на договорите с контролиращо лице е 1 март 2015 г. В противен случай не 
получавате одобрение за подпомагане. По време на петгодишния период на подпомагане (до 30 септември на петата 
година от първото одобрено заявление за подпомагане) трябва поне веднъж да получите от контролиращото лице 
сертификат или писмено доказателство за съответствие на продуктите с правилата на биологичното производство и да го 
предоставите в ДФ „Земеделие” най-късно до 30 октомври на петата година от първото одобрено заявление за 
подпомагане. 
Друга допускана грешка в заявлението за подпомагане или за плащане, когато е отбелязан грешен код за заявените 
парцели, пчелни семейства или животни. 
В случай че контролиращото лице върне различен от декларираният от вас код за заявените парцели, пчелни семейства 
или животни, няма да получите плащане за съответната година. 
БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО - Не всички култури в един блок на земеделско стопанство (БЗС) са декларирани за 
отглеждане по биологичен път. Ако обработвате повече от един парцел (една култура) в рамките на един блок на 
земеделско стопанство (БЗС), то всички парцели в този БЗС трябва да са заявени за отглеждане по правилата на биологично 
производство. Това е едно от задължителните условия за участие в мярката. В противен случай не получавате одобрение 
за целия блок на земеделското стопанство. 
БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО - Не са актуализирани данните за броя пчелини в стопанството в регистрите на Българската 
агенция по безопасност на храните (БАБХ). Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да подадете 
заявление за подпомагане или в случаите, когато правите редакция на вече подадено заявление, за да актуализирате 
данните за броя на пчелините и пчелните си семейства в регистрите на агенцията. 
Така ще избегнете евентуални несъответствия при бъдещи проверки. Когато броят на пчелните семейства, записани в 
регистъра на БАБХ, е по-голям от заявения и за разликата не е представен договор или анекс с контролиращо лице или в 
договора не е посочен броят на пчелните семейства, не получавате субсидии по направлението. 
Ако броят на пчелните семейства е намален под 20. Трябва да отглеждате поне 20 пчелни семейства през целия 
петгодишен период на подпомагане. Ако намалите броя на пчелните семейства под минимума (20 пчелни семейства), не 
получавате плащане за съответната година. Ако намалите броя пчелни семейства, с които сте поели ангажимент, но не под 
20, ще получите финансово подпомагане само за наличния брой семейства. 
БИОЛОГИЧНО ЖИВОТНОВЪДСТВО - Не са актуализирани данните за броя животни в стопанството в регистрите на 
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да 
подадете заявление за подпомагане или в случаите, когато правите редакция на вече подадено заявление, за да 
актуализирате данните за броя на животните в регистрите на агенцията. Така ще избегнете евентуални несъответствия при 
бъдещи проверки. Когато в предоставения договор или анекс с контролиращо лице не са отбелязани всички 
идентификатори (ушни марки) на животните от заявения вид в стопанството ви, няма да получите субсидии по 
направлението. 
Когато броят на животинските единици (ЖЕ) и/или площта не отговаря на минималният изискуем. Трябва да заявите най-
малко 1 ЖЕ от вид и най-малко 0.5 ха площ - пасища или фуражни култури. 
В договора/анекса с контролиращото лице не присъстват всички заявени животни от вид. Всички регистрирани в БАБХ 
животни от заявения вид в стопанството трябва да са включени в договор и/или анекс с контролиращо лице за биологично 
производство. 
Заявени са животни по направление „Биологично животновъдство” по мярка 11, които не са собственост на бенефициента. 
При заявяване на животни по това направление е необходимо същите да са ваша собственост и да са отбелязани като 
такива в електронният регистър на БАБХ. При заявяване на животно, което не е ваша собственост, същото ще се счита за 
животно с нередност и ще бъде санкционирано съгласно Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните 
плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните. 
Мярка 214 - „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 
1. Променени са географските граници на площите по време на петгодишния период на подпомагане. 
Площите, които обработвате или поддържате, трябва да бъдат едни и същи всяка година. Когато има разминаване за 
повече от 10% от земите се налага възстановяване на получената до момента помощ по направлението. Изключение от 
правилото е направлението „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)". Бихте могли да копирате площите, 
които сте декларирали за предходната година в ИСАК, когато подавате заявление за плащане. Така ще сте сигурни, че 
декларирате едни и същи земи. Често изчисленията на самите фермери за това дали промяната в границите на одобрените 
площи е в рамките на позволените 10 % се оказват неточни и се налага да се връщат получените субсидии. 
2. Не е предоставен в срок документ, който доказва наличието на опит в извършваните дейности. 
Най-късно при подаването на заявление за плащане за третата година от поетото задължение трябва да представите 
документ за преминато агроекологично обучение или опит в извършваните дейности. В противен случай трябва да върнете 
получените до момента субсидии. За доказване на обучение можете да представите в областните дирекции на ДФЗ един 
от следните документи: 
диплома за издържан изпит по агроекология или удостоверение за преминат курс, обучение или информационни занятия, 
издадено от обучаваща институция; 
уведомително писмо за извършени плащания по Мярка 1.3 „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването 
на околната среда" по програма САПАРД; 
сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни или пчелни продукти с правилата за 
биологично производство. Сертификатът трябва да бъде издаден от кон¬тролиращо лице, одобрено от министъра на 
земеделието и храните. (само за направления „Биологично растениевъдство" и „Биологично пчеларство"). 
3. В заявлението за плащане е отбелязан грешен агроекологичен код за заявените парцели, пчелни семейства. 
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В случай че контролиращото лице върне различен от декларираният от вас код за заявените парцели и/или пчелни 
семейства, няма да получите плащане за съответната година. 
4. Заявенo e направление „Опазване на застрашени от изчезване местни животни” и/или „Традиционни практики за 
сезонна паша на животните (пасторализъм)” по мярка 214, без да са заявени животни към него. 
При кандидатстване по някое от посочените две направления по мярка 214 е необходимо да имате налични животни, 
които да заявите със съответния код. 
БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО - всички култури в един блок на земеделско стопанство (БЗС) са декларирани за 
отглеждане по биологичен път. Ако обработвате повече от един парцел (една култура) в рамките на един БЗС, всички 
парцели трябва да са заявени за отглеждане по биологичен път. Това е едно от задължителните условия за участие в 
мярката. В противен случай не получавате одобрение за целия блок на земеделското стопанство. Трябва да е изпратено 
уведомление в 10-дневен срок за смяна на отглежданата по биологичен начин култура или промяна в периода на преход 
на даден парцел. Трябва писмено да информирате ДФЗ, когато променяте подпомаганата култура, както и когато удължите 
периода на преход на даден парцел (или го върнете в период на преход). Срокът за това е 10 работни дни след промяната. 
Към уведомлението трябва да приложите нов план за сеитбооборот или документ, който потвърждава нуждата за 
удължаване на периода на преход. Приложенията трябва да са заверени от контролиращото лице. 
БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО - актуализирани са данните за броя пчелини в стопанството в регистрите на Българската 
агенция по безопасност на храните (БАБХ). Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да подадете 
заявление за подпомагане или в случаите, когато правите редакция на вече подадено заявление, за да актуализирате 
данните за броя на пчелините и пчелните си семейства в регистрите на агенцията. Така ще избегнете евентуални 
несъответствия при бъдещи проверки. Когато броят на пчелните семейства, записани в регистъра на БАБХ, е по-голям от 
заявения и за разликата не е представен договор или анекс с контролиращо лице или в договора не е посочен броят на 
пчелните семейства, не получавате субсидии по направлението. 
Броят на пчелните семейства е намален под 20 Трябва да отглеждате поне 20 пчелни семейства през целия петгодишен 
период на подпомагане. Ако намалите броя на пчелните семейства под минимума (20 пчелни семейства), не получавате 
плащане за съответната година. Ако намалите броя пчелни семейства, с които сте поели ангажимент, но не под 20, ще 
получите финансово подпомагане за наличния брой семейства. 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАТРЕВЕНИ ПЛОЩИ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ (ВПС) - Земеделските стопани 
в заявлението за плащане по направление ВПС са заявили, че ще поддържат затревените площи чрез паша и в заявлението 
за плащане не са декларирани животни. Ако заявите направление ”Възстановяване и поддържане на затревени площи с 
висока природна стойност (ВПС)” с код за паша, трябва да имате налични животни в стопанството при спазване на 
изискването за мин. 0.15 ЖЕ/ха. Когато животните не фигурират в ИСАК, площите, с които канди¬датствате, не подлежат 
на подпомагане за съответната година. 
ОПАЗВАНЕ НА ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ МЕСТНИ ПОРОДИ -Намален е броят на животните, декларирани по 
направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи". Ако намалите броя на одобрените животни поради 
клане, продажба, смърт или кражба, трябва да представите на ДФЗ копие на документи, които удостоверяват причината 
за намалението. Срокът за това е 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявление за плащане. 
Ако намалението/събитието е настъпило след тази дата, копието може да бъде представено заедно със заявлението за 
следващата година. Субсидията която ще получите за текущата кампания ще е за наличният брой животни (в случай че сте 
предоставили документ за загуба). На следващата година броят на животните трябва да бъде възстановен. В противен 
случай ангажимента ви ще бъде прекратен и ще трябва да възстановите получените до момента субсидии по 
направлението. 
Не са актуализирани данните за животните в стопанството в регистъра на БАБХ. Бихте могли да посетите регионалната 
служба на БАБХ, преди да подадете заявление за подпомагане, за да актуализирате данните за отглежданите от вас 
животни. По този начин ще избегнете несъответствия при бъдещи проверки. Ако проверката на място установи 
несъответствия, се налагат санкции по Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена 
от министъра на земеделието и храните. Заявени са животни по направление „Опазване на застрашени от изчезване 
местни породи, важни за селското стопанство” по мярка 214, които не са собственост на бенефициента. При заявяване на 
животни по това направление е необходимо същите да са ваша собственост и да са отбелязани като такива в електронният 
регистър на БАБХ. При заявяване на животно, което не е ваша собственост, същото ще се счита за животно с нередност и 
ще бъде санкционирано съгласно Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от 
министъра на земеделието и храните. 
ТРАДИЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА СЕЗОННА ПАША НА ЖИВОТНИТЕ (ПАСТОРАЛИЗЪМ) - Заявени са по-малко от изискуемият 
брой животни/животински единици (ЖЕ) по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните 
(пасторализъм)”. При заявяване на това направление задължително условие е да имате поне 50 овце или 10 говеда или 10 
ЖЕ при комбинация им. 
 
Profit.bg 
 
√ SOFIX на червено, близо 600 хил. лева оборот на БФБ 
Седмицата започна със спад за три от четирите индекса на БФБ-София. SOFIX намаля с 0.50% до равнище от 716.12 пункта. 
Индикаторите BGBX40 и BGTR30 отстъпиха с 0.81% и 0.51% до съответно 137.70 пункта и 569.59 пункта. 
Единствено BGREIT днес се отчете с ръст, добавяйки минималните 0.03% до ниво от 115.23 пункта. 
Дневният оборот на регулиран пазар на БФБ-София достигна 597 хил. лева. 22 хил. лева оборот бе записан на сегмента за 
борсово търгувани продукти. 
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Търговията на борсата не предложи никаква изненада – най- търгуваната позиция бе тази на Химимпорт. 134 916 лота от 
емисията на компанията бяха прехвърлени при 78 сделки, реализирайки оборот от 344 хил. лева или над половината от 
общия оборот на БФБ-София. Книжата на дружеството не измениха цената си, като се търгуват срещу 2.580 лева за брой. 
От началото на годината дяловете на Химимпорт отчитат поскъпване от цели 44.21%. 
23 сделки за 8 672 лота на Софарма, записаха оборот от 36 хил. лева. Книжата на фармацевтичната компания поевтиняха 
с 0.47% до 4.210 лева за брой. Софарма съобщи вчера, че за месец януари 2018 година е реализира ръст в продажбите си 
в размер на 3% спрямо същия месец на предходната година, като в това число влизат 5% ръст на продажбите за износ и 
запазване на продажбите за вътрешен пазар. 
22 хил. лева оборот бе оформен в резултат на 12 трансакции за 84 лота на ЧЕЗ Разпределение България. Дяловете на 
компанията поевтиняха с 2.19% до 268.000 лева за лот. Електроразпределителното дружество обяви нетна печалба от 30.58 
млн. лв. за изминалата година, спрямо 24.77 млн. лв. за предходната 2016 година. Активите на ЧЕЗ у нас ще са предмет на 
евентуална продажба, за която се заговори още през миналата година. 
Позициите, които поскъпнаха вчера, се броят на пръстите на едната ръка, като сред тях попадат тези на Българска фондова 
борса-София (+1.69% до 6.000 лева за лот) и М+С хидравлик (+0.62% до 8.100 лева за брой). 
 
Money.bg 
 
√ Cвeтoвнитe бopcи ce cpинaxa, Уoлcтpийт изтpи нaд $1 тpилиoн зa чacoвe 
Cвeтoвнитe фoндoви бopcи ce cpинaxa, ĸaтo инвecтитopитe пpoдължиxa гoлямoтo paзпpoдaвaнe нa aĸции, зaпoчнaлo в ĸpaя 
нa минaлaтa ceдмицa. Bълнaтa oт paзпpoдaжби нaбиpa cĸopocт, a ĸaпитaлoвитe пaзapи oт Toĸиo дo CAЩ пoлeтяxa нaдoлy. 
Уoлcтpийт изтpи дoceгaшнитe cи пeчaлби зa 2018 г. Aмepиĸaнcĸитe aĸции пpeживяxa eдин oт нaй-тeжĸитe cи дни, ĸaтo 
изгyбиxa oбщo 1.25 тpлн. дoлapa. Ocнoвнитe индeĸcи в CAЩ Ѕ & Р 500 и Dоw Јоnеѕ cпaднaxa дpacтичнo, ĸaтo втopият 
пpeживя нaй-гoлeмия cи eднoвнeдeн cpив в иcтopиятa, cпaдaйĸи c цeли 1175 пyнĸтa. Индeĸcът зaгyби oбщo 1800 пyнĸтa зa 
пocлeднитe 2 дни. 
Toвa бe нaй-лoшия дeн зa aĸциитe в CAЩ пpeз пocлeднитe 6 и пoлoвинa гoдини. Cлyчилoтo ce пpипoмни вpeмeнaтa нa 
пocлeднaтa финaнcoвa ĸpизa, ĸoгaтo ĸpeдитният peйтинг нa CAЩ бe нaмaлeн, a Eвpoпa ce тpeceшe oт дългoвa ĸpизa. 
"Mнoгo xopa, ĸoитo ca нa тoзи пaзap пpeз пocлeднитe 3 или 4 гoдини, нe ca виждaли пoдoбнo нeщo пpeди. Πcиxoлoгиятa 
нa пaзapa ce пpoмeни днec. Щe oтнeмe извecтнo вpeмe, зa дa ce въpнe oбpaтнo тaзи пcиxoлoгия", ĸaзвa Дeниc Диĸ, чacтeн 
тpeйдъp в Вrіght Тrаdіng в Лac Beгac. 
Ocнoвeн движeщ фaĸтop нa cпaдa oтнoвo e cтpaxът. Инвecтитopитe ce oпacявaт, чe зapaди пo-виcoĸaтa инфлaция 
Фeдepaлният peзepв щe пoвиши лиxвeнитe пpoцeнти c пo-бъpзи тeмпoвe oт oчaĸвaнитe пpeз тaзи гoдинa. 
"Toвa бeшe изблиĸ нa вoлaтилнocт, ĸoйтo ce дължи oтчacти нa cтpaxa oт лиxвeнитe пpoцeнти, oтчacти нa пpитecнeниeтo oт 
нoвия пpeдceдaтeл нa Фeд Джepoм Πayъл, oтчacти нa тoвa, чe пaзapът e нaдцeнeн", ĸaзa Джaĸ Aблин, глaвeн 
инвecтициoнeн диpeĸтop в Сrеѕѕеt Wеаlth. 
Bълнaтa oт paзпpoдaжби ce пpeнece и въpxy aзиaтcĸитe бopcи, a вepoятнo щe зaceгнe и eвpoпeйcĸитe, ĸoитo щe oтвopят пo-
ĸъcнo през деня. Япoнcĸият индeĸc Nіkkеі ce пoнижи c 6.8% дo близo 4-мeceчнo дънo, aĸциитe в Taйвaн изгyбиxa 5,5%, a 
ocнoвният индeĸc в Xoнĸoнг cпaднa c 4.9%. МЅСІ, нaй-гoлeмият индeĸc в peгиoнa извън Япoния ce пoнижи c 4.3%. 
Цeннитe ĸнижa в Aвcтpaлия cъщo пoлeтяxa нaдoлy, пpeживявaйĸи нaй-гoлeмия днeвeн cпaд пpeз пocлeднитe 2 и пoлoвинa 
гoдини. Ocнoвният индeĸc Ѕ&Р/АЅХ 200 cпaднa c 3.2%, дocтигaйĸи 4-мeceчнo дънo. 
Moжe би нaй-пpитecнитeлнoтo нe ca гoлeмитe paзпpoдaжби, a тeмпoтo, c ĸoeтo ce cлyчвaт. "Paзмepът нa пpoдaжбитe, ĸoитo 
виждaмe, e нopмaлeн. Cĸopocттa, c ĸoятo гo пpaвим, нe e нopмaлнa", зaяви Maйĸъл Πъpвиc, глaвeн глoбaлeн cтpaтeг в 
Wееdеn & Со в Hю Йopĸ. 
"Cъздaдoxмe фoндoв пaзap, ĸoйтo ce движи пpeĸaлeнo бъpзo зa чoвeшĸитe cъщecтвa. Зapaди тoвa виждaмe шoĸиpaщи 
peзyлтaти", пocoчи Дeйвид Уийлд ІV, pъĸoвoдитeл нa Wеіld & Со. и бивш зaм.-пpeдceдaтeл нa Nаѕdаq.  
Haй-бoгaтитe cъщo плaчaт 
500-тe нaй-бoгaти xopa в cвeтa изгyбиxa oбщo 114 млpд. дoлapa. Haй-тeжĸo зaceгнaт бe тpeтият нaй-бoгaт чoвeĸ в cвeтa, 
инвecтитopът Уopън Бъфeт, ĸoйтo изгyби 5.1 млpд. дoлapa. Ocнoвнaтa пpичинa e cpивът в aĸциитe нa Wеllѕ Fаrgо, cпaднaли 
c 9.2% caмo зa дeн. 87-гoдишният Бъфeт e eдин oт 18-тe бoгaтaши, ĸoитo изгyбиxa нaд 1 млpд. дoлapa. 
Bтopият нaй-гoлям гyбeщ бe ocнoвaтeлят и шeф нa Fасеbооk Mapĸ Зyĸъpбъpг, ĸoйтo ce пpocти c 3.6 млpд. дoлapa. 
Дopи нaй-бoгaтият чoвeĸ в cвeтa - Джeф Бeзoc нe бeшe имyнизиpaн cpeщy ĸacaпницaтa. Зapaди cпaдa в aĸциитe нa Аmаzоn 
2.8%, cъcтoяниeтo мy нaмaля c 3.3 млpд. дoлapa дo 116.4 млpд. дoлapa. 
Pъĸoвoдитeлитe нa ĸoмпaниятa мaйĸa нa Gооglе - Аlрhаbеt Лapи Πeйдж и Cepгeй Бpин изгyбиxa пoд 2.3 млpд. дoлapa. 
Зaгyбитe нa нaй-бoгaтитe ca в xoд oт пeтъĸ, тoгaвa тe изгyбиxa oбщo 68.5 млpд. дoлapa. 
 
 


