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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
АИКБ 
 
√ АИКБ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С РЕПУБЛИКАНСКИЯ СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА АРМЕНИЯ 
 

Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) подписа вчера 
споразумение за сътрудничество 
с Републиканския съюз на работодателите 
на Армения (РСРА). Меморандумът за 
разбирателство беше подписан от проф. 
Богдан Угърчински, член на Националния 
съвет на АИКБ и Гагик Макарян, президент 
на РСРА. Събитието се проведе в рамките 

на посещението на официална делегация, предвождана от президента на Република България г-н Румен Радев в Република 
Армения. 
Двете работодателски организации ще обменят ноу-хау, добри практики и ще си сътрудничат за увеличаване на обема на 
двустранната търговия и взаимните инвестиции в сферата на промишленото производство, технологиите и др. Като една 
от най-приоритетните сфери за съдействие бе очертано машиностроенето. АИКБ и РСРА ще съдействат и за провеждането 
на бизнес срещи между български и арменски компании. Страните ще участват активно в процеса на обмен на работна 
ръка от Армения в България, както и в сферата на образованието. Това ще даде допълнителна възможност за осигуряване 
на кадри за сектори от икономиката на България, в които има недостиг на работната сила в изпълнение на Спогодбата за 
регулиране на трудовата миграция между България и Армения. 
С подписаното споразумение АИКБ разширява сътрудничеството си с работодателски организации извън Европейския 
съюз. АИКБ е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от 
икономическите дейности и над 10 000 компании. 
 
В. Банкерь 
 
√ Българските работодатели подписаха споразумение за сътрудничество с арменските си колеги 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подписа във вторник споразумение за сътрудничество с 
Републиканския съюз на работодателите на Армения (РСРА). Меморандумът за разбирателство беше подписан от проф. 
Богдан Угърчински, член на Националния съвет на АИКБ и Гагик Макарян, президент на РСРА. Събитието се проведе в 
рамките на посещението на официална делегация, предвождана от президента на Република България г-н Румен Радев в 
Република Армения. 
Двете работодателски организации ще обменят ноу-хау, добри практики и ще си сътрудничат за увеличаване на обема на 
двустранната търговия и взаимните инвестиции в сферата на промишленото производство, технологиите и др. Като една 
от най-приоритетните сфери за съдействие бе очертано машиностроенето. АИКБ и РСРА ще съдействат и за провеждането 
на бизнес срещи между български и арменски компании. Страните ще участват активно в процеса на обмен на работна 
ръка от Армения в България, както и в сферата на образованието. Това ще даде допълнителна възможност за осигуряване 
на кадри за сектори от икономиката на България, в които има недостиг на работната сила в изпълнение на Спогодбата за 
регулиране на трудовата миграция между България и Армения. 
С подписаното споразумение АИКБ разширява сътрудничеството си с работодателски организации извън Европейския 
съюз. АИКБ е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от 
икономическите дейности и над 10 000 компании. 
 
Novini 24/7 
 
√ АИКБ подписа споразумение за сътрудничество с арменските си колеги 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подписа във вторник споразумение за сътрудничество с 
Републиканския съюз на работодателите на Армения (РСРА). Меморандумът за разбирателство беше подписан от проф. 
Богдан Угърчински, член на Националния съвет на АИКБ и Гагик Макарян, президент на РСРА. Събитието се проведе в 
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рамките на посещението на официална делегация, предвождана от президента на Република България г-н Румен Радев в 
Република Армения. 
Двете работодателски организации ще обменят ноу-хау, добри практики и ще си сътрудничат за увеличаване на обема на 
двустранната търговия и взаимните инвестиции в сферата на промишленото производство, технологиите и др. Като една 
от най-приоритетните сфери за съдействие бе очертано машиностроенето. АИКБ и РСРА ще съдействат и за провеждането 
на бизнес срещи между български и арменски компании. Страните ще участват активно в процеса на обмен на работна 
ръка от Армения в България, както и в сферата на образованието. Това ще даде допълнителна възможност за осигуряване 
на кадри за сектори от икономиката на България, в които има недостиг на работната сила в изпълнение на Спогодбата за 
регулиране на трудовата миграция между България и Армения. 
С подписаното споразумение АИКБ разширява сътрудничеството си с работодателски организации извън Европейския 
съюз. АИКБ е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от 
икономическите дейности и над 10 000 компании. 

 
ТВ Европа 
 
√ Работодателите: Да отпаднат ограниченията за внос на работници 
Работодателите: Да отпаднат ограниченията за внос на работници. Разговор по темата с Ивелин Желязков – директор 
„Тристранно сътрудничество“ в АИКБ. 
Цялото интервю може да гледате тук. 
 
В. Сега 
 
√ Няма причини за поскъпване след приемането на еврото 
Не е реалистично за няколко години да се справим с корупцията, казва проф. Стефан Петранов 
Проф. Стефан Петранов е дългогодишен преподавател в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" по 
макроикономика, теория и управление на инвестициите. Преподавал е и по програми на Делауеърския университет 
(САЩ), Университет "Еразмус" (Холандия) и Висшето училище по застраховане и финанси. Основател е на Института 
на дипломираните финансови консултанти. Част е и от екипа на Асоциацията на индустриалния капитал, който 
работи по ежегодния индекс "Икономика на светло". 
- Професор Петранов, основателни ли са притесненията, че след приемането на еврото "цените ще станат двойни"?  
- Това е съвсем неоснователно опасение. Статистиката в другите страни, които вече са приели еврото, не показва такова 
удвояване на цените. В България няма обективни икономически условия това да се случи. Ние сме във валутен борд, което 
прави българския лев до голяма степен еквивалентен с еврото при фиксиран валутен курс, така че няма как да се получи 
такова удвояване на цените. Все пак не забравяйте, че цените зависят от предлагането, но и от търсенето, т.е. някой трябва 
да ги плаща. Удвояване на цените може да има само при много съществено увеличаване на доходите, което не може да 
стане бързо и не може да е резултат само от приемането на еврото. 
Иначе тревоги винаги е имало и ние не сме изключение в това отношение. В други страни, където в момента работят с 
евро, също е имало такива притеснения. Те обаче не са се оправдали. Още повече че голяма част от държавите, които са 
влезли в еврозоната, не са били във валутен борд, в какъвто сме ние. А това при нас допълнително стабилизира системата, 
така че ефектът очаквам да е много по-малък, отколкото в други страни. 
- Преди две години, когато пак се говореше за влизане в еврозоната, тревогите около поскъпването също бяха 
толкова големи, колкото и сега? Защо ситуацията не стана по-ясна? 
- Защото няма качествен публичен дебат в тази насока и няма авторитетни източници на информация. Хората се 
притесняват и това е нормално. Част от тях обаче не познават много добре механизмите, които пораждат инфлацията, и 
това обяснява нещата. Повишението на цените при въвеждането на еврото е много повече в областта на страховете, на 
слуховете, отколкото на реалните рискове. 
- Кога виждате България в чакалнята на еврозоната? 
- Ако добре си спомням, ние трябваше още през 2009 г. да влезем в чакалнята. Но сега може би най-важното е, че 
министърът на финансите, който в момента е най-ангажиран с този процес, направи изявление, че до средата на годината 
ще подадем молба за влизане в еврозоната. До момента такъв конкретен ангажимент от което и да е правителство не сме 
имали, имали сме по-скоро мъгляви намерения. В случая не говорим просто за разговори, а за стъпки, които, ако се 
предприемат, вече наистина ще поемем по този път. Така че това би било напредък. 
- Оптимист ли сте, че кабинетът ще се справи с корупцията до 2-3 години, както заяви премиерът Борисов? 
- Не съм оптимист за срока. Мисля, че не е реалистично за няколко години да се справим с такъв мащабен и труден 
проблем. Може би премиерът е имал предвид, че ще се предприемат някакви стъпки, може би разчита на новото 
законодателство и новата институция, която ще работи в тази област. Но според мен този срок не е реалистичен. Когато 
говорим за корупция, много по-важно от срока е действително да се предприемат мерки и да се върви в тази посока. Ако 
има воля да се работи, рано или късно проблемът ще бъде, ако не преодолян, то поне минимизиран. А това е 
същественото. 
- Как Ви се струва поредната акция, свързана с имотите на богатите и произхода на парите за скъпи коли и имоти? 
- Не мисля, че ще има някакви съществени резултати от тази акция. Да, сигурно има хора, които са купили скъпи имоти или 
скъпи коли, но предполагам, че в повечето случаи това е направено с легитимни средства и проверката ще покаже, че 
хората разполагат законно с тези пари. Напоследък много хора продадоха семейни бизнеси, а и НАП всяка година казва 
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колко са милионерите, които плащат данъци върху доходи от над 1 милион лева. Те са няколкостотин всяка година. Така 
че нищо чудно голяма част от тях да са си купили нов имот или кола. 
- Не трябва ли тези проверки да са редовни. Нали и това е част от работата на НАП все пак? 
- Да, това трябва да бъде ежедневие, а не кампания, защото е част от тяхната работа. Важното е да видим не началото, а 
края - резултатите от тези проверки. Аз лично бих се учудил, ако има многобройни разминавания. 
- Постижим ли е растеж на икономиката от 4 - 5% тази година? 
- Мисля, че ако инерцията от миналата година продължи, ще успеем да достигнем напредък от около 4%. Под инерция 
разбирам да няма някакви много съществени външни фактори, които да повлияят на българската икономика в негативен 
план. Надявам се и да няма някакво вътрешно политическо напрежение, което също да се отрази на икономиката.  
- Ще се усетят ли в България тези колебания на борсите в САЩ от последните дни? 
- Сривът на борсите е съвсем скорошен и може би е още рано да се коментира, защото не знаем точно какво го е 
предизвикало. Предполага се, че са очакванията за повишаване на лихвите на американския капиталов пазар, но само това 
не би трябвало да води до такъв бърз и рязък спад. Трябва да се видят факторите, но сривът вече се успокоява. Мисля, че 
ако така стоят нещата действително, няма място за тревога. Ако има по-дълбоки спадове, трябва да видим какви са 
причините и дали те могат да се отразят в България. В момента няма рискове в тази посока, т.е. някаква криза от 
международните капиталови пазари да се пренесе и у нас, така както стана през 2008/09 г. Тогава имаше много повече 
чуждестранни инвеститори, които в резултат на кризата се изтеглиха от България - и от капиталовия пазар, и от имотния 
пазар. Сега няма толкова много чуждестранни инвеститори и дори и част от тях да решат да се изтеглят, проблемът няма 
да се усети така, както преди десетина години. 
- Как ще се отрази европредседателството на бизнеса в България? 
- Възможно е туризмът да получи някакъв тласък от това, че страната ни ще бъде по-често в пресата и повече чужденци ще 
я посетят, макар и за няколко дни. Това е възможно да доведе до някакъв по-голям интерес към България. Но не мисля, 
че председателството ще се отрази пряко на фирмите, които работят в производството например. Но косвено има 
перспектива - това, че ако то мине добре, ако България покаже, че е пълноценен член на ЕС, че може и се вписва добре в 
европейските структури и процеси, това в крайна сметка създава определен климат и мнение, което се отразява по някакъв 
начин. 
 
Actualno.bg 
 
√ Работодатели и синдикати не се съгласиха за дефицита на работна ръка  
Проблемът е разнолик. Става дума за висококвалифицираните работници и дефицитът им е очеваден. Това стана ясно от 
думите на Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в ефира на БНТ по темата с липсата 
на работна ръка у нас.  
Когато говорим за вътрешната миграция, ние тропаме на отворена врата, защото тя се извършва със страшна сила. Хората 
просто неудържимо мигрират към столицата, а от известно време към Пловдив и Стара Загора, каза Дечев. 
Няма работодател, който да иска "Агенцията по заетостта" да му намери работник. В Бюрата по труда се справят отлично 
с осъществяването на различни проекти, но те не са темата на нашия разговор.  
По думите на Теодор Дечев липсват кадри в строителството, машиностроенето, електротехниката и автомобилостроенето. 
 
Expert.bg 
 
√ Синдикати и работодатели в спор за дефицита на кадри 
Проблемът е разнолик. Става дума за висококвалифицираните работници и дефицитът им е очеваден. Това стана ясно от 
думите на Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в ефира на БНТ по темата с липсата 
на работна ръка у нас. 
Когато говорим за вътрешната миграция, ние тропаме на отворена врата, защото тя се извършва със страшна сила. Хората 
просто неудържимо мигрират към столицата, а от известно време към Пловдив и Стара Загора, каза Дечев. 
Няма работодател, който да иска "Агенцията по заетостта" да му намери работник. В Бюрата по труда се справят отлично 
с осъществяването на различни проекти, но те не са темата на нашия разговор. 
По думите на Теодор Дечев липсват кадри в строителството, машиностроенето, електротехниката и автомобилостроенето. 
 
Novini.vratza.eu 
 
√ Работодатели и синдикати не се съгласиха за дефицита на работна ръка 
Проблемът е разнолик. Става дума за висококвалифицираните работници и дефицитът им е очеваден. Това стана ясно от 
думите на Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в ефира на БНТ по темата с липсата 
на работна ръка у нас. 
Когато говорим за вътрешната миграция, ние тропаме на отворена врата, защото тя се извършва със страшна сила. Хората 
просто неудържимо мигрират към столицата, а от известно време към Пловдив и Стара Загора, каза Дечев. 
Няма работодател, който да иска "Агенцията по заетостта" да му намери работник. В Бюрата по труда се справят отлично 
с осъществяването на различни проекти, но те не са темата на нашия разговор. 
По думите на Теодор Дечев липсват кадри в строителството, машиностроенето, електротехниката и автомобилостроенето.  
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News.bg 
 
√ Работодателите искат да се възстанови дейността на Търговския регистър  
От Асоциацията на организациите на българските работодатели са притеснени от напрежението в работата на Търговския 
регистър. Трудностите в работата са породени от влезлите в сила в края на 2017 г. промени в Търговския закон (ТЗ), 
информират от асоциацията. 
Блокираната възможност за прехвърляне на дружествени дялове и предприятия поставя под съмнение декларираните от 
страна на правителството и Народното събрание усилия за намаляване на административната тежест, пишат 
работодателите. 
От Асоциацията настояват за спешно намиране на административни и правни механизми за нормализиране на работата 
на Търговския регистър. За пореден път апелираме промените в законодателството да стават при отчитане на позициите 
на заинтересованите страни и след задълбочена оценка на въздействието. 
Според работодателите, промените в Търговския закон са ярък пример за законотворчество под натиск. 
Подобни промени демонстрират нагледно какви са последствията от изменения в законодателството без пълноценна и 
обективна оценка на въздействието и без отчитане на позициите на заинтересованите страни. 
От асоциацията припомнят, че са изразили негативните си позиции, но народните представители не са ги взели под 
внимание. 
По аналогичен начин преди няколко години беше криминализирано недекларирането на осигурителни плащания, но до 
момента няма информация за осъден по такава причина работодател. Подобен ще е резултатът и от промените в 
Търговския закон - неясни ползи, но видими негативи, се казва в становището на асоциацията. 
 
В. Труд 
 
√ Бизнесът: Цари пълен хаoс с регистрацията на фирми 
Асоциацията на организацията на българските работодатели (АОБР) е силно притеснена от създалото се напрежение в 
работата на Търговския регистър, породено от влезлите в сила в края на 2017 промени в Търговския закон. Това съобщиха 
в писмо от организацията. 
Цялата статия четете тук. 
 
БНР 
 
√ Законови промени блокираха сделките по прехвърлянето и продажбата на фирми 
Сделки по прехвърляне и продажба на редица фирми стоят блокирани в Търговския регистър. Ситуацията е създадена от 
промените в Търговския закон, които влязоха в сила като част от мерките в защита на работниците от неизплащането на 
заплати. За напрежението сигнализираха работодателските организации.  
Блокирането на възможността за продажби и прехвърляне на дялове или цели предприятия произтича от изисквано 
удостоверение, което трябва да докаже липсата на задължения на собственика към работниците и служителите. Такова 
удостоверение, оказва се, законът не регламентира кой да издаде. Без него обаче сделките не могат да се впишат в 
Търговския регистър.  
От Асоциацията на работодателите изразяват притеснението си от създаденото напрежение и настояват за спешни 
административни и правни механизми, които да нормализират работата на регистъра. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 

БНР 
 
√ София е домакин на неформалната среща на външните министри на Европейския съюз 
София днес и утре е домакин на неформалната среща на външните министри на Европейския съюз. Събитието е едно от 
ключовите по време на българското европредседателство. За него се събират над 20 външни министри както от страните-
членки на ЕС, така и на държави кандидати. Неформалната среща на първите дипломати е наричана още "Гимних“. 
"Бащата“ на срещите Гимних е покойният бивш германски външен министър Ханс-Дитрих Геншер, който организира 
първия кръг разговори в този формат през април 1974 г. Край Бон, тогавашната федерална столица, се намира 
едноименният дворец, където заседават министрите и дал името на неформалните срещи. 
Замакът Гимних, резиденция на федералното правителство, познава много важни политически срещи. Като тази между 
канцлера Кол и външния министър Геншер с унгарския премиер Немет и първи дипломат Хорн през август 1989 г. по пътя 
на падането на Желязната завеса, както и тази през септември миналата година, когато външните министри на ЕС 
обсъждаха бъдещите отношения с Турция. Срещите "Гимних“ обикновено се провеждат без предварително зададен 
дневен ред, но често се оказват основополагащи при очертаването на дългосрочни стратегии за развитието на ЕС. Още 

https://trud.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8/
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нещо отличително за неформалните срещи на външните министри - информацията за обсъжданията и резултатите от 
разговорите е повече от оскъдна. 

 
В. Банкерь 
 
√ Кабинетът обсъжда съвместна дейност с ОИСР 
Вицепремиерът Томислав Дончев се срещна с представители на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) и обсъди потенциално сътрудничество в областта на политиката на управление в публичния сектор, 
стратегическото планиране и засилване на администрацията за координация на политиките.  
Повод за срещата беше намерението на правителството за провеждане на тематичен преглед от страна на ОИСР на 
управлението в публичния сектор, предвиден в приетата от кабинета от 20.12.2017 г. Пътна карта за действията на 
Република България по присъединяването към ОИСР. В срещата бяха обсъдени възможности за прилагане експертизата на 
организацията за провеждане на реформи в публичния сектор и за обмен на добри практики с държавите-членки. 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е международна организация на развитите държави, която 
има за цел сътрудничество за намиране на решения на общите проблеми в икономическата и социалната сфера и в 
областта на околната среда. В организацията членуват 35 държави. Присъединяването на България към ОИСР е един от 
външнополитическите приоритети на страната, за който има политически консенсус при няколко правителства от 2001 г. 
насам. Присъединяването към ОИСР е "сертификат" за качеството на реформите във всички сектори на социално-
икономическия живот на страната и позитивен знак към инвеститорите за стабилността на икономиката и финансовата 
система. 
 
Expert.bg 
 
√ И БНБ се сети да предупреждава за рисковете при търгуване с криптовалута 
Търговията с виртуални валути е изключително рискова, предупреди Българската народна банка (БНБ). 
Институцията се присъедини към изразената позиция от страна на Европейските надзорни органи относно увеличаващия 
се брой потребители, които купуват криптовалути без да са наясно с рисковете. 
"Виртуалните валути като Bitcoin, Ripple, Ether и други показват екстремна нестабилност на цената си и ясни признаци на 
ценови балон. Потребителите, които купуват виртуални валути, трябва да са наясно, че има висок риск и че могат да загубят 
големи суми или дори всичките си пари, които са инвестирали", предупреждават от БНБ. 
Въпреки множеството подобни позиции от страна на банки и регулатори, популярността на виртуалните валути остава 
висока. Наскоро финансови експерти коментираха, че пазарът им може да достигне 1 трлн. долара тази година. 
На среща на върха в Дубай пък специалисти заявиха, че технологията със сигурност има реално бъдеще. 
Управителят на компанията Blockchain Technologies Corporation Ник Спанос подчерта, че „когато цената на криптовалутата 
расте, много хора започват да се интересуват от нея и се опитват да разберат какво представлява тя“. 
„Това, което прави криптовалутата за постигането на пиърингово доверие е невиждано, по-рано нямаше такова нещо“, 
продължи той, цитиран от ТАСС. „Хората полудяха по тази нова технология и започнаха да влагат в нея пари“. 
Спанос отхвърли критиката към виртуалната валута. „Криптовалутата – това е валута на паричната независимост на хората 
и тя е повече от финансова единица“, подчерта той. 
„Манипулациите на цената не са ново нещо. Виждаме такива неща на основните пазари. Сега сме в стадия на зараждането 
на новата индустрия на криптовалутата и затова такива манипулации на цената са неизбежни“, заяви на срещата още един 
авторитетен експерт – президентът на компанията NEM.io Киан Лон Вонг. 
 
Investor.bg 
 
√ Безработицата е спаднала до 5,6% в края на 2017 г. 
За четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите достига 3,16 милиона души по данни на НСИ 
Безработицата се е понижила до 5,6% през четвъртото тримесечие на 2017 г., показват данните на Националния 
статистически институт (НСИ). 
На годишна база коефициентът на безработица намалява с 1,1 процентни пункта. А броят на безработните спада с 11,9% 
до 189,3 хил. души. 
Нивото на безработица намалява с 1,2 процентни пункта при мъжете и с 0,8 процентни пункта при жените, като достига 
почти еднакви стойности за мъжете и жените (съответно 5,6% и 5,7%). От общия брой на безработните лица 101,4 хил. 
(53,6%) са мъже и 87,9 хил. (46,4%) - жени. 
Според националната статистика от всички безработни лица 16,8% са с висше образование, 48% - със средно, и 35,2% - с 
основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 3,1% за 
вишистите, 4,7% за хората със средно образование и 16,6% за хората с основно и по-ниско образование. 
За последните три месеца на миналата година продължително безработни (от една или повече години) са 105.2 хил., или 
55,6% от всички без работа, като коефициентът на продължителна безработица е 3,1%, или с 0,8 процентни пункта по-
малко от четвъртото тримесечие на 2016 г. 
Статистиката отчита намаление на младежката безработица - във възрастовата група 15 - 29 навършени години тя е 9,4%, 
или с 3 процентни пункта по-ниска на годишна база. 
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НСИ регистрира положителни данни и при заетостта на населението. За четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на 
заетите достига 3,16 милиона души, като делът на заетите е 52,3%. На годишна база делът им се увеличава с 3,1 процентни 
пункта. 
Най-висока заетост саттистиката отчита в края на миналата година в сектора на услугите, където работят 1,9 милиона души 
или 62,8% от всички заети лица. В индустрията са заети над 966 хил. души (30,5%), а в селското, горското и рибното 
стопанство – над 210 хиляди (6,7%).  
От всички заети 3,5% (112 хил.) са работодатели, 7,6% (241,2 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88,1% (2, 79 млн.) 
- наети лица, и 0,8% (24 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2,1 милиона (75.6%) работят 
в частния сектор, а 681 хил. (24,4%) - в обществения. 
С временна работа са 110,2 хил., или 3,9% от наетите лица. 
За последното тримесечие на 2017 година най-многобройна е групата на заетите на възраст 15 - 64 навършени години – 
малко над 3 милиона души. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67,5 на сто. 
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 42,5 на сто. 
Заетостта в групата на 20 - 64 навършени години е 72,1%,като спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. този коефициент е 
по-висок с 4,4 процентни пункта. 
Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 572,1 хил., или 58,7% от населението в същата възрастова група. 
Заетостта в тази група се увеличава с 4 процентни пункта на годишна база. 
 
√ Законовите поправки за втората пенсия ще са готови до края на годината 
Ще бъде създадена втора работна група, която да разпише в детайли промените в Кодекса за социално осигуряване  
Конкретни законови текстове по механизма за изплащане на втората пенсия ще бъдат готови и внесени в парламента до 
края на тази година. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на блиц контрола в 
парламентарната комисия по труд и социална политика. 
След като първата работна група изготви проект на концепция за изплащане на втора пенсия и регламентиране на втория 
пенсионен стълб чрез Кодекса за социално осигуряване (КСО) предстои да бъде създадена втора работна група, чиято 
задача е да разработи законовите текстове, поясни министърът в отговор на въпрос от председателя на социалната 
комисия Хасан Адемов. 
Бисер Петков информира, че работната група е изпълнила задачата, предлагайки проект на концепция и сега предстои 
разработване на законовите текстове. Целта е до края на тази година да бъде приет законът, след което да се разработи 
подзаконовата нормативна база и към 2020 година законът да може да се прилага, обясни социалният министър. 
Министерството на труда и социалната политика вече е получило и обработило становищата на всички заинтересовани 
институции и съвсем скоро се очаква да бъдат готови съответните разчети при всички варианти за изплащане на втората 
пенсия, заложени в концепцията на работната група. 
Изготвянето на ясно разписан законопроект в кратки срокове е изключително важно, отбеляза Хасан Адемов. По думите 
му така осигурените лица, които имат право на този тип пенсионни продукти, ще са достатъчно добре информирани за 
възможностите си на „изхода“ на пенсионната система. 
Тогава ще има възможност и за разгръщането на широка информационна кампания по въпроса, така че осигурените да 
направят своя информиран избор. 
Още миналия месец, когато приключи работата по проекта на концепция, стана ясно, че общата позиция на бизнеса и 
синдикатите е осигурените лица да имат повече избор на възможности при втората пенсия и решението как тя да се 
изплаща на лицето. предвижда се и по-голямо разнообразие от пенсионни продукти, като дебатът е дали трябва 
законодателят да определя към какъв пенсионен продукт да се насочва пенсионерът или да се остави по-голяма свобода 
на избора на лицата. 
Мнението на социалния министър Бисер Петков е, че еднократното изплащане на събраните средства за втора пенсия или 
разсроченото им изплащане трябва да бъде ограничено, тъй като съществува риск хората да изтеглят парите от 
натрупванията си във втория стълб, да ги похарчат за други цели и пенсионният им доход от държавното обществено 
осигуряване да не покрива техните нужди. 
 
News.bg 
 
√ С 0.8 % е увеличен БВП за четвъртото спрямо третото тримесечие на 2017 г. 
С 0.8% е увеличен Брутният вътрешен продукт спрямо третото тримесечие на 2017 г. според сезонно изгладените данни, 
съобщиха от Националния статистически институт. 
С 3,6% е увеличен Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие 
на предходната година, пишат от НСИ. 
В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като: "най-
ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните 
сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното 
тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни 
показатели на националните сметки...". 
Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за 
отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии). 
Те се основават на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на 
изчисленията не е налична директна базисна информация. 
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Разработените експресни оценки за четвъртото тримесечие на 2017 г. са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период.  
Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем 
в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно 
изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година. 
Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2017 г. БВП в номинално изражение достига 27 875 млн. 
лева. 
Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 24 060 млн. лeвa. 
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (82.3%), което в стойностно 
изражение възлиза на 22 954 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2017 г. бруто капиталообразуването е 6 297 млн. 
лв. и заема 22.6% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно. 
През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо третото тримесечие на 2017 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава 
с 0.8%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.9%. 
Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2017 г. причина 
за регистрирания икономически растеж спрямо третото тримесечие на 2017 г. има увеличението на крайното потребление 
- с 2.2%. 
През четвъртото тримесечие на 2017 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.6% спрямо същото тримесечие на 
предходната година. 
Брутната добавена стойност се увеличава с 3.7%. 
Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.7%. Бруто образуването на основен капитал 
отчита ръст с 3.2% през четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът 
и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 2.0 и 9.4%, гласят данните на НСИ. 
 
В. Сега 
 
√ Министърът на туризма поиска по-високи цени в курортите 
Ще привличаме китайски туристи с Балкански маршрут 
На фона на "постоянното присъствие" на туризма като един от най-сивите сектори в икономиката вчера министърът на 
туризма Николина Ангелкова предложи по-високи цени по курортите. "Като се има предвид високото качество на 
туристическия продукт, който предлага страната, ще бъде добре да се повишат цените по курортите, особено тези, които 
са по-висока категория", каза тя пред bTV. Все пак министърът подчерта, че става въпрос за 100% частен сектор, който сам 
решавал. Ангелкова мина през "целия конспект" - от българското присъствие в платформата "Букинг", през ниските цени в 
България, до ръста на туристите. 
Около 40% от българските хотели в платформата "Букинг" не присъстват в регистъра, поддържан от министерството на 
туризма, каза още Ангелкова по повод идеята за регулации на споделената икономика в ЕС. Статистиката показвала, че 
родните хотели в системата са около 10 000, а в нея са вписани около 6100. Ангелкова смята, че платформи като "Букинг" 
и airbnb (за преотстъпване на частни жилища) трябва да проверяват дали местата, които предлагат за настаняван в 
сайтовете си, имат категоризация в съответната държава. 
В София, за да се отдават жилища под наем чрез тази платформа, собствениците трябва да подадат заявление до 
районната община за промяна на предназначението му - от "жилищни нужди" в "апартамент за гости". Дали и колко души 
са го направили обаче не е ясно. 
Сравнена с други европейски държави, почивката в България излиза значително по-евтино и може би страната ни предлага 
най-евтината ваканция в Европа, коментира още Николина Ангелкова. За тридневен престой у нас туристите плащат средно 
122 евро, докато в Амстердам например сумата за това време ще бъде около 348 евро, допълни тя, позовавайки се на 
британски всекидневник. 
СКИ 
Ангелкова призна, че много от зимните курорти са недоразвити, но изрази надежда, че те ще се развият. Засега обаче 
места като Ком и Узана в Стара планина, както и Витоша и Рила се развивали само на думи. Независимо от липсата на 
спортно-технически съоръжения, Ангелкова се похвали, че се бележи ръст на туристите в курортите с 15% повече от 
миналата година. Половината от българите също оставали в родните ски курорти. 
 
Econ.bg 
 
√ Депутатите ще гледат ветото на президента за строителство в ниви 
Законопроектът беше оспорен след гражданско недоволство и протести. Основен мотив на президента Румен Радев 
да наложи ветото е, че новите правила не изпълняват конституционното задължение на държавата за специална 
закрила на земеделските земи 
Парламентът ще гледа ветото на президента върху поправките, свързани със земеделските земи, които улесняват 
промяната на предназначението на земеделски земи и застрояването им. Очаква се депутатите да го отхвърлят, тъй като 
миналата седмица ветото вече беше преодоляно от земеделската комисия, която отново прие спорните изменения. 
Промените в Закона за опазване на земеделските земи бяха гласувани и прокарани през преходни и заключителни 
разпоредби в друг закон за посевите, внесени устно между първо и второ четене от Йордан Апостолов от "Обединени 
патриоти". 
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Законопроектът беше оспорен след гражданско недоволство и протести. Основен мотив на президента Румен Радев да 
наложи ветото е, че новите правила не изпълняват конституционното задължение на държавата за специална закрила на 
земеделските земи и промяна на предназначението им само по изключение при доказана нужда. 
Притесненията на природозащитници са, че с това се отваря законова врата за бетониране на последните незастроени 
места по Черноморието. Според протестиращи граждани и през тази, и през миналата седмица измененията "възкресяват" 
вече загубили правно действие решения за промяна на предназначението, като целта е да се заобиколят актуалните 
изисквания и процедури, като така продължи застрояването по стари планове. 
Проектът, гласуван на 24 януари 2018 г., дава амнистия на собствениците на ниви, които са сменили предназначението им, 
но не са реализирали строителство в срок, като им дава право на инвестиции, вместо земите да станат отново земеделски. 
Предложенията за промени в закона за посевите са били направени устно от Йордан Апостолов от "Обединени патриоти" 
между първо и второ четене в Комисията по земеделието и храните в края на 2017 г. В средата на декември тези изменения 
са били одобрени на второ четене от всички присъствали на заседанието на комисията депутати от ГЕРБ, "Обединени 
патриоти" и БСП. Част от тези текстове са променени на следващата земеделска комисия, без да се променя философията 
на измененията. 
Миналата сряда законопроектът беше повторно подкрепен от земеделската комисия от 12 депутати от ГЕРБ и "Обединени 
патриоти", девет са били против - сред тях депутати от БСП, ДПС и "Воля", без "въздържали се". 
Ако измененията бъдат гласувани окончателно и в пленарната зала днес, за да може да се строи в бившите ниви, 
собственикът на земята ще трябва да подаде искане пред съответната земеделска комисия, в което да посочи номера на 
старото разрешение и датата на издаването му. Към документите трябва да се приложи документ за собственост или 
учредено право на строеж, актуална екооценка на инвестиционното намерение, както и влязъл в сила подробен 
устройствен план. Решението на комисията ще губи правното си действие, ако в тригодишен срок собственикът не поиска 
издаване на разрешение за строеж или ако до шест години не го започне. 
Собствениците на земи, които са платили такса за смяната на предназначението, няма да плащат отново, ако тя съвпада с 
актуалната тарифа. Разликата с тарифите ще бъде доплащана или ще бъдат връщани пари. Земеделските комисии ще са 
длъжни в срок до един месец да препотвърдят или да отхвърлят искането. 
Преди две седмици експресно предложените законови промени бяха отхвърлени. В момента законът предвижда давност 
на разрешителни 3 и 5 години. Това означава, че ако собственик на земя, който има строително разрешение, не е започнал 
строеж в рамките на 3 или 5 години, губи разрешителното си и трябва да мине отново през цялата процедура, за да получи 
ново разрешително. 
През май миналата година поправки в Закона за опазване на земеделските земи, внесени пак от "Обединени патриоти", 
предлагаха да се удължи с още три години срокът за строителство на черноморското крайбрежие. Тогава обаче след шумна 
реакция в социалните мрежи ГЕРБ оттегли подкрепата си и проектът не стигна до пленарната зала. 
 
Дарик 
 
√ Годишно се отпускат по 26 млн. евро по лозаро-винарската програма 
Продължава лозаро-винарската програма, по която ще бъдат отпускани по около 26 млн. евро годишно до 2023 г. Това 
съобщи министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов при ритуалното зарязване на лозята край 
варненското село Белоградец. 
По програмата за преструктуриране и конверсия на масивите през миналата година са сключени 123 договора за близо 50 
млн. лв. Лозовите масиви у нас вече са над 604 000 дка.  България изнася 64 млн. литра вино годишно, каза още 
министърът. 
В България има над 300 изби, като виното на поне 200 от тях е с много високо качество, заяви министър Порожанов. 
 
Sinor.bg 
 
√ Най-после тръгва приемът по подмярка 4,2 за преработка на земеделски стоки и ще продължи до 16 май 
След закъснение от половин година 
В късните часове на деня от фонд „Земеделие“ обявиха, че от вчера е започнал приемът през по подмярка 4.2 „Инвестиции 
в материални активи“ от ПРСР 2014-2020. Документите ще се приемат през Интегрираната система за управление и 
наблюдение (ИСУН), като последната дата за прием на проекти ще приключи на 16 май 2018 г. Информацията беше 
подадена от зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция Атидже Алиева-Вели по време на 
шестата национална среща на земеделските производители в Златни пясъци. 
Във връзка с промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, приети през януари 2018 г., фонд 
„Земеделие” въвежда Интегрираната система за управление и наблюдение, чрез която ще се подават електронно всички 
документи за кандидатстване за подпомагане по ПРСР. 
Алиева обясни, че изключение ще има само за техническата документация, която придружава проектните предложения. 
Това означава, че документи на хартиен носител няма да бъдат приемани. Електронно ще се осъществява и цялата 
комуникация между ДФЗ и кандидатите. 
Новите моменти в процедурата при разглеждане на проектните предложения включват още: 
- предварителната им оценка и класиране, с възможност за подаване на възражение срещу оценката от страна на 
бенефициентите. 
- следва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, която приключва с оценителен доклад 
(също подлежащ на обжалване пред Управляващия орган); 
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- техническа и финансова оценка и 
- издаване на оценителен доклад.  
Важно е да се отбележи, че и подаването на искането за плащане, независимо дали става въпрос за авансово, междинно 
или окончателно, също ще се извършва през ИСУН, включително документите, които се прилагат към искането, обясни 
още Атидже Алиева-Вели. За тази цел бенефициентите трябва да имат предварително направен от тях електронен профил 
в ИСУН, както и квалифициран електронен подпис. 
 
Novini.bg 
 
√ Поредно повишение на индустриалното производство в еврозоната  
Индустриалното производство в еврозоната и в целия Европейския съюз отбеляза приличен растеж през декември 2017-а 
година, следвайки солидният скок месец по-рано, показват данни на Евростат.  
В същото време индустриалното производство в България нарасна с добро темпо за втори пореден месец, заличавайки 
напълно спада от октомври, пояснява БНР. Производството в рамките на еврозоната нарасна през декември с 0,4% спрямо 
ноември, когато се повиши с цели 1,3% (възходяща ревизия от повишение с 1,0%), докато очакванията на финансовите 
пазари бяха за малко по-слаб растеж с 0,2 на сто. На годишна база темпото на производствения растеж се ускори силно до 
5,2% от 3,7% през ноември (възходяща ревизия от предишна оценка за повишение с 3,2%) и при прогноза за повишение с 
4,2 на сто.  
Повишението на месечна база се дължи в най-голяма степен на ръст с 2,7% на производството на потребителски стоки за 
дълготрайна употреба (такива като автомобили и хладилници например), с 1,3% на енергийното производство и с 0,7% на 
стоките с недълготрайна употреба (такива като дрехи и хранителни продукти), докато средствата за производство се 
понижиха с 1,1 на сто. Производството в целия Европейски съюз нарасна през декември на месечна база с 0,3% след ръст 
с 1,2% през ноември, като производственият растеж на годишна база се ускори до 4,8% от 3,8% през предходния месец. И 
в този случай доброто разширяване на производството на месечна база се дължи в най-голяма степен на скок с 2,6% на 
производството на стоки за дълготрайна употреба.  
В рамките на изминалата 2017 година индустриалното производство в еврозоната нарасна с 3,0%, а в рамките на ЕС - с 3,3 
на сто. Индустриалното производство през декември отбеляза най-силен ръст на месечна база в Румъния (скок с 3,8%), 
следваната от Ирландия (с 3,0%) и Словения (с 2,7%), докато най-голямо понижение беше отчетено в Словакия (спад с 
2,7%), Литва (с 2,6%) и Чешката Република (понижение с 1,5%).  
Най-добър растеж на производството на годишна база е отчетен отново в Румъния (повишение с 13,5%), следвана от 
Словения (с 12,2%) и Швеция (повишение с 8,5%) при най-солиден спад в Хърватия (понижение с 2,5%), Люксембург (с 
2,3%) и Дания (с 2,2%). За разлика от осреднени данни на Евростат за ЕС, индустриалното производство в България отчете 
малко по-силен растеж месечна база, увеличавайки се през декември с 0,7% след повишение през ноември с 0,8%. На 
годишна база обаче растежът на индустриалното производство в България стабилизира за втори пореден месец на ниво 
от 2% след доста по-добра експанзия от над 4% през лятото и от около 3% в началото на есента. Въпреки това 
производството в нашата страна остава на позитивна територия спрямо година по-рано за единадесети пореден месец, 
като за последно индустриалното производство се сви с 0,9% през януари. 
 
Profit.bg 
 
√ Скок на акциите в Азия, въпреки данните за инфлацията в САЩ 
Азиатските акции поскъпват днес, след като индексите на Уолстрийт вчера игнорираха данните за инфлацията в САЩ и 
записаха повишения. 
В същото време доларът бе закотвен близо до двуседмични дъна, въпреки че лихвите по щатските държавни облигации 
скочиха в очакване на по-бързи вдигания на лихвите. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 1%. 
Австралийският основен индекс се повиши с 0.9%, а южнокорейският KOSPI добави 1.1%. Японският Nikkei нарасна с 1.3%, 
след понижения в три поредни дни, които го доведоха до четириседмично дъно. 
Индексите на Уолстройт скочиха вчера, като Dow Jones се повиши с 1%, а S&P 500 добави 1.34%, след като инвеститорите 
игнорираха по-високата от очакваната инфлация и изкупуваха акции на Facebook, Amazon.com и Apple. 
Потребителските цени в САЩ са нараснали с повече от очакваното през януари, след като американците са плащали повече 
за бензин, за жилище и здравеопазване, което допълнително засили опасенията и вероятността Федералният резерв да 
вдигне лихвените проценти с повече от първоначално очакваното. 
Това повиши лихвите по щатските държавни облигации вчера, като лихвата по 10-годишните книжа достигна 
четиригодишен връх.Изнесени също вчера данни показаха, че продажбите на дребно в страната падат с 0.3% през януари, 
отбелязвайки най-големия спад от 11 месеца. Това е доста под прогнозите за ръста на продажбите с 0.2%. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, губи 0.25%, до 
88.892 пункта, след като изгуби над 0.6% вчера въпреки данните за инфлацията. 
Доларът увеличи загубите си от вчера спрямо японската йена до 15-месечно дъно от 106.420 пункта. 
Еврото продължи ръста си, поскъпвайки до 10-дневен връх от 1.2473 долара, след като вчера скочи с 0.8%. Австралийският 
долар също продължи да поскъпва и достигна 10-дневен връх от 0.7946 щатски долара. 
При суровините, фючърсите на петрола от сорта брент поскъпват с 0.75%, до 64.84 долара за барел, след като цените 
скочиха в предходния ден. Петролът се облагодетелства и от поевтиняването на долара. Цената на суровината обикновено 
се движи в обратна посока на щатската валута. 


