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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ ОПРЕДЕЛИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2018 Г. 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) на Общо събрание, което се проведе вчера, прие отчетите за 
дейността през 2017 г., бюджет за 2018 г. и определи приоритетите в дейността си за 2018 г. 
Основни приоритети на АИКБ са ускорено изграждане на електронното управление; продължаване на борбата със сивата 
икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията; продължаване на усилията за ограничаване на държавната 
намеса в икономиката и намаляване на регулаторната тежест и присъединяване на България към ERM II, Шенген и ОИСР. 
Акцент в дейността на АИКБ ще продължи да бъде ускоряване на реформите в образователната система и по-широкото 
въвеждане на професионалното образование и дуалното обучение. АИКБ ще съсредоточи и усилия в изготвяне и 
координиране на приемането на предложения за облекчаване на трудовата миграция, разработване и обсъждане на нов 
Кодекс на труда, както и разрешаване на проблематичните въпроси в социално-осигурителната система. Реформата в 
здравеопазването и гарантиране на обществения контрол и управление на НЗОК също са част от задачите, по които 
Асоциацията ще работи през тази година. 
АИКБ ще продължи да работи активно за цялостна реформа в енергетиката, включваща прекратяване на държавната 
помощ за „американските централи“ и засилване на контрола върху когенерациите и ВЕИ-тата. От Асоциацията настояват 
за приемане на нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара и за приемане на балансирана 
национална енергийна стратегия до 2030 г. Сред останалите мерки, които най-представителната организация на 
работодателите на национално равнище, представляваща ¾ от икономическите дейности и над 10 000 компании се стреми 
да бъдат въведени, са повишаване ефективността на държавните дружества вкл. чрез листването им на БФБ и подобряване 
на енергийната свързаност на страната. 
Общото събрание избра за нови членове на Националния съвет на АИКБ Магдалена Милтенова, представител на Браншови 
съюз за стопанска инициатива в транспорта (БССИТ) и Калин Йончев, представител на Асоциация на професионалните 
гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии (АПГЕЕКТ). 
Промени бяха гласувани и в състава на Контролния съвет на АИКБ.  Общото събрание избра Ивайло Петков, представител 
на Еврохолд България АД; Методи Янков, представител на МБАЛ „Сердика“ ЕООД и Никола Чакръкчиев, представител на 
Българска национална браншова камара охранители и детективи (БНБ КОД). 
Участниците в общото събрание приеха единодушно да бъде учредена фондация с дейност в частна полза с наименование 
„Институт за устойчиво икономическо развитие (ИнУИР)“. Сред основните цели на института ще са подобряването на 
бизнес средата и инвестиционния климат в Република България, насърчаването на предприемачеството, повишаване на 
конкурентоспособността и реиндустриализация на българската икономика. 
Институтът ще изготвя също анализи, прогнози и икономическо моделиране и всякаква друга дейност, необходима за 
реализиране на горепосочените цели и ще развива издателска дейност; организиране на семинари и конференции; 
консултантска дейност; информационни услуги и др. 
За председател на Управителния съвет на института беше определен проф. Стефан Петранов, а за членове проф. Емилия 
Ченгелова, проф. Богдан Угърчински, проф. Елка Тодорова, проф. Маргарита Колева,  д-р Милена Ангелова и д-р Милчо 
Близнаков. За изпълнителен директор Общото събрание на АИКБ определи доц. Теодор Дечев. 
Повече за дейността на Асоциация на индустриалния капитал в България за 2017 г. може да видите тук. 
 
√ АИКБ ИСКА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРИЕМА В ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска от министъра на образованието и науката Красимир 
Вълчев при утвърждаване на държавния план-прием във висшето образование превес да имат техническите и природо-
математическите специалности. Асоциацията е готова активно да подпомогне министерството при усъвършенстване на 
модела, по който бизнесът дава своите предложения при определяне на план-приема във висшите училища. Това заяви 
председателят на АИКБ Васил Велев по време на дискусия за българското образование, проведена в рамките на 
заседанието на Общото събрание на АИКБ. Участие в събитието взе и ресорния министър Красимир Вълчев. 
„От името на АИКБ искам да благодаря на ръководството на Министерство на образованието и науката за добрата ни 
съвместна работа през последната година. Считам, че за този период успяхме заедно да направим няколко 
изключително важни стъпки за решаването на проблема с недостига на квалифицирана работна ръка в България. Готови 
сме заедно с представители на МОН да вземем активно участие и в информационните кампании за популяризиране на 
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професионалното образование. В лицето на АИКБ Министерството може да е сигурно, че има надежден партньор“, заяви 
още Васил Велев. 
Сред основните успехи в съвместната работа с МОН 
Асоциацията отчете институционализирането на 
резултатите от проект „Домино – за въвеждане на 
дуалното обучение в България“. В следствие на 
активното участие на представители на АИКБ вече има 
дванадесет одобрени специалности за дуално 
обучение, като шест от тях са предложени от АИКБ, 
сред които „Промишлена електроника“, 
„Автомобилна мехатроника“, „Машини и система с 
цифрово-програмно управление“ и др. А първите 
работодатели, възприели дуалната система на 
обучениеq са членове на АИКБ. 
Според Асоциацията има необходимост от въвеждане 
на нов механизъм за финансиране на висшето 
образование, което се заплаща от данъкоплатците. 
Финансов механизъм, който да способства за насърчаване и задържане в заетост в страната на завършилите. За целта 
трябва принципът „парите следват студента“ да се промени. Не университетите да получават бюджетно финансиране, а 
студентите да получават на кредит средствата, необходими за тяхното обучение, които средства да внасят (по подобие на 
студентските такси сега) в избрания/приелия ги университет. Този кредит няма да се връща, ако завършилият висшето си 
образование специалист се реализира в страната за определен период. Студентите от дефицитни специалности следва да 
получават допълнителен кредит като несимволични стипендии, например 500 лева месечно. 
По време на събитието беше представено и споразумението, което Министерство на образованието и науката и 
Асоциацията на организациите на българските работодатели ще подпишат, като допълнение към направените 
предложения за промени в законодателството. Чрез него ще се даде по-голяма възможност бизнесът да се ангажира с 
броя на паралелките, броя на учениците, профилите и специалностите на регионално ниво. В допълнение на това 
национално представителните организации на работодателите ще участват активно при формирането на държавния план-
прием. 
Асоциация на индустриалния капитал в България е най-представителната организация на работодателите на национално 
равнище, представляваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании. 
 
Свободен народ 
 
√ Работодателите подкрепиха твърдо облекчаването на достъпа до българския пазар на труда 
ФУНДАМЕНТАЛНО ВАЖНО Е ДА СЕ ПРЕМАХНАТ НЕНУЖНО СЪЗДАДЕНИТЕ И В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ И ПРАКТИКИ В ДРУГИТЕ СТРАНИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ТЕЖЕСТИ ПРИ ТРУДОВАТА ИМИГРАЦИЯ 
На 23 февруари 2018 година, четирите представителни работодателски организации, обединени в Асоциацията на 
организациите на българските работодатели (АОБР), са изпратили писмо до министър-председателя г-н Бойко Борисов и 
до вицепремиера г-н Валери Симеонов (писмо с Изх. № 17-00-8/23.02.2018 г. на АОБР), в които се изказва категорична 
подкрепа за гласувания на първо четене в Народното събрание проект на Закон за трудовата миграция и трудовата 
мобилност, както и за приетите от Комисията по труда, социалната и демографската политика промени в същия закон. 
Промените трябва да доведат до облекчаване на режима за допускане на чуждестранни работници от страни извън ЕС на 
пазара на труда у нас. Представяме пълния текст на писмото, адресирано до г-н Бойко Борисов и до г-н Валери Симеонов. 
Представителните организации на работодателите на национално равнище изразяваме своята удовлетвореност от 
приетите от Комисията по труда, социалната и демографската политика промени в Закона за трудовата миграция и 
трудовата мобилност (второ гласуване 21.02.2018 г.). За нас с тези промени ще се осигури достъп до пазара на труда на 
необходими специалисти, за каквито са налице безсъмнени и непреодолими със собствен ресурс потребности. 
Пазарът на труда в България изпитва остър недостиг, както на специалисти на практика за всички икономически дейности 
от реалния сектор, на квалифицирани работници с годишна заетост, така и на сезонни работници. Причините за това са 
най-вече отрицателният приток - на 107 хиляди пенсионирали се имаме 54 хиляди завършили средно образование за 
миналата година. На 100 излезли от пазара на труда имаме едва 63-ма влезли. Ситуацията се утежнява допълнително от 
отрицателната нетна миграция – през последните години, макар и намаляваща, разликата между напусналите и 
завърналите се е около 4 хиляди души годишно. 
От друга страна, имаме ръст на икономиката от порядъка на 4% и работодателите прогнозират ръст на необходимата 
численост на персонала. Недостигът на човешки ресурси се изтъква като главната пречка от инвеститорите (наши и чужди) 
и е главният задържащ по-бързия икономически растеж фактор. Това води и до реализиране на БВП и Бюджет под 
потенциала на икономиката, както и до по-бавен процес на конвергенция. Затова е фундаментално важно да се премахнат 
ненужно създадените и в противоречие с европейските изисквания и практики в другите страни ограничения и тежести 
при трудовата имиграция. 
Позитивното икономическо развитие на страната ни и целта за постигане на още по-добър растеж обуславят 
необходимостта от най-важните приети изменения, сред които: 
Първо: По §3 – ограничението, предвидено в чл. 7, ал. 1, т. 2 (в предходните 12 месеца общият брой на гражданите на трети 
държави, работещи за местния работодател, не надвишава 10 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово 
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правоотношение български граждани, граждани на други държави - членки на Европейския съюз, на държави - страни по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария), е всъщност 
самоограничение, тъй като не се изисква по европейските регулации. 
Това е обективна пречка за наемане на необходими работници. Приетото облекчаване на този режим, съответно - чрез 
възможността общият брой на гражданите на трети държави, работещи за местния работодател, да е ограничен до 20 на 
сто и до 35 на сто за малките и средни предприятия, решава едновременно два проблема – липсата на подходящи 
работници и тромавото администриране при надвишаване на настоящия праг. Ограничение от 10 на сто пречи основно на 
малките и средни предприятия да наемат нужното им количество работници, особено в случаите на микро-предприятията. 
Приетата промяна в размера на ограничението ще намали значително броя на случаите, в които се налага разглеждането 
и разрешаването индивидуално на всеки конкретен казус. И в действащата, и в приетата редакция на тази норма 
Министърът на труда и социалната политика може да разрешава достъп до пазара на труда в отделни случаи извън 
ограниченията по чл. 7, ал. 1, т. 2, едва след като изиска становища от съответните държавни органи, както и от 
представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, от творчески 
съюзи, спортни федерации и национални спортни организации, от органите на местното самоуправление. 
Така ще е и занапред, но вместо при надвишаване на 10 на сто, вече ще се прилага при надвишаване от 20 на сто, 
респективно (при малки и средни предприятия) - при надвишаване на 35 на сто от средносписъчната численост на наетите. 
Освен процесуална и времева икономия, подобно изменение ще представлява намаляване на административната тежест, 
както за бизнеса, така и за държавата в лицето на МТСП. 
Второ: По §4 - лица от български произход да могат да упражняват заетост без разрешение по чл. 7, ал. 3, след регистрация 
от работодателя в Агенцията по заетостта при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. Тази 
промяна ще облекчи достъпа до пазара на труда на лица от български произход, а с това ще ги мотивира да търсят своите 
перспективи за развитие в България. Допълнителен аргумент за подкрепа е, че хората от български произход следва да 
бъдат насърчени за интегриране у нас, а не както е в действащата редакция на закона – да са поставени при равни условия 
с всички граждани на трети страни, независимо от произхода. 
Трето: По §11 - добавя се 20-дневен срок за издаване на Единното разрешение за пребиваване и работа. В действащата 
редакция на закона няма предвиден срок, а с промяната ще се постигне времева стегнатост и повече ефикасност в работата 
на администрацията, което е в подкрепа на бизнеса. 
Четвърто: По §12 - създава се §12а, като формално отпада изискването за предварително проучване на пазара на труда 
(т.нар. „пазарен тест“). Тази промяна е изключително важна. Тя превръща формалния пазарен тест, провеждан 
понастоящем в рамките на чисто административна процедура (проверява се има ли български граждани, които да 
отговарят на условията за определена работа), в реален пазарен тест – ако работодателят реши да назначи чужденец на 
свободната позиция, то ще трябва да заплаща най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в Република 
България, плюс допълнителни разходи за транспорт, настаняване, разрешения и пр. 
Накратко - назначаването на чуждестранен работник ще е съпътствано с поне 2 пъти по-големи разходи за работодателя, 
в сравнение с тези за български работник (ако за позицията има такъв). Следователно, предпочитанието на работодателя 
ще е обусловено от изцяло обективни и прагматични предпоставки – производствена потребност, подходяща 
квалификация и опит на кандидата, разходи за труд. Няма причина да бъде предпочетено драстично по-скъпото и сложно 
решение за внос на специалист, ако търсеният специалист може да бъде намерен на местния пазар на труда. 
В момента наблюдаваме следната картина: има крещящ недостиг на специалисти с висше образование в ИТ сектора, 
машиностроенето, електротехниката и електрониката и др. от порядъка на десетки хиляди от една страна и едва 177 
внесени за цялата 2017 г. специалисти със синя карта. Причините за това се коренят в тежките и скъпи процедури и ненужни 
ограничения, част от които отпадат с тази и следващата разпоредба. 
Пето: По §13 – отменя се чл. 18, в който са Списъкът на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани 
специалисти, и изискването брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на работника - гражданин на трета 
държава, да е най-малко два пъти по-висока от средната работна заплата в Република България. 
Този ограничителен списък не показа никаква пригодност за времето на действието си. Обратно – представляваше реална 
пречка пред упражняване на висококвалифицирана заетост от работник - гражданин на трета държава, чиято професия не 
попадаше във въпросния списък (а в него до месец януари на настоящата година попадаха само специалисти от сферата 
на информационните и комуникационните технологии). 
Освен това, изискването за минимално възнаграждение в двоен размер спрямо средната работна заплата е поредното 
наше самоограничение, каквото не се изисква от нормите на ЕС, които и в този случай сме надскочили. 
За да произведе положителен ефект, това важно предложение трябва да се разглежда в единство с предходното 
предложение (§12). Иначе казано, необходимо е двете да бъдат приети като пакет. 
Разчитаме, че тези промени ще бъдат приети на второ гласуване и в пленарна зала, за да бъде облекчен достъпът на 
работници от трети страни до българския пазар на труда – решение, изцяло в подкрепа на родната икономика и основа за 
по-висок растеж, както и на Вашата държавническа ангажираност с този процес. 
 
√ АИКБ иска насърчаване на приема в техническите и природо-математическите специалности 
АСОЦИАЦИЯТА Е ГОТОВА АКТИВНО ДА ПОДПОМОГНЕ МИНИСТЕРСТВОТО ПРИ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОДЕЛА, ПО КОЙТО 
БИЗНЕСЪТ ДАВА СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛАН-ПРИЕМА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска от министъра на образованието и науката Красимир 
Вълчев при утвърждаване на държавния план-прием във висшето образование превес да имат техническите и природо-
математическите специалности. Асоциацията е готова активно да подпомогне министерството при усъвършенстване на 
модела, по който бизнесът дава своите предложения при определяне на план-приема във висшите училища. Това заяви 
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вчерс председателят на АИКБ Васил Велев по време на дискусия за българското образование, проведена в рамките на 
заседанието на Общото събрание на АИКБ. Участие в събитието взе и ресорния министър Красимир Вълчев. 
„От името на АИКБ искам да благодаря на ръководството на Министерство на образованието и науката за добрата ни 
съвместна работа през последната година. Считам, че за този период успяхме заедно да направим няколко изключително 
важни стъпки за решаването на проблема с недостига на квалифицирана работна ръка в България. Готови сме заедно с 
представители на МОН да вземем активно участие и в информационните кампании за популяризиране на 
професионалното образование. В лицето на АИКБ Министерството може да е сигурно, че има надежден партньор“, заяви 
още Васил Велев. 
Сред основните успехи в съвместната работа с МОН Асоциацията отчете институционализирането на резултатите от проект 
„Домино – за въвеждане на дуалното обучение в България“. В следствие на активното участие на представители на АИКБ 
вече има дванадесет одобрени специалности за дуално обучение, като шест от тях са предложени от АИКБ, сред които 
„Промишлена електроника“, „Автомобилна мехатроника“, „Машини и система с цифрово-програмно управление“ и др. А 
първите работодатели, възприели дуалната система на обучение, са членове на АИКБ. 
Според Асоциацията има необходимост от въвеждане на нов механизъм за финансиране на висшето образование, което 
се заплаща от данъкоплатците. Финансов механизъм, който да способства за насърчаване и задържане в заетост в страната 
на завършилите. За целта трябва принципът „парите следват студента“ да се промени. Не университетите да получават 
бюджетно финансиране, а студентите да получават на кредит средствата, необходими за тяхното обучение, които средства 
да внасят (по подобие на студентските такси сега) в избрания/приелия ги университет. Този кредит няма да се връща, ако 
завършилият висшето си образование специалист се реализира в страната за определен период. Студентите от дефицитни 
специалности следва да получават допълнителен кредит като несимволични стипендии, например 500 лева месечно. 
По време на събитието беше представено и споразумението, което Министерство на образованието и науката и 
Асоциацията на организациите на българските работодатели ще подпишат, като допълнение към направените 
предложения за промени в законодателството. Чрез него ще се даде по-голяма възможност бизнесът да се ангажира с 
броя на паралелките, броя на учениците, профилите и специалностите на регионално ниво. В допълнение на това 
национално представителните организации на работодателите ще участват активно при формирането на държавния план-
прием. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България е представителна организация на работодателите на национално 
равнище, представляваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании. 
 
В. Труд 
 
√ Бизнесът иска повече математици 
АИКБ се обявиха и за промяна на принципа «парите следват студента» 
От образователната система да излизат повече студенти, завършили технически и природо-математически специалности. 
Това поискаха от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), които проведоха дискусия за българското 
образование заедно с просветния министър Красимир Вълчев. 
„Асоциацията е готова активно да подпомогне министерството за усъвършенстване на модела, по който бизнесът дава 
своите предложения при определяне на план-приема във висшите училища“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
Цялата статия четете тук. 
 
Cross.bg 
 
√ Бизнесът иска да обърне принципа "парите следват студента" 
Има нужда от въвеждане на нов механизъм за финансиране на висшето образование, което се заплаща от данъкоплатците, 
като той трябва да способства за насърчаване и задържане в заетост в страната на завършилите. За целта трябва принципът 
"парите следват студента" да се промени, смятат от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Не университетите да получават бюджетно финансиране, а студентите да получават на кредит средствата, необходими за 
тяхното обучение, които средства да внасят (по подобие на студентските такси сега) в избрания/приелия ги университет. 
Този кредит няма да се връща, ако завършилият висшето си образование специалист се реализира в страната за определен 
период. Студентите от дефицитни специалности следва да получават допълнителен кредит като несимволични стипендии, 
например 500 лева месечно. 
Идеите си АИКБ са представили пред министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с МОН. 
Индустриалците искат от образователната система да излизат повече студенти, завършили технически и природо-
математически специалности и предлагат МОН да се съобрази с това при утвърждаване на държавния план-прием във 
висшето образование. 
Председателят на АИКБ Васил Велев е заявил готовност от АИКБ да вземат активно участие и в информационните кампании 
за популяризиране на професионалното образование. 
От Асоциацията отчитат институционализирането на резултатите от проект "Домино - за въвеждане на дуалното обучение 
в България". В следствие на активното участие на представители на АИКБ вече има дванадесет одобрени специалности за 
дуално обучение, като шест от тях са предложени от АИКБ, сред които "Промишлена електроника", "Автомобилна 
мехатроника", "Машини и система с цифрово-програмно управление" и др. А първите работодатели, възприели дуалната 
система на обучение, са членове на АИКБ. 
По време на събитието беше представено и споразумението, което Министерство на образованието и науката и 
Асоциацията на организациите на българските работодатели ще подпишат, като допълнение към направените 

mailto:https://trud.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8/
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предложения за промени в законодателството. Чрез него ще се даде по-голяма възможност бизнесът да се ангажира с 
броя на паралелките, броя на учениците, профилите и специалностите на регионално ниво. 
В допълнение на това национално представителните организации на работодателите ще участват активно при 
формирането на държавния план-прием. 
 
В. Банкерь 
 
√ Бизнесът поиска от държавата да насърчава приема в техническите специалности 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска от министъра на образованието и науката Красимир 
Вълчев при утвърждаване на държавния план-прием във висшето образование превес да имат техническите и природо-
математическите специалности. Асоциацията е готова активно да подпомогне министерството при усъвършенстване на 
модела, по който бизнесът дава своите предложения при определяне на план-приема във висшите училища. Това заяви 
председателят на АИКБ Васил Велев по време на дискусия за българското образование, проведена в рамките на 
заседанието на Общото събрание на АИКБ. Участие в събитието взе и ресорния министър Красимир Вълчев. 
„От името на АИКБ искам да благодаря на ръководството на Министерство на образованието и науката за добрата ни 
съвместна работа през последната година. Считам, че за този период успяхме заедно да направим няколко изключително 
важни стъпки за решаването на проблема с недостига на квалифицирана работна ръка в България. Готови сме заедно с 
представители на МОН да вземем активно участие и в информационните кампании за популяризиране на 
професионалното образование. В лицето на АИКБ Министерството може да е сигурно, че има надежден партньор", заяви 
още Васил Велев. 
Сред основните успехи в съвместната работа с МОН Асоциацията отчете институционализирането на резултатите от проект 
„Домино - за въвеждане на дуалното обучение в България". В следствие на активното участие на представители на АИКБ 
вече има дванадесет одобрени специалности за дуално обучение, като шест от тях са предложени от АИКБ, сред които 
„Промишлена електроника", „Автомобилна мехатроника", „Машини и система с цифрово-програмно управление" и др. А 
първите работодатели, възприели дуалната система на обучениеq са членове на АИКБ. 
Според Асоциацията има необходимост от въвеждане на нов механизъм за финансиране на висшето образование, което 
се заплаща от данъкоплатците. Финансов механизъм, който да способства за насърчаване и задържане в заетост в страната 
на завършилите. За целта трябва принципът „парите следват студента" да се промени. Не университетите да получават 
бюджетно финансиране, а студентите да получават на кредит средствата, необходими за тяхното обучение, които средства 
да внасят (по подобие на студентските такси сега) в избрания/приелия ги университет. Този кредит няма да се връща, ако 
завършилият висшето си образование специалист се реализира в страната за определен период. Студентите от дефицитни 
специалности следва да получават допълнителен кредит като несимволични стипендии, например 500 лева месечно. 
По време на събитието беше представено и споразумението, което Министерство на образованието и науката и 
Асоциацията на организациите на българските работодатели ще подпишат, като допълнение към направените 
предложения за промени в законодателството.  Чрез него ще се даде по-голяма възможност бизнесът да се ангажира с 
броя на паралелките, броя на учениците, профилите и специалностите на регионално ниво. В допълнение на това 
национално представителните организации на работодателите ще участват активно при формирането на държавния план-
прием. 
 
Economic.bg 
 
√ АИКБ иска повече ученици в технически и природо-математически специалности 
Работодателската организация смята, че е необходим нов механизъм за финансиране на висшето образование, което 
се заплаща от данъкоплатците 
Работодателската организация Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) поиска от министъра на 
образованието и науката Красимир Вълчев при утвърждаване на държавния план-прием във висшето образование да 
доминират техническите и природо-математическите специалности. 
„Асоциацията е готова активно да подпомогне МОН при усъвършенстване на модела, по който бизнесът дава своите 
предложения при определяне на план-приема във висшите училища”, каза председателят на АИКБ Васил Велев по време 
на дискусия за българското образование. Участие в събитието взе и министър Вълчев. 
„От името на АИКБ искам да благодаря на ръководството на Министерство на образованието и науката за добрата ни 
съвместна работа през последната година. Считам, че за този период успяхме заедно да направим няколко изключително 
важни стъпки за решаването на проблема с недостига на квалифицирана работна ръка в България. Готови сме заедно с 
представители на МОН да вземем активно участие и в информационните кампании за популяризиране на 
професионалното образование. В лицето на АИКБ Министерството може да е сигурно, че има надежден партньор“, заяви 
още Васил Велев. 
Сред основните успехи в съвместната работа с МОН Асоциацията отчете институционализирането на резултатите от проект 
„Домино – за въвеждане на дуалното обучение в България“. В следствие на активното участие на представители на АИКБ 
вече има дванадесет одобрени специалности за дуално обучение, като шест от тях са предложени от АИКБ, сред които 
„Промишлена електроника“, „Автомобилна мехатроника“, „Машини и система с цифрово-програмно управление“ и др. А 
първите работодатели, възприели дуалната система на обучениеq са членове на АИКБ. 
Според Асоциацията има необходимост от въвеждане на нов механизъм за финансиране на висшето образование, което 
се заплаща от данъкоплатците. Финансов механизъм, който да способства за насърчаване и задържане в заетост в страната 
на завършилите. За целта трябва принципът „парите следват студента“ да се промени. Не университетите да получават 
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бюджетно финансиране, а студентите да получават на кредит средствата, необходими за тяхното обучение, които средства 
да внасят (по подобие на студентските такси сега) в избрания/приелия ги университет. Този кредит няма да се връща, ако 
завършилият висшето си образование специалист се реализира в страната за определен период. Студентите от дефицитни 
специалности следва да получават допълнителен кредит като несимволични стипендии, например 500 лева месечно. 
По време на събитието беше представено и споразумението, което Министерство на образованието и науката и 
Асоциацията на организациите на българските работодатели ще подпишат, като допълнение към направените 
предложения за промени в законодателството.  Чрез него ще се даде по-голяма възможност бизнесът да се ангажира с 
броя на паралелките, броя на учениците, профилите и специалностите на регионално ниво. В допълнение на това 
национално представителните организации на работодателите ще участват активно при формирането на държавния план-
прием. 
 
Днес+ 
 
√ Бизнесът иска да обърне принципа "парите следват студента" 
Има нужда от въвеждане на нов механизъм за финансиране на висшето образование, което се заплаща от данъкоплатците, 
като той трябва да способства за насърчаване и задържане в заетост в страната на завършилите. За целта трябва принципът 
"парите следват студента" да се промени, смятат от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Не университетите да получават бюджетно финансиране, а студентите да получават на кредит средствата, необходими за 
тяхното обучение, които средства да внасят (по подобие на студентските такси сега) в избрания/приелия ги университет. 
Този кредит няма да се връща, ако завършилият висшето си образование специалист се реализира в страната за определен 
период. Студентите от дефицитни специалности следва да получават допълнителен кредит като несимволични стипендии, 
например 500 лева месечно. 
Идеите си АИКБ са представили пред министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с МОН. 
Индустриалците искат от образователната система да излизат повече студенти, завършили технически и природо-
математически специалности и предлагат МОН да се съобрази с това при утвърждаване на държавния план-прием във 
висшето образование. 
Председателят на АИКБ Васил Велев е заявил готовност от АИКБ да вземат активно участие и в информационните кампании 
за популяризиране на професионалното образование. 
От Асоциацията отчитат институционализирането на резултатите от проект "Домино - за въвеждане на дуалното обучение 
в България". В следствие на активното участие на представители на АИКБ вече има дванадесет одобрени специалности за 
дуално обучение, като шест от тях са предложени от АИКБ, сред които "Промишлена електроника", "Автомобилна 
мехатроника", "Машини и система с цифрово-програмно управление" и др. А първите работодатели, възприели дуалната 
система на обучение, са членове на АИКБ. 
По време на събитието беше представено и споразумението, което Министерство на образованието и науката и 
Асоциацията на организациите на българските работодатели ще подпишат, като допълнение към направените 
предложения за промени в законодателството. Чрез него ще се даде по-голяма възможност бизнесът да се ангажира с 
броя на паралелките, броя на учениците, профилите и специалностите на регионално ниво.  
В допълнение на това национално представителните организации на работодателите ще участват активно при 
формирането на държавния план-прием. 
 
Marica.bg 
 
√ Борбата със сивата икономика и корупцията – приоритет за АИКБ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) на Общо събрание, което се проведе вчера, прие отчетите за 
дейността през 2017 г., бюджет за 2018 г. и   определи приоритетите в дейността си за 2018 г. 
Основни приоритети на АИКБ са ускорено изграждане на електронното управление; продължаване на борбата със сивата 
икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията; продължаване на усилията за ограничаване на държавната 
намеса в икономиката и намаляване на регулаторната тежест и присъединяване на България към ERM II, Шенген и ОИСР. 
Акцент в дейността на АИКБ ще продължи да бъде ускоряване на реформите в образователната система и по-широкото 
въвеждане на професионалното образование и дуалното обучение. АИКБ ще съсредоточи и усилия в изготвяне и 
координиране на приемането на предложения за облекчаване на трудовата миграция, разработване и обсъждане на нов 
Кодекс на труда, както и разрешаване на проблематичните въпроси в социално-осигурителната система. Реформата в 
здравеопазването и гарантиране на обществения контрол и управление на НЗОК също са част от задачите, по които 
Асоциацията ще работи през тази година. 
АИКБ ще продължи да работи активно за цялостна реформа в енергетиката, включваща прекратяване на държавната 
помощ за „американските централи“ и засилване на контрола върху когенерациите и ВЕИ-тата. От Асоциацията настояват 
за приемане на нов закон за енергетиката, въвеждащ пълна либерализация на пазара и за приемане на балансирана 
национална енергийна стратегия до 2030 г. Сред останалите мерки, които най-представителната организация на 
работодателите на национално равнище, представляваща ¾ от икономическите дейности и над 10 000 компании се стреми 
да бъдат въведени, са повишаване ефективността на държавните дружества вкл. чрез листването им на БФБ и подобряване 
на енергийната свързаност на страната. 
Общото събрание  избра за нови членове на Националния съвет на АИКБ Магдалена Милтенова, представител на 
Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта (БССИТ) и Калин Йончев, представител на Асоциация на 
професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии (АПГЕЕКТ). 
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Промени бяха гласувани и в състава на Контролния съвет на АИКБ.  Общото събрание избра Ивайло Петков, представител 
на Еврохолд България АД; Методи Янков, представител на МБАЛ „Сердика“ ЕООД и Никола Чакръкчиев, представител на 
Българска национална браншова камара охранители и детективи (БНБ КОД). 
Участниците в общото събрание приеха единодушно да бъде учредена фондация с дейност в частна полза с наименование 
„Институт за устойчиво икономическо развитие (ИнУИР)“. Сред основните цели на института ще са подобряването на 
бизнес средата и инвестиционния климат в Република България, насърчаването на предприемачеството, повишаване на 
конкурентоспособността и реиндустриализация на българската икономика. 
Институтът ще изготвя също анализи, прогнози и икономическо моделиране и всякаква друга дейност, необходима за 
реализиране на горепосочените цели и ще развива издателска дейност; организиране на семинари и конференции; 
консултантска дейност; информационни услуги и др. 
За председател на Управителния съвет на института беше определен проф. Стефан Петранов, а за членове проф. Емилия 
Ченгелова, проф. Богдан Угърчински, проф. Елка Тодорова, проф. Маргарита Колева,  д-р Милена Ангелова и д-р Милчо 
Близнаков. За изпълнителен директор Общото събрание на АИКБ определи доц. Теодор Дечев. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
Dnes.dir.bg 
 
√ Малмстрьом: Потребителите в ЕС трябва да са с еднакви права 
Потребителите в Европа трябва да имат еднакви права, независимо къде живеят, заяви еврокомисарят по въпросите на 
търговията Сесилия Малмстрьом. 
Тя участва заедно с председателя на парламентарната комисия по околна среда Ивелина Василева в граждански диалог 
"Световната търговия: лидер ли е ЕС"  в София. 
В отговор на въпрос за двойния стандарт при храните, Малмстрьом заяви, че такава дискриминация е недопустима.   
Това е много чувствителна тема, наистина съществуват двойни стандарти за някои фирми в Европа, отбеляза 
еврокомисарят. Тя уточни, че се подготвя подробен доклад, който ще бъде готов много скоро. 
Ивелина Василева подчерта, че ще продължаваме да настояваме за недопускането на двойния стандарт в хранителната 
индустрия и продуктите на българския пазар. Тя посочи, че това отговаря в пълна степен на европейските стандарти. 
Василева допълни, че всички институции са ангажирани в темата за недопускането на двойни стандарти.  
На друг въпрос еврокомисарят Малмстрьом заяви, че се провежда открита търговска политика. Искаме навсякъде в ЕС да 
бъде лесно да се прави бизнес. Имаме обаче и политика за защита на нашите правила, искаме да сме сигурни, че страните 
не се занимават с нелоялна конкуренция, опитваме се да се борим с нелоялната конкуренция по подходящ начин, 
коментира тя.  
Еврокомисарят коментира и темата за данъците и посочи, че се полагат усилия в борбата срещу избягването на данъци, 
така че фирмите да могат да си плащат данъците там, където изпълняват своята търговска дейност, както и в посока на 
правила, които не позволяват избягване на данъци.  
След дискусията се проведе гласуване на публиката в залата, което показа, че мнозинството от присъстващите са 
оптимисти за бъдещето на Европа, предаде БТА. Сесилия Малмстрьом отбеляза, че Европа има много въпроси, които 
трябва да разреши и подчерта, че през последните няколко месеца Европа повече и повече се сближава по отношение на 
диалозите в държавите на ЕС. Искаме да чуем гласа на гражданите чрез постоянния диалог, да чуем опасенията им, 
коментира тя. Именно това е целта на такива срещи като днешната - да получим по-широка картина за това какво се случва, 
да ви окуражим на влизате в контакти с нас, каза еврокомисарят. 
Ивелина Василева отбеляза, че една от най-важните задачи е да се поддържа диалог с гражданите, защото институциите 
са полезни на хората, когато се опитват да отговарят на техните нужди.  
България е една от държавите, където хората са най-големите еврооптимисти, повече от 80 на сто смятат, че ЕС е модерна, 
демократична и прогресивна общност, отбеляза Василева. По думите й само заедно можем да се справим с 
предизвикателствата, за да бъде Европа силна и просперираща.  
Василева припомни, че България е формулирала приоритети на председателството си на Съвета на ЕС, свързани с 
бъдещето на Европа, растежа на икономиката, бъдещето на Западните Балкани, европейската им перспектива и 
свързаността, дигиталната икономика и уменията на бъдещето. Тя допълни, че по този начин утвърждаваме ценностите 
на ЕС. 
 
Днес+ 
 
√ България се опълчи на ЕС, за да запази киселото мляко 
Защитени в Европа са розовото масло, горнооряховският суджук, “Пастърма говежда”, “Филе Елена”, “Луканка 
Панагюрска”, “Роле Трапезица” и “Кайсерован врат Тракия” 
България се опълчи на ЕС и засега отказва да приеме промени в закон, с които може да загуби традиционни храни. 
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Популярни български марки кисело мляко, кашкавал, лютеница, сирене е трябвало да влязат преди 9 години в европейски 
регистър, за да си запазят оригиналните родни наименования. 
Единствените, които са направили това, са производителите на горнооряховски суджук и на българското розово масло.  
Всички останали ползватели на популярни у нас и по света български храни обаче не са го направили и сега не могат да 
бъдат защитени от чужди производители. Преди 9 години министерства и Патентното ведомство са пропуснали да 
информират българските производители за условията на европейския регистър. И сега се налага спешно да променим 
Закона за марките и географските означения, тъй като срещу България тече наказателна процедура. Този закон 
противоречи на европейския регламент, откакто сме в ЕС. 
На 9 ноември 2017 г. в българския парламент са внесени промени. Новите текстове предвиждат да се прекрати 
регистрацията на географски означения за земеделски продукти и храни. “Съгласно разпоредбите на регламента 
държавите членки нямат право да предоставят национална закрила на географски означения на земеделски продукти и  
храни”, се посочва в мотивите към законопроекта. 
Той е трябвало да бъде гласуван на първо четене в икономическата комисия преди седмица, но депутатите са отказали да 
го разглеждат, докато не се намери механизъм за защита на традиционните български храни. 
А промените се правят заради изискването към България да приеме регламента за включване на тези продукти в 
европейския регистър след присъединяването си към ЕС, което обаче у нас е пропуснато. 
“След влизането в сила на промените ще бъде прекратено действието на всички регистрации на географски означения за 
земеделски продукти и храни, които са били предоставени по силата на националното законодателство”, потвърдиха от 
Патентното ведомство пред “24 часа”. 
Това засяга десетки фирми, които имат правата да произвеждат характерни български продукти като кисело мляко, сирене, 
кашкавал, мезета, боза, лютеница и други. 
Ще се прекратяват искания за регистрация и вписване на ползвател, които са подадени в Патентното ведомство. Това са 
15 млечни продукта и заявка от един производител на лютеница. От отговора на Патентното ведомство става ясно, че от 
изброените от заличаване ще се спасят само българското розово масло и горнооряховският суджук. Причината е, че те вече 
имат действащи регистрации за територията на целия ЕС. 
“Всички останали означения не се ползват със закрила според европейското законодателство. На практика остават 
незащитени и за територията на България”, обясняват експертите.  
Това означава, че чужди приозводители ще могат да правят храни и да слагат на етикетите надпис, че са български. 
Експерти коментираха пред “24 часа”, че след промените в закона може да бъдат откраднати рецептите и технологиите за 
традиционни български продукти, с които страната ни е разпознаваема пред потребители от други държави. 
Не било изключено след прекратяване на защитата на продуктите производители от други държави да поискат права върху 
киселото мляко например. 
“Принципно няма пречка сдружения на производители от други държави да подадат заявка за регистрация на българско 
кисело мляко, но разглеждането е дълга и сложна процедура, която включва доказване, че млякото се произвежда в 
България, че има специфични характеристики, които го отличават от киселото мляко, което се произвежда в други 
държави, както и разглеждане на постъпилите възражения”, обясниха от Патентното ведомство. 
Освен горнооряховският суджук и розовото масло, български ще останат и “Пастърма говежда”, “Филе Елена”, “Луканка 
Панагюрска”, “Роле Трапезица” и “Кайсерован врат Тракия”. Те са вписани в друг европейски регистър - този за храните с 
традиционно специфичен характер. Това гарантира, че те няма да се правят от чужди фирми. 
От Патентното ведомство признаха, че предишното му ръководство не е предприело мерки. Необходимо било да се 
прекрати разглеждането на заявки за регистрация на нови географски означения за земеделски продукти и храни и с 
Министерството на кономиката да се инициират изменения в закона, които да отразят изискванията на еврорегламента.  
Вина имали и титулярите на права. Те трябвало първо да се сдружат в браншова организация, което е изискване на 
европейското законодателство, за да може да се подаде заявка за регистрация. 
От Патентното ведомство допълниха, че настоящото ръководство е предприело мерки и от септември 2016 г. няма 
регистрирани нови географски означения. 
През ноември 2016 г. имало среща с представители на носителите на права върху продукти и храни, за да се погрижат и те 
за интересите си. 
От Патентното ведомство разговаряли и с представители на ЕК, като бил предлаган допълнителен едногодишен срок за 
влизане в сила на закона. От Брюксел обаче не се съгласили. 
Патентно ведомство не може да инициира действия вместо титулярите на правата, заявката за регистрация в ЕС трябва да 
бъде подадена от сдружение на производители, казват от ведомството. 
Към поправките в закона има седем становища. Трите големи работодателски организации - КРИБ, АИКБ и БТПП, го 
подкрепят. 
“Със средствата на необосновано и прекомерно администриране ще се заличат автентични български марки, означения, 
продукти и храни, регистрирани далеч преди приобщаването на България към ЕС”, посочва обаче адвокат Анели Чобанова, 
председател на Конфедерацията за защита от дискриминация. 
Япония плаща за производството и използването на марката българско кисело мляко, заявиха от Министерството на 
икономиката. 
Японските партньори имат лицензионни договори с държавната фирма “Ел Би Булгарикум”. В тях има условие продуктите 
да са произведени съгласно предоставени технологии и ноу-хау и да съдържат автентични български симбиотични 
закваски, селекционирани от дружеството. 
Договорите между Япония и България са от 1972 г. и вече над 45 години били пример за успешен бизнес модел. Освен 
икономическата изгода за страната допринасяли и за високата репутация на България в Япония и в Азиатския регион чрез 
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утвърждаването на един от националните ни символи - българското кисело мляко. От министерството допълниха, че 
финансовите параметри по договорите са конфиденциални. 
Прекратяването на закрилата по сила на Закона за марките и географските означения нямало да окаже влияние върху 
договорите с Япония, тъй като правата имали действие само за територията на България. 
От министерството обясниха още, че вкусът на киселото мляко се дължи на уникалните български закваски, влагани в 
производството. Тяхната специфична микрофлора е защитена с наименование за произход в Патентното ведомство и няма 
да бъде засегната от промените в Закона за марките и географските означения. 
Оригиналната българска закваска за кисело мляко е естествен резултат на природно-климатичните условия у нас и 
определя качествата, особеностите и свойствата на продукта. 
От министерството твърдят, че въпреки все още съществуващата защита по закона имало опити за неоторизираното 
използване на наименованието българско кисело мляко. 
Това представлявало нарушения на конкуренцията и заблуда на потребителите, които се преследват съгласно законите на 
конкурентното право и да защита на потребителите. 
По действащия в момента закон наименованието за произход “българско кисело мляко” било обвързано с качество, 
характеристики и метод на производство, описани подробно в действащия национален стандарт. Той не бил обвързан със 
съществуването на закрила на наименования за произход на национално равнище. 
Поради това дори при прекратяването на закрилата стандартът щял да остане в сила. 
Това гарантирало на българския потребител високото качеството на продукта, произведен под контрола на агенцията по 
храните, означен като произведен по БДС. 
 
Investor.bg 
 
√ Бойко Борисов намеква за финансиране от ЕБВР за АЕЦ "Белене" 
Втората ядрена централа може да бъде изпълнена като част от проекта за свързаността на Западните Балкани, 
сподели българският премиер по време на форум в Лондон 
Българският премиер Бойко Борисов намекна за възможността Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) 
да отпусне финансиране за изграждането на АЕЦ "Белене". Това стана по време на форума на банката в Лондон, където 
акцент са Западните Балкани. 
В своето изказване пред участниците Борисов посочи, че средствата от ЕБВР за региона са нужни не само за развитие на 
транспортните и жп коридорите, но и за енергийната свързаност между страните. 
Борисов е категоричен, че втората ядрена централа може да бъде реализирана като проект с европейско финансиране и 
акционери - всички страни от региона. 
"Би могло електропреносните ни системи да се свържат така, че (електроенергията - б.р.) от България през Подгорица да 
отива в Италия", коментира българският премиер и припомни, че страната ни има закупени два готови ядрени реактора с 
мощност 2200 мегавата. 
"Платили сме ги и стоят в кашони. Дали не можем да помислим за едно общо финансиране, с проценти, един Балкански 
проект", каза Борисов и допълни, че България има много добре развита електропреносна система и в момента изнася 
електроенергия за съседните страни.   
Досега идеите на правителството за АЕЦ "Белене" са да бъде намерен частен инвеститор, който да купи проекта за 
централата. За целта беше поръчан доклад на Българската академия на науките (БАН), който показа, че при определени 
условия проектът може да бъде жизнеспособен.  
Този доклад обаче често е критикуван от експерти с коментари, че основните моменти в него не са коректно заложени. 
По време на форума Борисов презентира и още един български енергиен проект, който ще е от значение за региона - 
газовият хъб "Балкан". Той съобщи, че този газоразпределителен център ще осигури диверсификацията на района, 
доставяйки втечнен газ, както и газ от "Турски поток", "ако се договорим с руснаците".  
На въпрос на журналисти премиерът на Република Македония Зоран Заев заяви, че страната му прави усилия за 
повишаване на енергийния капацитет със собствени средства, но една от стъпките е и чрез сътрудничество с България. Той 
обаче не отговори дали страната му би се включила в изграждането на АЕЦ "Белене". На друг въпрос Заев отговори, че се 
надява скоро да се отслужат общи литургии в България и Република Македония, което е било договорено в 
споразумението за добросъседство между двете държави, предава БТА. 
 
В. Монитор 
 
√ Пратките вече се класифицират по формати: Писма и колети поскъпват с Баба Марта 
Пощенските пратки у нас ще поскъпнат след броени дни. От 1 март влизат в сила нови тарифи за част от услугите от 
универсалната пощенска услуга. Цените са били разгледани и съгласувани от Комисията за регулиране на съобщенията и 
бяха обявени от държавната компания от ресора на транспортния министър Ивайло Московски, след като бяха гласувани 
от депутатите. 
Променят се цените на писмовните пратки за страната и чужбина цените на услугата „колети“ за страната, както и цената 
на допълнителната услуга „препоръка“ за страната. 
Пратките вече се класифицират по формати P - малка писмовна пратка, G - голяма писмовна пратка, и E - обемна писмовна 
пратка, като се въвеждат ограничения за размери (дължина, широчина и дебелина), тегло, съдържание и вид на услугата, 
„с предимство“ или „без предимство“. Най-масовата услуга - кореспондентска пратка без предимство за страната, запазва 
своята цена. 



10 

 

Разделянето на формати е във връзка с определяне на цената за непрепоръчаните писмовни пратки. В случай че 
непрепоръчана кореспондентска пратка надвишава ограничението за формат при един или повече от четирите критерия 
(дължина, ширина, дебелина и тегло), пратката се класифицира в следващия по-голям формат. Непрепоръчаните печатни 
произведения и малки пакети се класифицират във формат Е. Всички препоръчани писмовни пратки, както и тези с обявена 
стойност се класифицират във формат Е. 
Писмовните пратки за чужбина ще са с различна стойност в зависимост от формата. 
Новите цени на писмовните пратки за страната и чужбина се въвеждат в изпълнение на актовете на Всемирния пощенски 
съюз, в сила от началото на 2018 г., и вече са публикувани на сайта на „Български пощи“. Държавната компания може да 
предлага промяна в цените и услугите на всеки шест месеца. Последната промяна на таксите е от средата на 2016 г. 
Оборотите при куриерските услуги отчетоха ръст 
Пpeз чeтвъpтoтo тpимeceчиe нa 2017 г. oбopoтът зa ceĸтop „Tpaнcпopт, cĸлaдиpaнe и пoщи“, изчиcлeн oт ceзoннo изглaдeни 
дaнни, ce yвeличaвa c 1% cпpямo пpeдxoднoтo, сочат данни на НСИ. 
B cpaвнeниe cъc cъщoтo тpимeceчиe нa 2016 г., пpeз пocлeднoтo нa 2017 г. oбщият ĸaлeндapнo изглaдeн индeĸc нa oбopoтa 
зa ceĸтop „Tpaнcпopт, cĸлaдиpaнe и пoщи“ нapacтвa c 9.6%. Увeличeниe нa гoдишнa бaзa ce нaблюдaвa пpи пoвeчeтo 
дeйнocти, ĸaтo нaй-знaчитeлнo e пpи „Πoщeнcĸи и ĸypиepcĸи ycлyги“ (14%) и „Cĸлaдиpaнe и oбpaбoтĸa нa тoвapи, 
cпoмaгaтeлни дeйнocти в тpaнcпopтa" (13.7%). Haмaлeниe ce peгиcтpиpa пpи „Boдeн тpaнcпopт“ и „Bъздyшeн тpaнcпopт“, 
cъoтвeтнo c 26.7 и 5.4%. 
Ha тpимeceчнa бaзa нaй-виcoĸ pъcт e peгиcтpиpaн пpи „Πoщeнcĸи и ĸypиepcĸи ycлyги“ (3.4%) и „Cĸлaдиpaнe и oбpaбoтĸa 
нa тoвapи, cпoмaгaтeлни дeйнocти в тpaнcпopтa“ (3.3%). Haмaлeниe ce нaблюдaвa пpи дeйнocтитe „Boдeн тpaнcпopт“ и 
„Bъздyшeн тpaнcпopт“, cъoтвeтнo c 15.6 и 7.5%. 
 
√ ДНСК улеснява бизнеса с издаване на онлайн удостоверения 
Дирекцията за национален строителен контрол издава по електронен път удостоверения на фирмите за вписване в 
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 
строителен надзор. 
Услугата е част от мерките, които строителното министерство предприема за облекчаване на административната тежест и 
подобряване на условията на обслужване на бизнеса. 
Също по електронен път инвеститорите могат да заявят настъпили промени в съдържанието на издадено удостоверение. 
Удължаването на срока на издадения документ, с пет години, също може да стане по електронен път. В този случай, за 
улеснение на бизнеса, се подава само една декларация, без да са необходими други документи за фирмата и нейните 
екипи, както това се изисква при предоставяне на услугата в хартиен вариант. 
При подаването на документи за удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието 
на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор вече не е необходимо представяне на 
удостоверение за наличие на финансови задължения към Националната агенция за приходите. 
За последните шест години ДНСК е издала около 750 удостоверения за надзорна дейност на фирми от цялата страна, 
похвалиха се от институцията. 
 
БНТ 
 
√ Годишни награди за отговорен бизнес 
Българският форум на бизнес лидерите награди 19 проекта в 15-тото издание на своите Годишни награди за отговорен 
бизнес. 
Над 100 проекта от 71 компании са кандидатствали за наградите в шест категории. Всеки един от проектите цели да 
демонстрира практики, които са полезни не само за развитието на бизнеса у нас, но и на хора и деца в нужда, добри 
условия на труд и социално значими каузи. Целта на конкурса е да насърчи отговорното развитие на бизнеса у нас. 
 
Български форум на бизнес лидерите 
 
√ Пълен списък с отличените компании в Годишните награди за отговорен бизнес 2017 
КАТЕГОРИЯ „ИНВЕСТИТОР В ОБЩЕСТВОТО“ 
1. Райфайзенбанк, „Избери, за да помогнеш“ 
2. ЛИДЛ България, Ти и Lidl за по-добър живот 
3. Теленор, Кампания за безопасен интернет 
 
КАТЕГОРИЯ „ИНВЕСТИТОР В ЗНАНИЕТО“ 
1. L'Oreal България, „За жените в науката“ 2017 
2. ЧЕЗ Разпределение, Технически учебен център „Енергия“ – с енергия в бъдещето 
3. Кока-Кола ХБК България, „Дай старт на успеха“ 
 
КАТЕГОРИЯ „ИНВЕСТИТОР В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ“ 
1. Теленор, Open Mind България 
2. Нестле България, „Нестле се нуждае от младите хора“ 
3. дм България, „Заедно за по-устойчиво развитие“ 
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КАТЕГОРИЯ „ИНВЕСТИТОР В ОКОЛНАТА СРЕДА“ 
1. ЛИДЛ България, „Дай шанс на Балканката“ 
2. Дънди Прешъс Металс Челопеч, „Алтернативи за използване на рекултивирани терени“ 
3. Humanita, Система за разделно събиране на текстил чрез контейнери в сътрудничество с БЧК 
 
КАТЕГОРИЯ „МАРКЕТИНГ, СВЪРЗАН С КАУЗА“ 
1. Ейвън Козметикс България, „От любов към живота – Avon срещу рака на гърдата“ 
2. Кока-Кола България, Коледна благотворителна кампания на Coca-Cola, Фантастико и БЧК „Топъл обяд“ 
3. ИКЕА, „Време е за игри и добрини“ 
 
КАТЕГОРИЯ „НАЙ-ДОБРА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА МАЛКО ИЛИ СРЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ 
1. Куестърс, „По-качествено образование за всяко дете в България“ 
2. Еврофутбол, „Спортни таланти“ 
3. АбВи, „ Ти водиш промяната“ 
 
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ENGAGE 
EVN България за цялостна ангажираност на служителите със социалните инициативи на компанията 
 
Economic.bg 
 
√ Проверката потвърди: Здравната каса има близо 300 мн. лв. дългове към чужди фондове 
Проверката на Надзорния съвет показва, че Камен Плочев е обявил реални числа 
Общите задължения на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) към фондове в чужбина възлизат на 271 млн. лв, 
а 133 млн. лв. от тях са просрочени. Това обяви председателят на Надзорния съвет на касата Жени Начева, с което потвърди 
думите на управителя на Касата Камен Плочев. 
След като преди две седмици той изненадващо изнесе тези данни, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев му 
поиска оставката, като дори го обвини в лъжа. Веднага след това и финансовият министър Владислав Горанов му поиска 
оставката, а Жени Начева го обвини в некомпетентност по време на изслушването на Плочев пред ресорната 
парламентарна комисия. 
Там Плочев обяви, че над 320 души не са могли да използват услугите на европейски лечебни заведения по установения 
канален ред през 2017 г. Заради огромните просрочия чуждите здравни фондове искат парите на ръка от пациентите, а те 
в последствие сами трябва да се оправят с българската Здравна каса. Кирил Ананиев отрече да има сигнали за такива 
проблеми. 
В петък Камен Плочев влезе по спешност в болница. На изслушването той потвърди, че е бил заплашван, че ако не напусне, 
никога повече няма да си намери работа, без да казва от кого са заплахите. 
Вчера Жени Начева вече признава огромните задължения. Тя обясни огромното разминаване със „системни нарушения на 
вътрешнонормативни документи от поредица от оперативни ръководства“. Според нея проблемът е възникнал през 2015-
2016 г., когато здравен министър е Петър Москов, управител на НЗОК е назначеният от Москов Глинка Комитов, а в Надзора 
на касата е Кирил Ананиев. 
От думите ѝ се разбра, че е предвидено през тази година касата да изплати 73 млн. лева от просрочените 133 млн. лв. 
„Възложихме на управителя на НЗОК до 10 март да предложи погасителни схеми към съответните държави, подали искове. 
Предстои и извършване на анализ по видове диагнози, по които български граждани се лекуват в чужбина, за да се 
направят задълбочени преценки по какъв повод се налага лечението им в чужбина“, съобщи Начева. 
Според нея не се налагала актуализация на бюджета на касата.Тя посочи, че ще бъдат наложени административни санкции, 
за което се очакват предложения от управителя на касата. По думите ѝ данните няма да попречат на сключването на 
Националния рамков договор. 
 
БНР 
 
√ Министрите на търговията на ЕС се събират на заседание в рамките на Българското европредседателство 
Министрите на търговията на Европейския съюз се събират на заседание в София в рамките на Българското 
европредседателство. 
Домакин на събитието е министърът на икономиката Емил Караниколов, а Европейската комисия ще бъде представена от 
еврокомисаря по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом.  
Неформалното заседание на министрите на търговията на ЕС ще обсъди резултатите от конференцията на Световната 
търговска организация, която се състоя през декември миналата година и възможните последващи действия, както и 
перспективите пред многостранната търговска система. Във втората пленарна сесия ще бъде разгледано състоянието на  
водените от ЕС преговори по споразуменията за свободна търговия с Мексико и със страните от южно-американският общ 
пазар.  
В дневния ред на неформалната среща е планиран работен обяд на министрите по време, на който ще се обсъдят въпроси, 
свързани със създаването на многостранен инвестиционен съд и предложението за регламент за наблюдение на преките 
чуждестранни инвестиции в ЕС. 
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В. Дума  
 
√ Граждани настояват КЗП да провери колекторските фирми  
Комитетът за защита на потребителите отправи официална молба към Комисията за защита на потребителите (КЗП) да 
извърши проверки на т.нар. колекторски фирми, които упражняват системен тормоз над българските граждани при 
събирането на дългове, обявиха от Комитета със съобщение до медиите. 
Комитетът за защита на потребителите беше сформиран преди няколко месеца заради липсата на специален закон, 
регулиращ дейността на тези компании, които оперират без каквито и да било утвърдени правила за комуникация с 
потребителите. 
В молбата е отбелязано, че колекторските фирми имат достъп до Централния кредитен регистър - ЦКР, и могат да поставят 
оценки за кредитния рейтинг на потребителите и фирмите наравно с други институции като банките например. Комитетът 
информира комисията, че за няколко месеца е получил множество сигнали за грубо и арогантно поведение от служители 
на колекторски фирми към граждани - длъжници. "Сблъскахме се също така и със случаи на потребители, които 
неправомерно са били обявени в ЦКР като некоректни кредитополучатели именно от такива компании", пише в 
официалната молба към КЗП. Комитетът за защита на потребителите напомня, че в България има много длъжници с 
просрочени кредити и сметки, които са лишени от всякакви инструменти за защита на техните права във 
взаимоотношенията им с тези фирми. Няма прозрачен начин, който да определя сумите, начислени от колекторските 
фирми над главницата. Друга нелоялна практика е умишлено подвеждане на гражданите, включително по отношение на 
давността на дълговете, смятат от Комитета за защита на потребителите. 
 
√  Фирми махат от имената си Био и Еко до 2021 г. 
Ресторанти и заведения остават без логото "био" 
Фирми, които предлагат на пазара дори един-единствен продукт, който няма сертификат за биологично производство, 
няма да имат право да носят в името си думите "био" и "еко", за да не заблуждават потребителите. Недопустимо е също 
тези думи или представки да бъдат включвани в търговски марки за продукти, които не са сертифицирани като биологични, 
предвижда нов Регламент на ЕС за биологичното производство, който ще влезе в сила от 1 януари 2021 г. Решението за 
промените беше взето през ноември миналата година след 7 години дискусии и беше определено като "Голям 
компромис", тъй като за много от неговите текстове страните членки се разделиха почти поравно "за" и "против". Това 
обясни Стоилко Апостолов, управител на Фондация "Биоселена", на конференция за биологичното земеделие по време на 
изложението АГРА 2018 в Пловдив. 
Регламент (ЕС) 2017/625 вече е приет от Европейската комисия и предстои да бъде одобрен от Европейския парламент и 
Съвета на министрите на ЕС. Една от основните цели, които си поставя документът, е да се укрепи доверието на 
потребителите към определенията "биологично", "органично" и "екологично" за храните. 
Затова термините "био", "еко" и още много други, изброени в специално приложение към регламента, ще могат да се 
използват за етикетиране и рекламиране на продукти, само когато тези стоки отговарят на изискванията на новия 
регламент. Съответствието ще се удостоверява, както и досега, със сертификати от контролиращи организации. 
Европейското лого за биологично производство няма да може да се използва в заведенията за обществено хранене, 
отбеляза още Стоилко Апостолов. 
Регламентът предвижда в кои случаи страните членки могат да освободят операторите от задължението да притежават 
сертификат. Такива са случаите, например, когато производители продават директно на крайния потребител непакетирани 
биологични продукти, различни от фуражите в количество до 5000 кг годишно или имат годишен оборот от търговия с 
такива стоки под 20 000 евро. Няма да се изисква и сертифициране, ако разходите за него биха надхвърлили 2% от общия 
годишен оборот от търговията с непакетираните биологични продукти. 
Във връзка с бързото навлизане на хидропонно отглеждане на зеленчуци в скандинавските страни, регламентът определя 
конкретни правила за биологичното производство в растениевъдството, каза управителят на Фондация "Биоселена". 
Според едно от определенията биологичните култури, с изключение на тези, които естествено се отглеждат във вода, в 
жива почва или в жива земя, смесена или наторена с материали и продукти, разрешени в биологичното производство,  
която има връзка с подпочвените слоеве и основната скала. 
Помощ за борба с вредителите в биоземеделието ще има през лятото 
Фермерите, които развиват биоземеделие, ще могат да получат в средата на този стопански сезон държавна помощ за 
борба с вредителите. Антон Величков, ръководител на дирекцията "Растениевъдство и биологично производство" в 
Министерството на земеделието храните и горите (МЗХГ), съобщи това на конференцията "Биологичното земеделие в 
България, повече иновации за по-добри резултати" по време на изложението АГРА 2018 в Международния панаир 
Пловдив. "Средствата ще бъдат отпуснати през лятото и ще бъдат насочени специално към опазването от вредители, като 
целта е да се повиши качеството на произведената продукция, а също така и количеството", обясни Величков. 
 
Паралели 44 
 
√  Повече професионални паралелки предвижда план-приемът за учебната 2018-2019 г. 
37 паралелки включва предложението за план приема след 7 клас в държавните и общински училища за следващата 
учебна година в Силистренско. По данни на Регионалното управление по образование на МОН 863 са учениците в областта, 
които сега са в седми клас и ще кандидатстват. Елементарната математика показва, че при средна пълняемост от 22 деца 
в клас е възможно приема да се реализира. 
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Според статистиката обаче предложеният брой паралелки е с една повече от миналата година и с пет повече от изпълнения 
преди една година план. Това стана ясно след провелото се второ в рамките на няколко дни заседание на Комисията по 
заетост към Областния съвет за развитие. Началникът на РУО на МОН Силистра д-р Габриела Миткова представи 
обобщеното предложение за държавен план прием след седми клас за 2018-2019 г. 
Прием ще бъде осъществен в 20 училища на територията на област Силистра, а извън класирането за държавния план 
прием е Спортно училище „Дръстър“ Силистра, което е единствено по рода си в Крайдунавска Добруджа. За първи път в 
приема ще участва преобразуваното Обединено училище „Иван Вазов“ в с. Зафирово. 
За втора година приемът е малко по-отворен от рестриктивния прием в предходни години – тази отвореност дава 
възможност да се изпробват нови стратегии и да се проверят в практиката предложенията на училищата. Запазва се броят 
на паралелките за 13 училища. Увеличен е приемът с по 1 паралелка в 3 училища: в ПГС „Пеньо Пенев” в Силистра, в ПГМСС 
„Никола Вапцаров“ в с. Средище и в СУ „Васил Левски” в Дулово. 
Съотношението професионално към профилирано образование по брой паралелки на етапа на планирането е 22 
професионални към 15 профилирани паралелки, т.е. 59,5% са професионални паралелки. Това съотношение отговаря на 
заявените национални и регионални политики за подкрепа на професионалното образование и не е за сметка на 
прекомерно изтласкване на профилираното образование. 
Предложението за приема за 2018-2019 г. представлява нарастване на дела на професионалното образование спрямо 
миналата година. Общо в професионалното образование се предлагат 32 специалности от професии. От тях 13 са от 
списъка на МОН за очакван недостиг или близки до посочените, т.е. 40,6% от предложените специалности. 
Нови за областта са 9 специалности от професии: „Селски туризъм“ /СУ в с. Окорш/, „Търговия на едро и дребно“, „Съдебна 
администрация“ и „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ – дуална, в ПГСУАУ, 
„Телекомуникационни системи“ и „Автомобилна мехатроника“ /ПГМТ/, „Технология на фармацевтичните и 
парфюмерийно-козметични продукти“ /ПГПТ/, „Електрически машини и апарати“ /ПГС/ – дуална, „Растителна защита и 
агрохимия“ /ПЗГ/. 
Областният управител Ивелин Статев обяви в края на заседанието, че планира през март работна среща с участието на 
академичните среди в Силистра, на РУО на МОН, директорите на профилирани училища и на професионални гимназии от 
региона, както и на работодателските организации, за да бъде обсъден обстойно комплектът от проблеми, свързан с 
образованието, за да бъдат изказани всички актуални за момента мнения и анализи. 
 
Sinor.bg 
 
√ Налага се ЕС да свие бюджета за земеделието и кохезионната политика 
За сметка на увеличаване на средствата за борба с нелегалната миграция, отбраната, сигурността и образованието 
Лидерите та 27-те държави, които остават в Европейския съюз след напускането на Великобритания пез 2019 г., обсъдиха 
дългогодишната финансова рамка за периода след 2020 г., заяви на пресконференция след срещата на Европейския съвет 
председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. „Имах възможност да кажа на моите приятели, че ще ни се 
наложи да съкращаваме разходите за селското стопанство и кохезионната политика”, каза Юнкер. Според него ако 
бюджетът за тези 2 сектора се запази, разходите за останалите трябва да бъдат намалени наполовина. 
На свой ред председателят на Европейския съвет Доналд Туск съобщи, че лидерите на държавите-членки на ЕС са се 
съгласили, че е необходимо да бъдат увеличени разходите в бюджета на ЕС след 2020 г. за борбата с нелегалната миграция, 
както и за отбраната, сигурността и образованието. 
Над половината от държавите-членки са изразили готовност да увеличат вноските си в бюджета на ЕС, за да бъде 
запълнена част от дупката от 10 млрд. евро, която се появява в годишния бюджетслед напускането на Великобритания. 
 
В. Земя 
 
√ Продажбата на мляко като храна за животните ще се доказва с касови бележки или фактури 
По повод новите документи, с които фермерите ще доказват реализацията на сурово мляко, разписани в наредбата за 
директните плащания, читатели на Синор.БГ попитаха как точно ще се доказва продажбата на суровина, в случаите когато 
тя служи за храна на животни. Само да припомним, че последните поправки към наредбата бяха обнародвани в последния 
брой на „Държавен вестник“. В тях обаче липсват предишните текстове, които обясняваха точно с какви фактури и 
финансови документи може да се докаже съответната реализация при продажба на мляко от фермер на фермер, 
необходимо за изхранване на животните. 
От министерството на земеделието обясниха, че намаляването на вида на счетоводните документи не засяга възможността 
фермерите да продават млякото си на други колеги за изхранване на животните. „Съгласно чл. 27а, ал.1, т. 7 от наредба 3 
от 2015 г. за изхранване на животни в други стопанства земеделските стопани следва да предоставят фактури или касови 
бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други колеги. В допълнение трябва да се има 
предвид, че при регистрация /пререгистрация като земеделски стопанин или при започването на този вид дейност 
фермерите попълват Декларацията за извършване на дейности с първични фуражи от Приложение № 3 към чл. 8, ал.4 от 
Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.“ 
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Profit.bg 
 
√ Цените на петрола се задържат близо до триседмични върхове 
Азиатските акции продължиха възстановяването си днес, достигайки триседмичен връх, след като лихвите по щатския дълг 
се понижиха преди първото изслушване пред Конгреса на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл по-късно 
днес. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.5%, продължавайки възхода си от дъното, достигнато на 9 февруари. 
Индексът вече възстанови 60% от загубите, натрупани по време на срива на борсите в началото на месеца. 
Японският Nikkei се повиши с 1.0%, до триседмичен връх. 
На Уолстрийт S&P 500 нарасна с 1.18% вчера, подпомогнат  от понижението на лихвите по щатските държавни облигации. 
Лихвата по 10-годишните книжа се понижи до 2.864%, отстъпвайки допълнително от четиригодишния си връх от 2.957%, 
докоснат на 21 февруари. 
Глобалният индекс на MSCI, който отразява представянето на пазарите в 47 страни, се повиши с 0.2% днес, след като вчера 
добави 0.8%, нараствайки над върха си от 16 февруари. 
Въпреки това индексът губи 2.2% от началото на месеца, което постава рекордната му 15-месечна печеливша сесия, която 
започна през ноември 2016 г., под заплаха. 
На валутните пазари еврото се търгуваше на ниво от 1.2338 спрямо долара, с ръст от 0.2% в азиатската сесия. То обаче 
отстъпва от триседмичния връх от 1.2556, достигнат по-рано през месеца. 
Доларът се търгуваше срещу 106.98 йени, като засега се стабилизира над 15-месечното си дъно от 105.545, достигнато на 
16 февруари. Цените на петрола се задържаха близо до триседмични върхове, подкрепени от признаците за по-голямо 
търсене, ограничаване на производството, предвождано от ОПЕК, и леко понижение в производството на САЩ. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол записаха леко поскъпване до 64.00 долара за барел, след като вчера цената 
достигна 20-дневен връх от 64.24 долара за барел. 
Петролът от сорта брент се търгува без промяна в цената на ниво от 67.47 долара за барел, след като в предходния ден 
поскъпна до триседмичен връх от 67.90 долара за барел. 
 
 
 
 


