
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
Вестник Труд 
 
√ Връчиха призовете "Буров" за 2012 г. 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1747088 
Двама бизнесмени получиха на церемония наградите “Буров” за 2012 г. Приза за финансово управление взе 
изпълнителният директор на застрахователно дружество “Булстрад” Румен Янчев, а наградата за индустриално 
управление бе връчена на Васил Велев, изпълнителен директор на “Стара планина Холд” и председател на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България. 
Румен Янчев е шеф на “Булстрад” вече 20 години. След завършването на образованието си в Стопанската академия в 
Свищов постъпва на работа в застрахователната компания, където извървява цялата йерархична стълбица. Янчев е и 
член на управата на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
Васил Велев е шеф на “Стара планина Холд” от 1999 г. Инвестиционният портфейл на холдинга включва предприятия от 
машиностроенето, електрохимията, пътното строителство, парфюмерията, хранителната промишленост и др. Велев е и 
зам.-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
 
БНТ 
 
√ Награди "Атанас Буров" 
http://bnt.bg/bg/news/view/93953/nagradi_atanas_burov 
Финансистите Васил Велев и Румен Янчев получиха статуетки "Атанас Буров" за успешно индустриално и финансово 
управление, връчени на годишните награди на едноименната фондация. Наградите се присъждат на представители на 
бизнеса у нас, които развиват дейността си с чувство на отговорност и дълг към българската икономика. 
Васил Велев е председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Член на 
бордовете на директорите на над 10 търговски дружества. Румен Янчев е изявен застраховател и финансист у нас, 
специализирал многократно във водещи застрахователни компании в Европа и САЩ. 
 
magager.bg 
 
√ Фондация "Атанас Буров" присъди годишните си награди на Румен Янчев и Васил Велев 
http://www.manager.bg/news/fondatsiya-atanas-burov-prisadi-godishnite-si-nagradi-na-rumen-yanchev-i-vasil-velev 
Румен Янчев, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” 
и Васил Велев,  изпълнителен директор на „Стара планина Холд” АД и председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България са новите носители на наградите на фондация "Атанас Буров" за финансово и индустриално 
управление. 
Призовете бяха обявени и връчени на тържествена церемония в зала "Триадица" на Гранд Хотел София тази вечер. 
Настоятелите на фондацията и носителите на приз „Буров”, които участваха в гласуването, определиха Румен Янчев за 
носител на отличието за финансово управление за 2012 г. Освен председател на УС и изпълнителен директор на ЗАД 
"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП", г-н Янчев понастоящем е член на Съвета на директорите на Еuropean Reinsurance 
Brokers ltd. в Лондон. Председател е на НС на Ютекс Холдинг , член на НС на ПОК ”Доверие”, член на УС на КРИБ и др. 
 Призът "Буров" за индустриално управление бе връчен на Васил Велев, който е изпълнителен директор на "Стара 
планина Холд” АД от 1999 г. Г-н Велев е и член на бордовете на директорите на над 10 търговски дружества, сред които 
са М+С Хидравлик АД, Хидравлични елементи и системи АД, Елхим Искра АД, БИК Холд, Фазан АД и др. Член на Съвета 
на Международния конгрес на промишлениците и предприемачите от 2009г до момента. От 2002 г. е председател на 
Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, а от 2008 г. е заместник – председател на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Фондация "Буров" е учредена още през 1992 г.  с мисията да съхранява и развива българските банкерски традиции и да 
подпомага развитието на банковото и финансовото дело в България. Председател на Управителния съвет понастоящем е 
Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на ДСК. Първите награди на фондацията са 
обявени през 1994 г., а от 2000 г. насам всяка година те се връчват в две категории - Банково и финансово управление и 
Индустриално управление. 
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blitz.bg 
 
√ Раздадоха наградите “Атанас Буров” за успешно финансово управление 
http://www.blitz.bg/news/article/179438 
Финансистите Васил Велев и Румен Янчев получиха статуетки “Атанас Буров” за успешно индустриално и 
финансово управление, връчени на годишните награди на едноименната фондация. Наградите се присъждат на 
представители на бизнеса у нас, които развиват дейността си с чувство на отговорност и дълг към българската 
икономика.Васил Велев е председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Член на бордовете на директорите на над 10 търговски дружества. Румен Янчев е изявен застраховател и финансист у 
нас, специализирал многократно във водещи застрахователни компании в Европа и САЩ. 
Наградата е организирана от фондация “Атанас Буров”. На церемонията присъства министърът по управление на 
средствата от европейските фондове Томислав Дончев.  
 
Канал 6  - Сливен 
 
√ Асоциация На индустриания капитал в България подписа Договор по Националния план за действие по заетостта за 
2013 г. 
http://kanal6.bg/izbrano/2153-30012013.html 
Вчера, 29 януари 2013 г. в Министерство на труда и социалната политика ръководството на Асоциация на индустриалния 
капитал в България, министърът на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов и ръководството на Агенция по 
заетостта подписаха договора по проект “Шанс за успех” в изпълнение на Националния план за действие по заетостта за 
2013 г. 
От страна на АИКБ на срещата присъстваха г-н Васил Велев (председател на УС на АИКБ) и д-р Милена Ангелова (главен 
секретар на АИКБ). От страна на Агенция по заетостта присъства изпълнителният директор г-жа Камелия Лозанова. 
Проектът предвижда включване в обучение за придобиване на професионална квалификация и ключова компетентност 
на 300 безработни лица, като на 150 от тях, успешно завършили обучение, ще бъде осигурена заетост. Проектът ще се 
осъществява в областите Благоевград, Пловдив, Бургас, Варна и София. 
Проектните дейности целят подпомагане на заетостта основно в малките и средните предприятия, което да доведе до 
осигуряването на достатъчна гъвкавост и сигурност на пазара на труда. С помощта на проекта ще бъде повишено 
качеството на работната сила посредством обучение по професионална квалификация и ключови компетентности на 
безработните лица. 
Проектът се реализира чрез Националния план за действие по заетостта и осигурява комплексни действия за 
намаляване на безработицата в регионите с ниска заетост.  
Ръководствата на АИКБ, МТСП и Агенция по заетостта са убедени, че чрез координираните действия от страна на 
държавните органи и социалните партньори, ще се увеличи нивото на заетост в страната и ще се повиши 
квалификацията на служителите в съответствие с изискванията на бизнеса. 
 
sliven.net 
 
√ Асоциация на индустриания капитал в България подписа договор по Националния план за действие по заетостта за 
2013 г. 
http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=98839 
Вчера, 29 януари 2013 г. в Министерство на труда и социалната политика ръководството на Асоциация на индустриалния 
капитал в България, министърът на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов и ръководството на Агенция по 
заетостта подписаха договора по проект “Шанс за успех” в изпълнение на Националния план за действие по заетостта за 
2013 г. 
От страна на АИКБ на срещата присъстваха г-н Васил Велев (председател на УС на АИКБ) и д-р Милена Ангелова (главен 
секретар на АИКБ). От страна на Агенция по заетостта присъства изпълнителният директор г-жа Камелия Лозанова. 
Проектът предвижда включване в обучение за придобиване на професионална квалификация и ключова компетентност 
на 300 безработни лица, като на 150 от тях, успешно завършили обучение, ще бъде осигурена заетост. Проектът ще се 
осъществява в областите Благоевград, Пловдив, Бургас, Варна и София. 
Проектните дейности целят подпомагане на заетостта основно в малките и средните предприятия, което да доведе до 
осигуряването на достатъчна гъвкавост и сигурност на пазара на труда. С помощта на проекта ще бъде повишено 
качеството на работната сила посредством обучение по професионална квалификация и ключови компетентности на 
безработните лица. 
Проектът се реализира чрез Националния план за действие по заетостта и осигурява комплексни действия за 
намаляване на безработицата в регионите с ниска заетост. 
Ръководствата на АИКБ, МТСП и Агенция по заетостта са убедени, че чрез координираните действия от страна на 
държавните органи и социалните партньори, ще се увеличи нивото на заетост в страната и ще се повиши 
квалификацията на служителите в съответствие с изискванията на бизнеса. 
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Телевизия Bulgaria on Air 
 
√ В Денят ON AIR на 30 януари ще видите коментари по темите 
http://bgonair.bg/bg/denqt_on_air_/v_denqt_on_air_na_30_qnuari_shte_vidite_komentari_po_temite/ 
Еврокомисията не беше повлияна от случаите с Доган и Златко Баретата. Следващият мониторгингов доклад ще е 
в края на годината. 

 Председателят на БАН академик Стефан Воденичаров беше предложен за следващ министър на образованието. 

 Връзката на образованието и икономиката, финансирането на научни изследвания и други актуални теми ще 
коментира Румен Радев, член на Съвета на настоятелите на БАН, икономически директор на холдинг "Загора" и  
заместник -председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Вижте още какво мисли той за 
възможностите за пренасочване на работниците от ВМЗ Сопот, за бъдещето на завода и за идеите за създаване на 
агенция по отбранителна промишленост или на финансово-промишлен холдинг с подкрепяща търговска банка. 

 Американският посланик на  САЩ в България Марси Рийс в рамките на публична реч говори за възможността за 
отпадане на визите, за ролята на България в Афганистан, за добива на шистов газ, както и за опита за покушение срещу 
Ахмед Доган и стрелбата срещу Златко Баретата. 

 Темата за толерантността, капсулирането, възможностите за избор пред българите мюсюлмани ще коментира 
специалният гост Корман Исмаилов, бивш депутат от ДПС и съосновател на партията "Свобода и достойнство". 

 Еврокомисията не беше повлияна от случаите с Доган и Златко Баретата и днес еврокомисарите не са обсъждали 
България. Следващият мониторгингов доклад ще е в края на годината. 

 Какви са препоръките към Румъния, какво може да се очаква в преговорите с МВФ за стендбай споразумението и 
приватизацията ще коментара журналистът Георги Василски. 

 Изненадваща среща в Катар между министър-председателите на Гърция и Турция. Отвъд строителството на джамия в 
Атина, залогът на срещата са били турските икономически интереси в Гърция и развитието на туризма, строителството. 
Повече по темата ще сподели Нахиде Дениз, кореспондент на Националното радио в Истанбул. 

 Ще успее ли Blackberry да върне доверието на потребителите с премиерата на два нови смартфона? Вижте коментар 
на Явор Качаров. 

 Денят на важни американски икономически показатели и оценката на Федералния резерв - анализ в пазарните 
минути с Кузман Илиев. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Coface очаква 1.2% ръст на българската икономика през 2013 г. 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/01/30/1994205_coface_ochakva_12_rust_na_bulgarskata_ikonomi
ka_prez/ 
Слабият все още износ, уязвимостта към външни шокове и високият вътрешен дълг са сред основните слабости на 
българската икономика, смятат анализаторите от международната компания за застраховане на кредитен риск Coface 
Group. Според очакванията им ръстът на БВП през 2012 г. ще бъде 0.5%, а през 2013 г. ще е 1.2% (виж таблицата). 
Прогнозата на групата е доста по-консервативна от очаквания от българското правителство ръст от 1.9%. Като цяло обаче 
такива са и вижданията им за развитието на глобалната икономика през предстоящата година, които бяха обявени 
миналата седмица. Според тях през 2013 г. рецесията в еврозоната ще се задълбочи, като спадът ще е с 0.1%, а растежът 
в САЩ ще се забави до около 1.5%. 
Нов двигател 
От Coface обаче отбелязват, че въпреки рецесията в еврозоната през 2012 г. растежът в България е останал положителен, 
като в голяма степен това се дължи на устойчивото вътрешно потребление. "Основните търговски партньори на 
България (Германия, Румъния, Турция) отчетоха свиване на растежа в съответствие с рецесията в еврозоната. Съответно 
и търсенето на български продукти беше по-слабо", посочват анализаторите. С оглед на перспективите пред еврозоната 
пък може да се очаква, че търговският баланс ще продължава да оказва натиск върху темповете на растеж. 
През 2013 г. основният двигател на икономиката ще остане частното потребление, което ще се влияе от по-високите 
разполагаеми доходи и от по-ниските лихви по банковите заеми, които се очаква да улеснят кредитирането. 
Същевременно от групата посочват, че банките остават изключително предпазливи и като цяло проявяват склонност да 
запазят "свръхликвидните" си позиции, като това поведение допълнително се засилва от напрежението по отношение 
на ликвидността в банковия сектор в Западна Европа. Ето защо не е изключен сценарий, при който условията за 
кредитиране могат рязко да се затегнат. 
Очакван дефицит 
Слабият износ и по-високият внос ще окажат ефект и върху баланса по текущата сметка, която ще отчете дефицит от 
порядъка на 2.1% от БВП, като размерът му ще бъде ограничен от по-доброто усвояване на средствата от европейските 
структурни фондове. Дефицитът обаче ще бъде изцяло покрит от преките чуждестранни инвестиции в страната, смятат 
анализаторите. Очакванията им са те да се увеличат, особено с оглед на подписаното с Русия споразумение за 
газопровода "Южен поток". Планирани са и няколко публични инвестиционни проекта, съфинансирани от ЕС. Много 
инвеститори пък ще бъдат привлечени от по-ниските разходи за труд на местния пазар, допълват от Coface. 
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От компанията посочват, че проектът "Южен поток" ще окаже положителен ефект за местната икономика, включително 
и по линия на разкриването на нови работни места. Очакванията им са безработицата, която отбеляза спад в края на 
2012 г. (до 12%), да продължи да намалява и през 2013 г. Инфлацията вероятно ще отбележи леко увеличение в 
контекста на оживеното вътрешно търсене, но рисковете от внезапни инфлационни шокове намаляват покрай 
стабилизирането на цените на петрола и храните. 
Избори 2013  
Според анализаторите от Coface ГЕРБ има добри позиции за спечелването на парламентарните избори през лятото. От 
групата посочват, че правителството продължава усилията си за противодействие на организираната престъпност и 
корупцията, като в последния доклад на Европейската комисия също се отчита постигнатият от страната напредък. 
"Въпреки това растящото социално напрежение може да доведе до избухване на насилие", предупреждават от 
компанията, като отбелязват, че България остава най-бедната страна в ЕС и 49% от населението е застрашено от бедност 
или социално изключване. 
 
Вестник Сега 
 
√ Инфлацията продължава да топи парите за втора пенсия 
http://www.segabg.com/article.php?id=634741 
Парите за втора пенсия продължават да се топят заради инфлацията, показват данните на Комисията за финансов 
надзор за постигнатата доходност за периода 30 декември 2010 г. - 28 декември 2012 г. За последните 24 месеца 
среднопретеглената доходност на годишна база на универсалните пенсионни фондове, в които се трупат парите на 
българите за задължителното допълнително осигуряване, е 3.4%. В същото време според НСИ натрупаната през този 
период средногодишна инфлация е 3.5%. 
Среднопретеглената доходност се смята по определена формула, която взема предвид дела на активите на всеки фонд 
спрямо общите активи и е важен показател, тъй като на нейната база от Комисията за финансов надзор определят т.нар. 
минимална доходност. Това е доходността, която всеки фонд трябва задължително да покрие. Тя се изчислява спрямо 
резултатите на фондовете за двугодишни периоди и за 2011-2012 г. парите за втора пенсия на хората трябва да са се 
увеличили поне с 0.40%. 
Само 4 от 9-те фонда имат средногодишна доходност над инфлацията за периода, като най-добре на пазара е бил УПФ 
"Пенсионноосигурителен институт" с 5.80%. Той обаче управлява малка част от парите на осигурените - модифицираният 
им относителен дял е едва 0.58%. Повече от средногодишната инфлация за периода са нараснали парите за втора 
пенсия на хората с партиди в "Съгласие" - с 5.41%, ЦКБ "Сила" с 4.68% и "Доверие" с 3.70%. "Топлина" се отчитат с 3.48% 
средногодишна доходност, ING УПФ - с 3.14%, "Алианц" - с 2.94%, "Бъдеще" - 1.67%, и ДСК "Родина" - с едва 0.78%. 
Универсалните фондове са успели леко да увеличат парите на хората за втора пенсия през двегодишния наблюдаван 
период благодарение на 2012 г., когато те успяват да постигнат средна доходност от 7.47%. Докато през 2011 г. отчетоха 
загуби средно с минус 0.41%. При професионалните фондове, които би трябвало да поемат от 2015 г. ранните пенсии на 
упражняващите тежък труд, средната доходност за двете години е 3.66%, а при доброволното осигуряване - 4.06%. 
В кризата около задължителното допълнително осигуряване изникнаха много въпроси: доколко то защитава парите на 
вложителите и би ли им осигурило добра допълнителна пенсия след време. Първо, само за 1 година - през 2008 г., те се 
стопиха с над 20%. Това беше повече от рекордната им доходност от 15.38% през 2007 г. и доказа, че година на финансов 
срив може да изяде години инвестиции. Според финансистите фондовете отчитат положителна доходност само заради 
методиката, която използват. Но на практика от съществуването им от 2000 г. досега ежегодно парите за втора пенсия на 
българите са се обезценявали с почти 4% заради инфлацията. Отражение дават и високите такси на фондовете - повече 
от година между институциите се мотае проектозаконът, с който те трябваше да бъдат намалени. 
По последни данни задължително осигурените в универсални фондове, т.е. всички родени след 1959 г., са над 4 млн. 
българи. В същото време осигурените в кризата трудно минават 3 млн., което означава, че повече от милион българи 
имат разкрити партиди, защото някога са работили, но в тях не влизат вноски. А сметките на експертите са били хората 
да получат добри пари от фонда само при постоянно осигуряване от 40 г. 
ПОД ВЪПРОС 
В края на 2012 г. пенсионните дружества официално поискаха законодателни промени, които да им позволят да 
изплащат пенсии на дълголетници с парите от партидите на хора, починали преди изчерпването им. Както и да се 
разреши създаването на общ фонд, който гарантира, че хората ще си получат поне внесените от тях суми. Това е 
признание, че е възможно и толкова лошо управление, че да се стигне до отрицателна доходност. 
 
Вестник Монитор 
 
√ 10,4 млн. лв. влизат в хазната от новия данък 
http://www.monitor.bg/article?id=371412 
Близо 10,4 млн. лв. ще влязат в бюджета от 10-процентния данък върху лихвите по срочните депозити само за януари, 
показват изчисления на „Монитор” на база на данни на Българската народна банка (БНБ). През 2012 г. трезорите са 
платили на гражданите и домакинствата лихви по направените от тях депозити в размер на 1,25 млрд. лв. Ако през тази 
година изплатеният доход се запази на същото ниво и бъде обложен с данък лихва, в хазната ще постъпят над 125 млн. 
лв. Това означава, че средно на месец се падат по около 10,4 млн. лв. 

http://www.segabg.com/article.php?id=634741
http://www.monitor.bg/article?id=371412


Още в края на миналата година от Министерство на финансите пресметнаха, че ефектът за бюджета от новия налог ще е 
около 120 млн. лв. Банкери и финансови анализатори обаче прогнозират, че през 2013 г. 
доходността по депозитите ще продължи да се свива 
Така общият размер на платените лихви от банките може да се окаже по-малък. 
Първите приходи от данък лихва ще постъпят в бюджета през февруари. Банките вече са удържали налога на клиентите 
си с падеж на депозитите през януари, но ще го преведат по сметката на НАП чак следващия месец. Законът за данъците 
върху доходите на физическите лица предвижда десятъкът да се превежда в приходната агенция през месеца, следващ 
този на удръжката му върху спестяванията. 
Междувременно от НАП припомнят, че хората нямат ангажимент да обявяват доходите си от лихви по срочните 
депозити в данъчните си декларации. 
Задължение на банките е да изчислят, удържат и внесат 
налога по сметките на приходното ведомство. 
Авансово платените през миналата година лихви по депозитите, чийто падеж е през 2013 г., също ще бъдат обложени с 
10%. Ако например през октомври 2012 г. е сключен договор за депозит за срок от 6 месеца и падежът му е през март 
2013 г., доходът се счита за придобит към датата на падежа дори и лихвата да е платена авансово. В този случай банката 
трябва до края на април тази година да начисли данъка и да го преведе по сметката на НАП.  Междувременно 
финансови анализатори обясниха, че въпреки въвеждането на данък лихва по срочните депозити, тази възможност за 
спестяване остава предпочитана от гражданите. Причината е, че все още 
депозитите предлагат по-висока доходност 
от безсрочните спестовни влогове, обясни изпълнителният директор на „Кредит Център” Тихомир Тошев. „По 
спестовните влогове средната лихва е между 4% и 5,5%, докато все още могат да се намерят срочни депозити при лихва 
от порядъка на 4,5% до 6,5%”, коментира той. 
 
√ Всеки четвърти търговец мами НАП 
http://www.monitor.bg/article?id=371448 
Всеки четвърти търговец в столицата по някакъв начин мами НАП, показват резултатите от проверките на данъчните в 
8400 търговски обекта през миналата година. Инспекторите са написали 2252 акта за нарушения на данъчно-
осигурителното законодателство. В 1649 случая са установени трикове при работата с касови апарати. Близо 700 
търговци са били наказани за това, че не издават касови бележки. За тайно счетоводство при воденето на дневните и 
месечни отчети и разлика в касовата наличност и др. са съставени 969 акта. 
За същото време инспекторите са засекли и 326 нарушения на осигурителното законодателство. Извършена е повторна 
проверка в 63 търговски обекта, като фокусът е бил върху служители на непълно работно време и за просрочени 
задължения, където са установени 10 нарушения. 
1557 са влезлите в сила наказателни постановления. Общата стойност на наложените санкции по тях е в размер на близо 
908 хил. лева, а на 122-ма търговци предстои ревизия. 
Тематичните проверки на търговци също извадили на бял свят скрити обороти, които надвишават от два до пет пъти 
отчитаното до този момент. Само за студентския празник оборотите за деня на 6 столични ресторанта скочили с 1000 до 
4500 лева в сравнение с предходния 8 декември. А три нощни клуба в София отчели на 8 декември пет-шест пъти по-
висок оборот от средния им оборот за целия  декември. 
По жалби и сигнали на граждани са направени 1442 проверки, като в 80% от случаите са констатирани нарушения. 
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