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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

 
Телевизия БТВ 
 
√ ВЕИ-централите и работодателите взаимно се винят в некомпетентност и лъжи  
Трябва да се преразгледа проектът за интерконекторната връзка между България и Гърция, съветва експерт  
Бизнесът в България в момента плаща най-високата добавка за задължение към обществото чрез сметките за ток и 
Комисията за енергийно и водно регулиране призна този факт. Това обяви в предаването „Лице в лице” председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.  
Той напомни, че добавката беше увеличена с 15-20% за индустриалните потребители на ток от август тази година. Цената 
на тока и съответно на добавката може да се намали и ние направихме предложения как да стане това, каза още Велев. 
„Има подмяна на диалога – четири работодателски организации, които са представителни само по Кодекса на труда, се 
опитват да изземат общественото внимание чрез некомпетентно говорене. Това обяви Меглена Русинова от Българската 
фотоволтаична асоциация. По думите й тези организации се опитват да блокират започнатата реформа и 
либерализацията на пазара в енергетиката. Тя извади графики и данни, които сочат, че в България токът е най-евтин сред 
държавите от ЕС. 
Във всяко изречение (на Меглена Русинова) имаше лъжа или грешка, контрира Велев. Той обяви, че са спекулации и 
твърденията, че работодателските организации искат одържавяване или национализация на американските централи 
"Марица" 1 и 3. Те искали да се намери инвеститор за тях. 
В разговора се включи и бившият директор на „Булгартранзгоз” Иван Дреновички. Той поздрави работодателските 
организации, че са провокирали дебат за състоянието и бъдещето на сектор енергетика. 
Дреновички предупреди, че е заложен капан в договора за „печално известния” интерконектор между България и 
Гърция. Проблемът се криел във факта, че в договора е включена една италианска компания, купена от френска 
компания, която няма газ. Така е структуриран проектът през 2009 г., уточни експертът. Дреновички съветва да се 
преразгледа договора, за да не се окаже твърде скъп за България. 
Видото от предаването „Лице в лице”  може да видите тук 
 
Blitz.bg 
 
√ Васил Велев: Работодателските организации не искат национализация на ВЕИ-та 
Това е измислица на вестниците на Иво Прокопиев, категоричен е лидерът на АИКБ 
Работодателските организации не предлагат национализация на ВЕИ-тата. Кирил Домусчиев никога не е използвал тази 
дума. Това е измислица на вестниците на Иво Прокопиев. Това заяви пред bTV председателят на АИКБ Васил Велев. 
"Бизнесът в България в момента плаща най-високата добавка за задължение към обществото чрез сметките за ток и 
Комисията за енергийно и водно регулиране призна този факт", коментира лидерът на Асоциацията на индустриалния 
капитал. 
Той напомни, че добавката беше увеличена с 15-20% за индустриалните потребители на ток от август тази година. Цената 
на тока и съответно на добавката може да се намали и ние направихме предложения как да стане това, каза още Велев. 
 
frognews.bg 
 
√ Дреновички: България се прецака с интерконектора с Гърция! Участва фирма без газ 
Петима депутати са в конфликт на интереси. Сред тях са Георги Кадиев, Рамадан Аталай, Венцислав Каймаканов. Те или 
техните съпруги въртят бизнес в енергийния сектор. Това заяви в „Лице в лице” Васил Велев от АИКБ. 
Той влезе в спор с представителката на фотоволтаичния бранш Меглена Русинова, която твърдеше, че ВЕИ-тата не са в 
тежест на хората и техните собственици не печелили на гърба на гражданите. „Забелязваме подмяна на диалога. Фирми 
се опитват да блокират започната реформа в енергийния сектор и либерализацията на пазара”, прехвърли Русинова 
вината за проблемите в енергийния сектор на други фирми. 
Тя отрече добавката за зелената енергия да е висока. Думите си тя подплати с доклад на Евростат.  

http://www.btv.bg/video/shows/lice-v-lice/videos/visoko-naprezhenie-za-cenata-na-toka-2.html
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Добавката е най-висока в света след Дания. 63 ВЕИ-централи в ЕVЕN са присъединени в последния момент, за да хванат 
високата цена, обори я Велев.   
Кои са тези централи, очакваме да ги назовете?! Вие сте като настолна книга на комисията на Валери Симеонов, опита се 
да се защити Русинова. 
Велев разгледа доклада на Евростат и забеляза грешки в него: Тук пише, такси и добавки са 1 евро, а ние знаем, че те са 
19.   
Иван Дреновички, който е бивш изпълнителен директор на Булгартрансгаз осветли докъде са стигнали нещата с 
интерконектора България-Гърция: Започнахме да работим от 2009 година, имаме безвъзмездно финансиране и все още 
сме на етап разрешение за строеж. Предстои окончателното подписване. Проблемът е, че цялата работа по проекта е 
поета от българска страна. В проекта има участие една италианска компания, която няма газ и с това тя спира развитието 
на проекта. Ако подпишем, то ще бъде за наша сметка, предупреди Дреновички. 
 
Вестник Дневник 
 
√ Работодателите подадоха сигнал за конфликт на интереси в енергетиката при петима депутати 
Работодателските организации са внесли сигнал срещу петима депутати за конфликт на интереси в областта на 
енергетиката. Това съобщи Пред Би Ти Ви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.  
Представителите на работодателските организации са сезирали  Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси за депутатите Георги Кадиев (БСП, а от 10 септември - независим), Кирил Добрев (БСП), Рамадан 
Аталай (ДПС), Венцеслав Каймаканов (ДПС) и Георги Ангелов (бел. ред. - в 43-тото Народно събрание няма депутат с 
такова име), каза той. 
Според сведенията на бизнес съюзите, установени от медиите, тези депутати или членове на техните семейства 
притежават възобновяеми енергийни източници или са търговци на ток. Затова те трябва да декларират това 
обстоятелство, коментира Велев.  
Преди дни Конфедерацията на работодателите и индустриалците,  Българската стопанска камара, Асоциацията на 
индустриалния капитали търговско-промишлената палата сезираха прокуратурата за нарушения в енергетиката.  
 
  

 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
Телевизия Европа 
 
√ Въвеждането на „данък уикенд” няма да доведе до повече приходи в бюджета, прогнозират работодатели 
Правителството вече е внесло в Народното събрание поправката в Закона за корпоративното облагане, станала известна 
като „данък уикенд”. С промените се предвижда фирмите, разполагащи с имоти и вещи над 5 хиляди лева, да 
декларират в какво съотношение се използват те за служебни и за лични нужди. В зависимост от това ДДС ще им бъде 
връщан в различна степен. От бизнеса са против нововъведението, защото то ще затрудни много счетоводството, 
особено на малките и средни предприятия. 
Ако фирмен автомобил се шофира извън работно време от собственик или служител в компанията, то ДДС-то няма да 
бъде възстановен изцяло, а на 70 на сто. Това предвиждат одобрени от кабинета промени и внесени в парламента. От 
финансовото министерство смятат, че това ще увеличи приходите в хазната и ще спре нерегламентираната двойна 
употреба на имоти и вещи. Работодателите обаче са скептични за ефекта от подобна мярка.  
Освен това, според бизнеса, проектопромените имат и други недостатъци. Всяка фирма ще трябва предварително да 
декларира в какво съотношение ще бъдат използвани имотите и вещите й за няколко месеца напред.  
Въпреки критиките си към въвеждането на „данък уикенд”, работодателите признават, че често се злоупотребява с 
двойната употреба на фирмените вещи, за които досега държавата възстановява целия данък ДДС.  
От бизнеса твърдят, че засилването на контрола върху фирмите ще има по-голям бюджетен ефект, отколкото „новия 
данък”.  
Работодателите се надяват депутатите да отхвърлят или най-малкото да променят въпросния „данък уикенд”. Според тях 
прагът от 5 000 лева, над който трябва да се декларира начинът на на употреба на фирмена вещ или имот трябва да се 
повиши значително. Така само за най-скъпите придобивки на родните компании ще се търси отчетност дали се използват 
за лични или служебни цели.  
 
Вестник Труд 
 
√ Таванът на пенсиите замръзва на 910 лв.  
Максималната пенсия ще остане 910 лв. през 2016 г. Всички останали ще се увеличат с 2,5% от 1 юли. Това предвижда 
проектът на бюджета на държавното обществено осигуряване, който ще бъде обсъден от Надзора на НОИ. 
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Замразяването на тавана означава, че догодина пенсиите на около 33 500 души ще бъдат орязани и няма да се плащат в 
реалния им размер. Според приетата преди няколко месеца пенсионна реформа ограничението ще отпадне от 2019 г., 
но само за пенсиите, отпуснати след 1 януари същата година. 
През 2016 г. средната пенсия ще стигне 331,62 лв. Това е с 11 лв. повече от тази година. Реалният ръст (без инфлацията) 
на доходите на възрастните ще е 2,6%, което е най-ниската стойност за последните 4 години. 
Догодина плащането на пенсии ще струва 8,7 млрд. лв., или 9,9% от БВП на България. Сумата е с над 318,7 млн. лв. 
повече в сравнение с очаквания разход през 2015 г. Осъвременяването на пенсиите от 1 юли догодина ще струва 120 
млн. лв. Причина за повишаването е и пенсионната реформа. Промените в Кодекса за социално осигуряване ще увеличат 
разходите за пенсии с 64,5 млн. лв. през 2016 г., става ясно от доклада към проектобюджета. 
Реформата ще е и основна причина за увеличаване на пенсионерите. Прогнозата е, че те ще станат 2,186 млн. души, или 
със 7300 повече от очаквания брой през т.г. Причината е възможността човек да се пенсионира до 12 месеца преди да 
навърши необходимата възраст, но с намалена пенсия. 
Осигурителните доходи се вдигат с 6,6% 
Минималните осигурителни доходи ще се увеличат средно с 6,6% през 2016 г. Това става ясно от доклада към проекта на 
бюджета на НОИ. Това е най-високият ръст от 2009 г. Според разчетите това ще повиши приходите с 61 млн. лв. 
В 48 икономическите дейности синдикати и работодатели договориха 7,5% среден ръст. В останалите около 40 отрасъла 
нямаше споразумение. В тези браншове министърът на труда няма да наложи административно увеличение. 
Осигурителните доходи, които са по-ниски от новия размер на минималната заплата (420 лв.), обаче ще се изравнят с 
нея. Минималният осигурителен доход за земеделски стопани ще се вдигне от 300 на 330 лева. 
Повече осигурени 
Според разчетите догодина осигурените ще се увеличат до 2,763 млн. души, или с 9500 повече спрямо очаквания им 
брой през т.г. Средният осигурителен доход ще стигне 755,42 лв., което е с 33 лв. повече от очаквания размер за 2015 г. 
Размерът на осигуровките и разпределението им между работник и работодател ще се запазят. 
Очаква се приходът от вноски през 2016 г. да е 4,980 млрд. лв. - с 400 млн. лв. повече от планираните за т.г. Въпреки 
ръста постъпленията ще са малко под 50% от необходимите средства за плащането на пенсии, майчински, болнични и 
обезщетения за безработица. 
Заради това и през 2016 г. всички фондове на НОИ ще са на минус. Недостигът във фонд “Пенсии” ще е над 4,3 млрд. лв.  
Дефицитът за всички плащания ще се компенсира с трансфер от държавния бюджет от над 4,7 млрд. лв. Това означава, 
че и през следващата година половината от парите за пенсии ще се осигурят от данъци. 
 
√ Туристическият бранш отчете: Летният сезон е най-слаб от 8 години 
Лятото на 2015 г. е най-слабият сезон за туризма в България от осем години насам, отчете Асоциацията на българските 
туроператори и туристическите агенти. “Делът на туристите от ЕС към днешна дата се е понижил до 50%. За сравнение, 
през 2007 г. бе 75%. Само този август спадът е 10%”, посочи председателят на асоциацията Байко Байков. 
Отливът на румънци е 65%, а на гърците - още по-голям. Спадът на руските туристи е 34,7%, на украинските - 20%. 
Сериозен ръст има обаче на туристите от Турция - с 40%, отбеляза Калин Драганов от асоциацията. 
Той го обясни с факта, че визите за турски туристи вече се издават в изнесен център, което улеснява процеса. Приходите 
от туризъм у нас не са повече от 1 млрд. евро годишно, подчертаха още експертите. Официалните данни са за 3 млрд. 
евро, но те включвали и парите на емигрантите. 
Асоциацията за втора поредна година събира туроператори от цял свят, за да популяризира родния туристически 
продукт. На 25 ноември ще се проведе вторият годишен B2B форум Go2Balkans 2015, на който ще се срещнат 
представители на туристическия бизнес от Балканите. 
Вече са регистрирани над 60 изложители и участници от десет националности. 
 
√ Швейцарски земеделски производители искат да си сътрудничат с българските  
Швейцарски земеделски производители проявяват интерес за сътрудничество с България. Това стана ясно по време на 
среща между министъра на земеделието и храните Десислава Танева и директорa на Федералната служба по земеделие 
на Конфедерация Швейцария проф. д-р Бернард Леман. Министър Танева е на посещение в гр. Берн, Швейцария по 
покана на българския посланик н.пр. Меглена Плугчиева, съобщиха от министерството на земеделието и храните. 
Десислава Танева и швейцарският й колега обсъдиха възможностите за обмяна на опит в областта на дребното 
животновъдство и директния достъп до пазарите. ,,В България е слабост сдружаването на земеделските производители и 
скъсяването на пътя на доставката от дребните производители до крайния потребител'', отбеляза Танева. 
От ствоя страна д-р Леман заяви, че е налице нуждата от обмен на информация между двете страни, тъй като се 
забелязва сходство в проблемите. Двамата се ангажираха да работят за задълбочаване на сътрудничеството между 
България и Швейцария и отбелязаха, че имат еднакво разбиране за посоката на развитие на земеделието. Той прие 
отправената от министър Танева покана да посети България и лично да се запознае с развитието на сектора. 
На срещата присъстваха и членовете на Комисията по земеделие и храни към Народното събрание Румен Желев и 
Султанка Петрова. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Проекти за 25 млн. евро са одобрени по трансграничната програма с Румъния 
Подготвя се нова процедура за кандидатстване 
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Общо 36 проекта одобри за финансиране Комитетът за наблюдение на програмата за трансгранично сътрудничество 
между България и Румъния. Те са на обща стойност от почти 25 млн. евро и ще се реализират в категориите "Добре 
свързан регион", "Зелен регион" и "Безопасен регион". 
Приблизителният бюджет за българските партньори е 15.23 млн. евро, се посочва в съобщение на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството. Третото заседание на комитета се проведе в Букурещ, като от българска 
страна в него участва зам. регионалният министър Деница Николова. 
В рамките на първата покана са били подадени 117 проекта, като най-голям е бил интересът за категорията 
"Зеленрегион", по която са получени 89 предложения. В 70 проекта водещите партньори са организации и институции от 
България, като най-голяма активност е имало от областите Видин, Русе и Добрич. 
На заседанието на комитета са били одобрени и насоките за кандидатстване по втората покана за набиране на 
проекти.Тя има за цел да създаде партньорство между общините от двете страни на Дунава, които могат да участват в 
програмата. Ще бъдат финансирани проекти по два приоритета. Първият е "Квалифициран и приобщаващ" регион, като 
целта е да се създаде интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила. 
Вторият е "Ефикасен регион", който трябва да увеличи капацитета за сътрудничество и ефективност на публичните 
институции в трансграничните територии. 
Общият бюджет за кандидатстване по двете приоритетни оси е 30.458 млн. евро. Със средствата ще бъдат подкрепяни 
два типа дейности - меки мерки (изследвания, стратегии, семинари, обмен на знания и добри практики) и 
инвестиционни дейности, които имат конкретен ефект върху районите. Всеки проект може да се финансира със сума от 
100 хил. до 1.5 млн. евро според целите и приоритетите. Крайният срок за подаване на предложения е 15 март 2016 г.  
 
√ Турция реши да строи АЕЦ на 10 км от България 
Анкара има меморандум с китайски и американски компании за изграждането на централата 
Ден след посещението на българския премиер Бойко Борисов в Истанбул стана ясно, че Турция е готова с плана за 
изграждане на АЕЦ на 10 км от границата с България, както и меморандум с китайски фирми и американската 
Westinghouse. Това е съобщил още в сряда на среща с редактори от турската информационна агенция Anadolu 
министърът на енергетиката и природните ресурси в служебното правителство Али Ръза Алабоюн. 
За момента не е ясно дали българският премиер е повдигнал в сряда пред турския си колега Ахмет Давутоглу въпроса за 
АЕЦ "Инеада", срещу която нашата страна има принципни възражения. 
Опасенията 
"Планира се третата турска АЕЦ да бъде изградена в северната област Инеада, провинция Къркларели", каза министър 
Алабоюн. "Водим преговори с няколко компании. До момента интерес са проявили китайски компании и американската 
Westinghouse. Имаме подписан меморандум за разбирателство. Японски компании също проявяват интерес към 
проекта." 
Инеада, която за пръв път беше спомената като място за третата турска АЕЦ през 2011 г., се намира непосредствено на юг 
от устието на река Резово, по която минава черноморската ни граница с Турция. Областта е природен парк, известен с 
лонгозните си гори. През годините проектът беше забавян от граждански протести на обществеността в Инеада. 
Опасенията на България са свързани с риска от екологична катастрофа в полите на Странджа и на самия бряг на Черно 
море. 
Турските медии обаче коментират плана за АЕЦ "Инеада" в светлината на руско-турските енергийни проекти и 
изострянето на двустранните отношения след военната интервенция на Русия в Сирия. 
Първата турска атомна електроцентрала се изгражда в момента от руската компания "Росатом" близо до югозападния 
турски град Мерсин. АЕЦ "Аккую" трябва да има четири реактора с мощност 1200 мегавата. Прогнозната цена е 20 млрд. 
долара, които идват от руски инвеститори и основно от "Росатом". Русия вече инвестира над 3 млрд. долара в проекта, 
чието изграждане започна през април, а по договор трябва да приключи през 2020 г. Въпреки това директорът на 
управляващата АЕЦ "Аккую" компания Фуад Ахундов изненадващо обяви преди броени дни, че срещу тези инвестиции 
няма издадени съответни лицензи и до момента финансовите рискове са изцяло за Русия. 
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отвърна непряко на това, че Анкара държи да завърши първата си АЕЦ 
съгласно руските проекти и в предвидения срок, но страната има готовност да отдаде проекта на други изпълнители, ако 
"Росатом" откаже да го направи. 
В същото време Турция задейства през 2013 г. план за изграждане на втора АЕЦ край черноморския град Синоп. 
Централата с четири водо-водни реактора с мощност по 1120 мегавата всеки трябва да бъде изградена от консорциум 
между японската Mitsubishi и френската Areva и ще бъде управлявана от френската GDF Suez. Централата трябва да 
заработи през 2023 г., но в момента се намира още на предпроектно проучване. 
Анкара нямала енергийни проблеми с Русия 
Отделно страната внася по-голямата част от природния си газ от Русия. Затова веднага след началото на руските 
бомбардировки в Сирия президентът Ердоган намекна, че Турция може да потърси друг строител на ядрената си 
централа, както и нов доставчик на природен газ. 
В сряда енергийният министър Алабоюн се наложи изрично да подчертае, че Турция няма енергийни проблеми с Русия. 
Министърът посочи, че бележките на президента Ердоган са изтълкувани грешно. "Думите на президента Ердоган бяха в 
отговор на въпроси относно Сирия. Отговорите му за намирането на нов доставчик на природен газ и построяването на 
нова ядрена централа бяха изтълкувани като намек за проблеми с Русия. Нямаме недоразумения с Москва по енергийни 
въпроси. Това трябва да е ясно", посочи министър Алабоюн. 
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"Руският газов внос представлява 60% от потреблението на газ в Турция. Внасяме 14 млрд. куб.м от Русия през западното 
трасе и 16 млрд. куб.м през "Син поток", уточни министърът. "Повечето от половината внос ползваме за производство на 
електричество, а останалото - за индустриални и битови нужди." Турция и Русия са в процес на предоговаряне на цените 
за газа. "Ние сме вторият най-голям потребител на руски газ след Германия. След като "Газпром" продава по-евтино на 
Германия, ние също искаме отстъпка. Имаме правото да ревизираме цените на газа на всеки три години съгласно 
договорите ни", каза още Алабоюн. 
 
√ Финалното решение за газопровода до Гърция ще е факт след месец 
Тепърва акционерите ще правят нов пазарен тест за интереса към проекта  
След няколко отлагания финалното инвестиционно решение за изграждането на българо-гръцката газова връзка ще бъде 
подписано в средата на ноември. Това каза минситърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на форума "ЕС – 
Югоизточна Европа", организиран от сп. The Economist. Малко по-късно тази информация беше потвърдена и от 
изпълнителния директор на проектната компания ISGB за изграждането на газопровода Костас Караянакис, който също 
участва на форума. 
Окончателното инвестиционно решение за газопроровда трябваше да бъде взето първоначално през май, а след това 
през юни 2015 г. По тази идея се работи активно от 2009 г., когато газовите доставки за България и региона бяха спряни 
за близо две седмици от "Газпром". Проектът е приоритетен и за Европейската комисия, която вече е отпуснала 45 млн. 
евро за неговото финансиране. Прогнозната стойност на целия проект е 220 млн. евро, като не е ясно как ще бъдат 
осигурени останалите средства. Преди ден вицепремиерът Томислав Дончев коментира, че към момента Брюксел не 
може да се ангажира, че ще осигури допълнителни средства. 
Пред журналисти Петкова посочи, че парламентарно представените партии са обсъдили възможността за увеличаване на 
държавната гаранция за проекта, която в момента е 80 млн. лв. 
Нов пазарен тест 
Една от основните причини за отлагането на оконачателното инвестиционно решение е, че към мометна проектът не 
може да докаже икономическа целесъобразност, което притеснява основно частния акционер в него Edison S.A. Причина 
за това е, че тръбата може да се напълни с газ след 2020 г., когато газовото находище "Шах Дениз II" в Азербайджан 
трябва да влезе в експлоатация. 
Поради тази причина предстои да бъде направен и нов пазарен тест, посочи Караянакис. Това означава да се види колко 
компании са готови да резервират капацитет от мощността на тръбата. При предишния подобен тест се оказа, че такъв 
интерес има основно от "Булгаргаз" и в по-малки количества от гръцката DEPA общо за 1.2 млрд. куб. метра газ при 
планиран капацитет от 3 млрд. куб. метра газ годишно с възможност за разширение до 5 млрд. куб. метра. 
"Въпроси за изчистване" 
Томислав Дончев също коментира, че забаявнето на проекта е свързано с "въпроси за изчистване, нека да кажем, че са 
технически, свързани с нормата на възвращаемост", цитиран от "Медиапул". Той също така е намекнал, че желанието на 
България през страната ни да се транзитира възможно най-много количество газ и капацитетът на връзката да се увеличи 
до 20-25 млрд. куб. метра също не работят в посока по-бързата му реализация. Тази идея беше лансирана от премиера 
Бойко Борисов, който по време на посещение в Азербайдажн през юни коментира, че иска капацитетът на тръбата да се 
увеличи до 30 млрд. куб. метра (два пъти повече от количествата, които се транзитират в момента). Преди дни, по време 
на откриването на компресорна станция "Ихтиман", част от транзитната газопроводна мрежа към Гърция, той потвърди 
идеята си, че иска в следващите години в България да се транзитират такива количества, което да превърне в страната ни 
в газоразпределителен център за региона. 
В четвъртък Петкова също коментира, че се работи в посока на увеличаване на капацитета, но като първа фаза той трябва 
да се реализира в първоначално предвидения обем. 
 
√ Данък "вредни храни" ще има 
Обектите на облагане вече са набелязани, а досега проектът не е обсъждан със сектора, който е против  
Новият данък върху вредните храни, предложен от здравния министър Петър Москов, напредва и скоро ще стане 
официален проектозакон. Черновата какво ще се облага е почти готова, а следващата седмица текстовете ще бъдат 
предложени за обществено обсъждане, казаха от здравното министерство. С данък ще се облагат големи групи изделия - 
от хляб до всичко сладко с повече захар (виж карето). 
Така въпреки декларираната политика на правителството да няма увеличение на данъците един нов скоро ще обложи 
голяма част от бизнеса с храни и напитки. Каузата зад него е добра - българите да се хранят по-полезно, а оттам и да са 
по-здрави. Въпросът е, че тази мисия никъде по света не е постигнала целта си чрез данък. Много по-удачно е да се 
правят изследвания и комуникация с потребителите какво точно и защо е вредно. Абсурдно, но дори в становището към 
проекта се признава, че облагането не работи, но покрай въвеждането на данъка поне ще се вдигне шум. А данъкът не 
работи, защото компаниите намират заместители, които не са забранени в закона, секторът посивява, или потребителите 
продължават да консумират същите продукти, но от най-ниската категория, защото не могат да си позволят по-високите 
цени.  
Набелязаните стоките 
Кои продукти ще бъдат засегнати е ясно от становище към проектозакон за данък обществено здраве, с който "Капитал 
Daily" разполага. То е написано от проф. Стефка Петрова от Националния център по обществено здраве към ресорното 
министерство, а проектът за нов закон се подготвя от екип основно от ведомството на Москов, но и с представители на 
министерствата на образованието и на спорта. Данъкът ще е върху няколко типа храни – тези с повече сол, с по-голямо 
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съдържание на транснаситени мастни киселини, хидрогенирани мазнини, захар, кофеин и таурин (вид органична 
аминокиселна, помагаща разграждането на мазнини). Данъкът няма да важи за отделни групи като чипс, сладки 
изделия, а ще е за тези от тях, които имат над определена граница от посочените за вредни съставки. Изключение ще са 
безалкохолните извън соковете и нектарите с високо съдържание на плодове и зеленчуци – всички останали ще се 
облагат, независимо какви подсладители имат. 
Ясни са и изключенията. Няма да се облагат млечни продукти, данъкът няма да важи и за сирене и кашкавал със 
заместители като палмово масло, освен ако то не е хидрогенирано. Нова данъчна тежест не е предвидена за наличието 
на оцветители, подобрители на вкуса, за много от които е доказано, че в по-голяма концентрация имат вредни странични 
ефекти. 
Колко ще е данъкът 
Все още не е ясно колко точно ще е ставката, как ще се събира и как ще се организира и контролира облагането на 
отделни продукти. Предишните предложения бяха за данък до 10%. По данни на "24 часа" няма да има обща ставка, а 
например 1.51 лв. ще е данъкът за 1 кг храна с повишено съдържание на сол, 0.81 лв. на литър безалкохолно. Крайните 
ставки на всички продукти все още се обсъждат, но според изданието в разчетите е заложен приход от 170 млн. лв. 
годишно. Тъй като бюджетът на държавата още не е готов, няма яснота какъв приход е заложен за догодина. 
Няма и яснота как ще става облагането – при производители и вносители или при краен търговец. И кой и как ще събира 
и контролира данъка. По закон това е Националната агенция за приходите, но как данъчният инспектор ще провери 
съдържанието на захар или сол е труден въпрос. 
Заявените намерения за по-здравословно хранене на българите и намаляване на затлъстяването не е задължително да 
бъдат изпълнени с новия проектоданък, се признава и в доклада на проф. Стефка Петрова. Според документа анализите 
от ефекта на подобно облагане в други държави е показал, че това "може да няма значим ефект върху хранителната 
консумация при определени условия"... но "комуникацията на целите и сферата на обсег на данъка ще обърне внимание 
на обществото върху основните нездравословни храни". Т.е. въвеждаме данък, за да се чуе за проблема. Вместо 
обяснение защо в такъв случай не се заложи направо на образователни кампании, стимулиране на здравословно 
хранене, популяризиране на консумацията на повече полезни продукти и публикуване на ясна и проверена информация 
доколко дадени съставки са вредни. 
Аргументите против 
Още след първоначално лансиране на данъка председателят на Института за пазарна икономика Красен Станчев 
анализира евентуалния му ефект и последиците от въвеждането му в други държави. Проучването показа, че той никъде 
не е изпълнил заявените цели – купуването на "вредни" храни не е спаднало, цените на някои свързани продукти са се 
покачили, разходите за здравеопазване са се запазили, а в Дания затлъстяването е продължило да расте. Според Станчев 
в никоя от държавите не са изпълнени разчетите за събирането на приходи от подобни данъци. Лошата страна на 
подобни нормативни ограничения е заместването на облаганите съставки с други, които не са по-малко вредни за 
здравето, но са останали извън обхвата на закона. Отделно се появяват и допълнителни разходи на данъчните, както и на 
компаниите, които са производители и търговци. По данни на PricewaterhouseCoopers, цитирани от Станчев, в Унгария 
заради данъка има 10% посивяване на пазара на храни и напитки, а загубата от ДДС  приходи е 25.6 млн. евро. 
Представителите на хранителния сектор коментираха по повод възобновената идея, че щом нещо е вредно, то е логично 
да бъде забранено, а не да се слага данък. 
"Количеството прави и лечението, и отровата. И както се говореше, че всички храни със сол над определено количество 
ще бъдат облагани, сега изведнъж сиренето отпада от този списък, палмовото масло отпада", коментира д-р Светла 
Чамова, изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвателите в България. По думите й всички, "които знаят 
с какво се занимава близък родина на един от зам.-министрите на здравеопазването, това е лобисто решение". Сиренето 
и млечните продукти са посочени като изключение от бъдещия данък, но без обяснение дали те не са вредни, когато в 
тях има нехидрогенирани заместители и прекомерно съдържание на сол. Тя предлага да не се слага данък върху 
вредните храни, а да се намали ДДС на полезните с процента на планираното облагане. 
Данък "вредни храни" ще има  
Български представители на мултинационални компании, които помолиха да не бъдат цитирани, също питат кой пише 
текста на този закон, тъй като няма работна група за създаването му. Според тях от февруари досега министърът на 
здравеопазването отлага, бяга от диалог и на практика отказва да се срещне с представители на индустрията, която се 
очаква да бъде засегната от закона. Защо липсва елементарен анализ върху икономическия ефект от този данък, питат 
представители на тези компании, и твърдят, че според тях здравният ефект е още по-съмнителен. Според чуждестранни 
инвеститори в засегнатите от проекта индустрии "вероятно намеренията на министъра са добри, но нека не забравяме, 
че пътят към ада е постлан с добри намерения". Те напомниха, че в Дания и Унгария, където е въведен подобен закон, 
тече наказателна процедура на ЕС заради дискриминиране на отделни сектори и неправомерна по същество държавна 
помощ за други отрасли.  
Какво ще се облага с данък: 
- Храни, според чиито етикети има "частично хидрогенирано" растително масло 
- Пакетирани продукти с указано съдържание за трансмастни киселини 0.5 мг/100 г и повече 
- Няма да се облагат храни с "частично хидрогенирани" растителни масла, ако имат сертификат, че съдържанието е под 5 
мг/100 г, издаден от акредитирана лаборатория 
- Чипс, екструдирани (от зърнени продукти под влиянието на влага, температура и налягане се получават сухи храни като 
пръчици, гранули и др.) снаксове от картофени и зърнени продукти, ядки, солети и др. със сол над 1 г/100 г 
- Сухи супи и бульони със сол над 0.7 мг/100 г 
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- Майонеза и сосове със сол над 1.3 г/100 г 
- Напитки с кофеин над 24 мг/100 мл и на таурин над 100 мг/100 мл. Изключение са обозначените като кафе и чай 
- Енергийни напитки с над 60 мг кофеин и/или 300 мг таурин на една порция 
- Алкохолни напитки и храни с таурин и/или кофеин, ако последният не е добавен за овкусител 
- Води, газирани, негазирани и прахообразни напитки със захар и/или подсладители. Изключение са плодови и 
зеленчукови сокове и нектари 
- Захарни изделия, тестени, хлебни, сладкарски и бисквитени изделия, сладолед с общо съдържание на захар над 25 
г/100 г продукт 
- Шоколад и други с какао със захар над 40 г/100 г с изключение на съдържащите какао над 40% 
- Плодови напитки с под 40% плодове в съдържанието 
- Конфитюри и желета с изключение на тези в категория екстра качество по наредба. 
   
Вестник Сега 
 
√ Въпреки реформата пенсионерите и разходите на НОИ се увеличават 
През 2016 г. осигурителните прагове се увеличават, максималният доход и социалните плащания остават без 
промяна  
През следващата година и пенсионерите, и разходите за пенсии ще се увеличат. Минималните осигурителни прагове 
също ще се повишават, но максималният доход и социалните плащания ще останат без промяна. Това предвижда 
проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване за 2016 г., с който "Сега" разполага. 
От 1 януари годините и стажът за пенсиониране на хората от масовата трета категория се увеличават с по два месеца. 
Жените ще се пенсионират на 60 г. и 10 месеца със стаж 35 г. и 2 месеца. За мъжете ще са нужни 63 г. и 10 месеца и стаж 
38 г. и 2 месеца. Хората без стаж ще могат да се пенсионират на 65 г. и 10 месеца, ако са се осигурявали поне 15 г. 
Въвежда се възможността човек, на който не му достигат до 12 месеца възраст, да се пенсионира с по-ниска с 0.4% 
пенсия. Заради това и заради по-плавното увеличаване на възрастта и стажа броят на пенсионерите ще се увеличи с 
около 10 000 души до 2 186 200, мотивират се от осигурителния институт. Осигурените също се покачват леко - с около 10 
хил. до 2 763 300 души. 
Средната пенсия се планира да стане 331.62 лв., или с около 11 лв. по-висока от тазгодишната. Очаква се пенсията да 
замества около 58.6% от последната чиста заплата на човек (след удръжките). Индексацията ще бъде от 1 юли с 2.5% по 
швейцарското правило. Минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 161.38 лв. при 157.44 лв. сега. Социалната 
пенсия за старост се увеличава с 3 лв. и става 118 лв. Осъвременяването за втората половина на годината ще струва 120 
млн. лв. 
Размерът на социалните осигуровки през 2016 г. не се променя. Минималните осигурителни прагове за близо 2 млн. 
работещи се увеличават средно с 6.6%. Социалните партньори се договориха за средно увеличение от 7.5% на праговете 
в 48 дейности. За останалите 37 сектора без постигнато споразумение социалният министър няма да налага 
административен ръст, става ясно от проекта. Въпреки това навсякъде, където минималният праг е под 420 лв., той 
автоматично се увеличава до очаквания размер на минималната заплата. Това според разчетите ще донесе 61 млн. лв. 
повече приходи в НОИ. По-високи осигуровки ще плащат земеделските производители, защото техният минимален праг 
се увеличава с 30 лв. до 330 лв. Нищо друго не се променя в параметрите по осигуряването за 2016 г. Праговете за 
самоосигуряващите се остават същите. Максималният осигурителен доход се запазва на 2600 лв., съответно и таванът на 
пенсиите остава 910 лв. 
От 1 януари служителите на сектор "Сигурност" най-накрая ще имат минимална възраст за пенсиониране - от 52 г. и 10 
месеца, но хората, които изпълнят условията на стария закон до края на тази година, ще могат да се пенсионират без 
възраст до края на 2018 г. В НОИ се обособява отделен фонд, в който ще постъпват осигуровките на военни, полицаи и 
др. и който ще плаща пенсиите им. Той бе създаден, за да се види, че ранното пенсиониране не тежи на бюджета на 
ДОО, защото тези служители плащат по-високи осигуровки. Оказва се обаче, че недостигът ще е значителен - за 2016 г. е 
204 млн. лв., които ще се покрият от държавата. 
И за 2016 г. няма промяна в размерите на обезщетенията, които плаща НОИ. Сумата за отглеждане на дете през втората 
година от майчинството остава 340 лв. Минималното обезщетение за безработица остава 7.20 лв. на ден.  
В ЧИСЛА 
Пенсионната реформа догодина не само не подобрява финансовото състояние на Държавното обществено осигуряване, 
но увеличава още повече дефицита. Хазната ще плати над 4.7 млрд. лв. за покриване на недостига в Националния 
осигурителен институт. Това е с над 400 млн. лв. повече от тазгодишния трансфер. Така през 2016 г. разходите на ДОО 
минават за първи път 10 млрд. лв. Пенсиите ще струват почти 8.7 млрд. лв., или с 319 млн. лв. повече. От осигуровките ще 
бъдат събрани близо 5 млрд. лв. Над 1.2 млрд. лв. ще струват обезщетенията. За поредна година НОИ залага ръст на 
разходите за болнични - с 10% до близо 417 млн. лв. Майчинските ще струват 309 млн. лв. А тези за безработица са 325 
млн. лв.  
 
√ Петролният бизнес даде агенция "Митници" на прокуратурата 
Фирмите внесоха сигнал за корупция и безстопанственост 
Само в рамките на няколко часа големите петролни компании в България внесоха тежки обвинения срещу Агенция 
"Митници", а прокуратурата започна проверка. Сигналът, подаден на 14 октомври, твърди, че - БАЦИС - системата за 
контрол на акцизните стоки, работи с дефекти, а митничари манипулират данните. В БАЦИС постъпват данни за 
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движението на горива, цигари, алкохол, за оборотите и дължимите акцизи и ДДС. Сигналът се появява на фона на 
затягане на митническия контрол и на подобрена събираемост на приходите от агенцията, ръководена от Ваньо Танов.  
Сигналът е от името на Българската петролна и газова асоциация. Подписан е от шефа на ЛУКойл Валентин Златев и от 
Андрей Делчев. В асоциацията членуват "Бент Ойл", "Булмаркет", "Ви-Газ България", "Газтрейд", "Инса Ойл", "Литекс", 
"Лукойл", ОМV, "Петрол" АД, "Приста Ойл", "Ромпетрол България", "Синергон Петролеум" и "Шел България".  
"След поредица срещи с отговорните длъжностни лица от Агенция "Митници" се потвърди информацията ни, че 
системата не може да обработи огромния обем данни, не се предават данни от контролни точки на задължените лица, 
които въобще не се отразяват в системата", пише в сигнала до прокуратурата. Според Асоциацията основната функция на 
БАЦИС - автоматичното сравняване на количествата акцизни стоки на входа и на изхода, с количествата, декларирани от 
фирмите, не работи. И още - според петролните компании системата не смогва да обработи огромния обем информация, 
а избрани данни се заличават умишлено.  
От Асоциацията искат прокуратурата да провери дали всички си плащат акцизите, дали всички фирми са се оборудвали с 
уреди за автоматично подаване на данни към митниците за количествата стоки и обороти и дали се проверяват само 
едни фирми, а за други има чадър.  
От Агенция "Митници" обясниха пред "Сега", че системата работи добре и че непрекъснато се усъвършенства. А от 
консорциума, който е въвел и поддържа софтуера на БАЦИС, коментираха, че обвиненията са абсурдни. Управителят на 
"Ай Би Ес България" Горан Ангелов обясни, че "със системата работят ограничен брой хора, пристигащите данни се 
записват в съответните логове, които отиват на друго място, и ако се изтрият, това няма как да се скрие". Ангелов 
потвърди, че са провеждани срещи между отговорните за БАЦИС служители на Агенцията и петролните фирми, и 
подчерта, че на тях всички твърдения за неефективност на софтуера са били оборени. "Защо този сигнал се пуска сега? 
Има ли общо с това, че Агенция "Митници" затяга все повече контрола", попита Ангелов. 
Според експерта от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов сигналът до прокуратурата може да цели да 
се отклони вниманието от темата за евтиния петрол и скъпите горива у нас. Безлов смята, че е полезно да се провери 
дали Агенцията има капацитет да управлява базата с данни, които постъпват чрез софтуера. По думите му обаче е спорно 
дали точно прокуратурата може да установи това.  
Това не е първият случай, в който фирми, търгуващи с горива, цигари и алкохол, твърдят, че митниците прекаляват с "Биг 
брадър" и че събират информация, която не смогват да обработват. Кабинетът "Орешарски" ги послуша и отмени част от 
изискванията за монтиране на контролни уреди. Новите управляващи обаче върнаха по-строгия режим, а още мерки за 
горивата са заложени и в пакета с данъчни промени за 2016 г.  
 
√ НЕК и БЕХ препъват по-ниските цени на тока 
Безпаричието на НЕК бави единствения в момента полезен ход за понижаване на цените на тока. След мъчителни 
преговори двете т.нар. американски централи в "Марица-изток" се съгласиха на по-ниски тарифи, но с условието НЕК да 
им плати дължимите пари за доставения ток - а към момента те вече гонят 1 млрд. лева. За целта БЕХ спешно търси заем, 
с който да помогне на дъщерната НЕК да се издължи на двата теца. Изчистването на задълженията на държавната фирма 
трябва да стане до 30 ноември, но е съмнително, че срокът ще бъде спазен.  
"Много се надявам да го спазим", заяви вчера енергийният министър Теменужка Петкова. Тя не уточни какво ще 
последва, ако срокът бъде пропуснат - дали ще последва удължаване или споразуменията на НЕК с двете централи вече 
няма да важат. А постигнатото предоговаряне с тях е единственият засега реален шанс за намаляване на тарифите за 
тока, стана ясно в последните дни.  
Преди повече от месец БЕХ обяви, че търси назаем 650 млн. евро. Засега интерес са проявили 12 големи банки. Кой ще 
бъде избран за кредитор на енергийния холдинг, трябва да стане ясно до 27 октомври. Не е ясно обаче кога ефективно 
ще бъдат получени парите.  
Междувременно шефът на КРИБ Кирил Домусчиев внезапно се отметна от странната идея държавата да инициира смени 
на собствеността на двата американски теца. По думите му идеята не била на КРИБ, а на друга бизнес организация. 
Предложението се появи в т.нар. "Пътна карта", съставена от големите работодателски организации, и Домусчиев го 
бранеше, но вчера по Нова тв той призна, че "развалянето на договорите с инвеститорите в двете т. нар. "американски 
централи" е законово невъзможно". 
 
Вестник Монитор 
 
√ Няма опасност за отоплителния сезон (обновена) 
Няма опасност за отоплителния сезон въпреки много голямата междуфирмена задлъжнялост в енергетиката. Риск пред 
енергийната система няма. Това съобщи вчера енергийният министър Теменужка Петкова. На въпрос дали са реални 
опасенията на "Мини Марица-изток" за сезона Петкова увери, че не се очакват проблеми с доставките на въглища през 
зимата и оттам - за производството на ток от централите в Маришкия басейн. 
Петкова съобщи, че дълговете на двете американски централи към мините вече са 350 милиона лева. Други 50 милиона 
лева им дължи ТЕЦ "Брикел", а държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" е заборчняла с 60 милиона лева. 
Според министъра проблемът с взаимната задлъжнялост ще бъде намален, след като НЕК се разплати с двете 
американски централи. За да се случи това, БЕХ трябва да успее да получи заем от 650 милиона евро, за който има 
подадени оферти от две банки. Те ще отпуснат синдикиран заем, надявам се да успеем да договорим добри условия, 
каза Петкова. Паралелно с това тече процедурата за финансова институция, която да организира нова емисия облигации 
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за 650 млн. евро. Интерес в нея са заявили 12 банки, но все още няма подадена оферта. Срокът за това изтича на 27 
октомври. Министър Теменужка Петкова изрази надежда, че НЕК ще успее да се разплати в този срок. 
 
√ Време е за смяна на собствеността на гръцките банки  
Време е да се помисли за смяна на собствеността на гръцките банки в други страни. Това обяви Боян Маркович, водещ 
икономист за Югоизточна Европа в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) по време на икономически 
форум в София. Той смята, че напоследък се наблюдава и оттегляне на руски и турски капитали от финансовия сектор на 
региона и това крие големи рискове. 
„Капиталовият пазар в Югоизточна Европа е слабо развит и за това ръстът на БВП в тези страни силно зависи от 
състоянието на икономиките в еврозоната”, каза още той. „Ръстът на кредитите в повечето страни от района е 
отрицателен и има много лоши кредити, което означава по-малко печалби за банките”, уточни икономистът. Данните на 
ЕБВР сочат, че най-много необслужвани над една година фирмени заеми има в Кипър и Гърция. Според него обаче в 
някои страни като Албания, Словения и Румъния са предприети ефективни мерки за справяне с проблема. „В Румъния 
вече има чужди инвеститори, купуващи дълговете на закъсалите фирми. Там вече е възможно без съдебно решение да 
се отписват дълговете на предприемачите, което улеснява процеса”, добави Маркович. 
Антони Томсън, мениджър на СБ за Европа и Централна Азия припомни препоръките на институцията за банковия сектор 
в Югоизточна Европа - оценка и отписване на лошите кредити, консолидация на малките банки и либерализацията на 
процедурата за обявяване на фалит на фирмите. 
Относно стандарта на живот в района Бас Бейкър, резидент на МВФ за Централа и Източна Европа отбеляза, че е малко 
вероятно изравняване на доходите на хората от Източната и Западната част на Стария континент. 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ Министър Теменужка Петкова за недоволството на работодателите: Направили сме всичко, което е в нашите 
компетенции 
С бизнеса имаме постоянен диалог. Това, което се изисква от правителството и е в рамките на нашите компетентности, 
сме го направили. Това коментира пред журналисти министърът на енергетиката Теменужка Петкова във връзка с 
готовността на работодателите да излязат на протест заради цената на ел. енергия за бизнеса, предаде репортер на 
Агенция „Фокус”. Министър Петкова уточни, че вчера е проведена среща между бизнеса и Комисията по енергийно и 
водно регулиране, която е органът, който определя цената на ел. енергия. „Иванов е обяснил къде се намират буферите 
в системата и от къде може да бъде направено намаление на цената „Задължение към обществото” и това е от 
намалената цена на газа. Това е буферът, който председателят на КЕВР, е посочил”, добави министър Петкова. 
Във връзка с 12-те банки-кредитори, които са изявили желание да отпуснат заем на БЕХ за разплащане на дълговете в 
енергетиката, тя обясни, че в момента процедурата, която холдингът е обявил, е двуетапна. „Първият етап беше свързан 
с това да бъде направен преглед на административните условия, на които тези банки трябва да отговарят. Явиха се 12 от 
най-големите банки в света. Не мога да кажа конкретни имена, защото върви вторият етап на процедурата, който е 
свързан точно с подаване на обвързващи оферти. В края на октомври -до 27-ми, очаквам да приключи процедурата”, 
съобщи министър Петкова като уточни, че към настоящия момент няма още подадени обвързващи оферти. 
 
investor.bg 
 
√ Б. Байков: Трябва да си изградим имидж на европейска туристическа дестинация  
Нужно е да се промени комуникационната стратегия на държавата за промотирането на българския турзъм, 
смятат от бранша  
Туристическата индустрия има нужда от целенасочена туристическа реклама, за което е нужно да се промени 
комуникационната стратегия на държавата по отношение промотирането на българския турзъм. Това послание към 
държавата в лицето на туристическото министерство отправиха от Асоциацията на туроператорите и туристическите 
агенти. 
Все още очакваме данни за това как туристическата реклама е разпределена по пазари, по продукти, по месеци, по 
медии и т.н, нещо, за което от години апелираме, но досега няма резултат, посочи председателят Байко Байков. Той 
напомни, че браншът участва в Националния съвет по туризъм, който формира националната политика по отношение на 
държавния маркетинг и реклама, но решенията му са консултативни, което според Байков трябва да се промени.  
Председателят на Асоциацията обобщи, че е наложително да се промени нашата комуникация със света по отношение 
на туристическия продукт, защото към днешна дата в чужбина не ни възприемат като европейска дестинация. 
„В чужбина не ни припознават като европейска туристическа дестинация и не знаят, че сме в ЕС”, каза Байков. 
По думите му браншът очаква от Министерството на туризма конкретни резултати в две посоки. Първата е да се промени 
отношението към легалните играчи в бранша и структурите, които ги представляват. Нищо не пречи на държавата да 
издири необходимите механизми, за да взаимодейства с тези структури. На второ място Байков посочи, че трябва да се 
промени фокусът на нацоналния маркетинг и реклама - да се измести от Източна Европа към Европейския съюз. 
Експертът обясни, че не провеждаме национален маркетинг чрез участия на изложения в Италия например или в 
Скандинавия. 
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„Не може две трети от бюджета за реклама да бъде за изложения в страни от бившия Съветски съюз, а точно обратното. 
Защото там са тези, които могат да създадат устойчивост на българската туристическа индустрия. Това са туристите, които 
без виза веднага могат да се качат на самолета и веднага да дойдат в България”, каза Байков. 
Всяка година държавата финансира изработването на нов национален щанд, за който се харчат около 2 млн. лв., допълни 
Калин Григоров от УС на Асоциацията на туроператорите и туристическите агенти в контекста на апела към активна и 
прозрачна комуникационна стратегия. Той определи това като „абсолютно безумие”, защото Хърватия, например, 20 
години участва с един и същи щанд и то изключително успешно. 
Обществото бива заблуждавано, че ни е необходим всяка година нов щанд, за да се направи обществена поръчка за 2 
млн. лв., при условие, че един щанд струва не повече от 200 хил. лв., допълни експертът. 
 
 


