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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
БНТ 
 
√ Синдикати и работодатели за Бюджет 2017 
Председателят на АИКБ Васил Велев и президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов коментират параметрите на вече 
одобрения от МС и внесен в Народното събрание проектобюджет 2017 в студиото на „Денят започва“ с Иво Никодимов. 
Вижте коментарите във видеото. 
 
Радио Добруджа 
 
√ И синдикати, и работодатели искат повече пари за образование и наука 
02.11.2016 г. 10:09:44 ч. / Павлина Живкова 
Първо реформите да се проведат, след което бюджетът да ги отрази или държавният бюджет продуцира реформите. 
По този въпрос в студиото на БНТ сблъскаха възгледите си председателят на АИКБ Васил Велев и президентът на КТ 
"Подкрепа" Димитър Манолов, коментирайки параметрите на вече одобрения от МС и внесен в Народното събрание 
проектобюджет 2017. 

Макар че и според Велев, и според Манолов бюджетът за следващата година е 
предвидим, консервативен и дори "скучен", по отношение на реформите и как трябва 
да се проведат работодатели и синдикати стоят на различни позиции. 
Велев посочи като сектори, в които бюджетът за следващата година нараства, но без да 
се предвиждат реформи, сигурността и държавната администрация. По думите му там 
се наливат 106 млн. повече за държавния апарат и 825 млн. лв. въоръжение, но без да 
има модерна доктрина. "Това са едни грешни пари", заяви Васил Велев. Освен това се 
предвижда ръст на пенсиите и на минималната работна заплата, т.е. разчита се на ръст 
на БВП от вътрешно потребление. 
Димитър Маналов опонира, че ръстът на минималната работна заплата винаги е давал 
до този момент положителен ефект върху икономиката на страната, което обаче не 
попречи на Велев да открои, че такъв ефект би имал ръстът на средната работна 
заплата. Ръст на средната работна заплата може да се провокира обаче единствено и 
само от ръст в икономиката и производителността. "Чрез административни мерки се 
опитват да вдигнат производителността", категоричен бе Васил Велев, според когото 
Бюджет 2017 е изпълним, но показва, че няма да има реформи или поне чрез бюджета 
не се стимулира реформа. 
По отношение на парите, които държавата ще отдели за образование и наука, и 

двамата гости в студиото бяха категорични, че те са крайно недостатъчни. Според Димитър Манолов не е лесно да изкараш 
3000 души научни работници на улицата и това, че те са излезли да протестират вчера е изключително показателно за 
крайно критичното положение. Васил Велев пък настоя отново за реформа и то много бърза в образованието, тъй като 
липсата на човешки ресурси изпреварва като острота проблеми като корупцията и административните пречки пред 
бизнеса. Средствата за образование, наука и култура, по думите на Велев, са нищожни и страната ни продължава да се 
нарежда на едно от последните места в Европа.  
Снимка: webnews.bg. Източник:News.bg 
 
news.bg 
 
√ И синдикати, и работодатели искат повече пари за образование и наука 
Първо реформите да се проведат, след което бюджетът да ги отрази или държавният бюджет продуцира реформите. 
По този въпрос в студиото на БНТ сблъскаха възгледите си председателят на АИКБ Васил Велев и президентът на КТ 
"Подкрепа" Димитър Манолов коментирайки параметрите на вече одобрения от МС и внесен в Народното събрание 
проектобюджет 2017. 
Макар че и според Велев, и според Манолов бюджетът за следващата година е предвидим, консервативен и дори "скучен", 
по отношение на реформите и как трябва да се проведат работодатели и синдикати стоят на различни позиции. 
Велев посочи като сектори, в които бюджетът за следващата година нараства, но без да се предвиждат реформи, 
сигурността и държавната администрация. По думите му там се наливат 106 млн. повече за държавния апарат и 825 млн. 

http://imedia.bnt.bg/predavanyia/denyat-zapochva/sindikati-i-rabotodateli-za-byudzhet-2017-2-11-2016?618847
http://dobrudjabg.com/novina/i-sindikati-i-rabotodateli-iskat-poveche-pari-za-obrazovanie-i-nauka/26333
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лв. въоръжение, но без да има модерна доктрина. "Това са едни грешни пари", заяви Васил Велев. Освен това се 
предвижда ръст на пенсиите и на минималната работна заплата, т.е. разчита се на ръст на БВП от вътрешно потребление. 
Димитър Маналов опонира, че ръстът на минималната работна заплата винаги е давал до този момент положителен ефект 
върху икономиката на страната, което обаче не попречи на Велев да открои, че такъв ефект би имал ръстът на средната 
работна заплата.  
Ръст на средната работна заплата може да се провокира обаче единствено и само от ръст в икономиката и 
производителността. "Чрез административни мерки се опитват да вдигнат производителността", категоричен бе Васил 
Велев, според когото Бюджет 2017 е изпълним, но показва, че няма да има реформи или поне чрез бюджета не се 
стимулира реформа. 
По отношение на парите, които държавата ще отдели за образование и наука, и двамата гости в студиото бяха категорични, 
че те са крайно недостатъчни. 
Според Димитър Манолов не е лесно да изкараш 3000 души научни работници на улицата и това, че те са излезли да 
протестират вчера е изключително показателно за крайно критичното положение. 
Васил Велев пък настоя отново за реформа и то много бърза в образованието, тъй като липсата на човешки ресурси 
изпреварва като острота проблеми като корупцията и административните пречки пред бизнеса. Средствата за 
образование, наука и култура, по думите на Велев, са нищожни и страната ни продължава да се нарежда на едно от 
последните места в Европа. 
 
Днес+ 
 
√ И синдикати, и работодатели искат повече пари за образование и наука 
Първо реформите да се проведат, след което бюджетът да ги отрази или държавният бюджет продуцира реформите. 
По този въпрос в студиото на БНТ сблъскаха възгледите си председателят на АИКБ Васил Велев и президентът на КТ 
"Подкрепа" Димитър Манолов коментирайки параметрите вече одобрения от МС и внесен в Народното събрание 
проектобюджет 2017. 
Макар че и според Велев, и според Манолов бюджетът за следващата година е предвидим, консервативен и дори "скучен", 
по отношение на реформите и как трябва да се проведат работодатели и синдикати стоят на различни позиции. 
Велев посочи като сектори, в които бюджетът за следващата година нараства, но без да се предвиждат реформи, 
сигурността и държавната администрация. По думите му там се наливат 106 млн. повече за държавния апарат и 825 млн. 
лв. въоръжение, но без да има модерна доктрина. "Това са едни грешни пари", заяви Васил Велев. Освен това се 
предвижда ръст на пенсиите и на минималната работна заплата, т.е. разчита се на ръст на БВП от вътрешно потребление. 
Димитър Маналов опонира, че ръстът на минималната работна заплата винаги е давал до този момент положителен ефект 
върху икономиката на страната, което обаче не попречи на Велев да открои, че такъв ефект би имал ръстът на средната 
работна заплата.  
Ръст на средната работна заплата може да се провокира обаче единствено и само от ръст в икономиката и 
производителността. "Чрез административни мерки се опитват да вдигнат производителността", категоричен бе Васил 
Велев, според когото Бюджет 2017 е изпълним, но показва, че няма да има реформи или поне чрез бюджета не се 
стимулира реформа. 
По отношение на парите, които държавата ще отдели за образование и наука, и двамата гости в студиото бяха категорични, 
че те са крайно недостатъчни. 
Според Димитър Манолов не е лесно да изкараш 3000 души научни работници на улицата и това, че те са излезли да 
протестират вчера е изключително показателно за крайно критичното положение. 
Васил Велев пък настоя отново за реформа и то много бърза в образованието, тъй като липсата на човешки ресурси 
изпреварва като острота проблеми като корупцията и административните пречки пред бизнеса. Средствата за 
образование, наука и култура, по думите на Велев, са нищожни и страната ни продължава да се нарежда на едно от 
последните места в Европа. /news.bg 
 
Grama.bg 
 
√ Синдикати и работодатели за Бюджет 2017 
Бюджет 2017 беше приет от Министерския съвет в понеделник. В края на миналата седмица Тристранния съвет обсъди 
план-сметката на държавата за следващата година. Предвиждат се повече разходи за образование, здравеопазване и 
отбрана. Очаква се икономическият растеж да бъде 2.5%, а дефицитът – 1.4%. Минималната работна заплата ще бъде 460 
лева, осигурителната вноска за пенсия се увеличава с 1%. Оценките за бюджета, съживяването на икономиката и пазара 
на труда – това са темите, по които разговаряха в студиото на "Денят започва" с президента на КТ "Подкрепа" Димитър 
Манолов и Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал в България. 
Манолов каза, че не се притеснява от факта, че от балансиран бюджет с нулев дефицит тази година отиваме на макар и 
нисък дефицит. Според него всички бюджети през последните 20 години се правят по един и същи начин. Той каза, че 
Бюджет 2017 е правен "отзад напред" – планират се едни консервативни разходи, след това се слага предварително решен 
дефицит от 1.4 и след това на базата на това се планират и приходите. 
Васил Велев каза, че безспорно бюджетния дефицит при растеж на икономиката е нещо, което няма как да подкрепи. По 
негово мнение това не е толкова безобидно, тъй като този дефицит се финансира с дълг, а дългът води до лихви. В Бюджета 
има лихвени плащания по този дълг в порядъка на 800 милиона лева, което е повече от няколко бюджета на културата и 
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науката, обясни Велев. Според него дефицитът е следствие от неизвършените реформи, защото продължават да се наливат 
пари в нереформирани системи. Все пак Велев обясни, че Бюджетът има и много плюсове, той е по-добър от 
миналогодишния и е правен на база на една реалистична, умерено оптимистична прогноза, изпълним е, запазва данъчния 
модел. Той каза, че разходите не са чак толкова консервативно планирани, има превишение на разходите от тази година 
за издръжка на държавния апарат със 106 милиона, в сектор отбрана и сигурност превишението е с 825 милиона, има ръст 
на инвалидните пенсии, заложен в бюджета. 
БНТ, "Денят започва" 
 
Телевизия Блумбърг 
 
√ Американски фирми няма да успеят да се възползват от CETA  
Теодор Дечев, АИКБ, „В развитие“, 1.11.2016 
Около СЕТА се разпространиха няколко огромни заблуди, като едната беше, че това 
ще е задната врата, през която ще се промъкне ТПТИ, което е дълбоко невярно. Това 
заяви директорът "Индустриални политики" в Асоциацията на индустриалния 
капитал (АИКБ) в България Теодор Дечев в ефира на "В развитие" с Делян Петришки. 
Очакването, че през СЕТА ще могат да се промъкнат 40 хил. американски фирми с 
филиали в Канада е просто невярно, защото за това са взети съответните мерки, 
допълни той.   
Непрекъснато се разпространяваше легендата, че споразумението СЕТА е дяволски 
секретно, и че се чете само от депутати в една тъмна стаичка, и понеже е много дълго 
никой не може да го прочете, каза Дечев. Всъщност консолидираният текст е достъпен в интернет от най-малко две години, 
добави той.  
То действително е 1 500 страници, но две трети от тях е просто списък на т.нар изключения от либерализацията, понеже 
списъкът е негативен, каза директорът "Индустриални политики" в АИКБ. Дечев поясни, че това означава пълна 
либерализация, с определени изключения, докато позитивния - либерализиране само на изброените в списъка сектори. 
Вижте видеото от целия разговор. 
 
Марица 
 
√ Индустрията иска отмяна на санкциите с Русия 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) излезе с официална декларация, в която категорично настоява 
санкциите между Европейския съюз и Русия да бъдат отменени. Решението е взето на заседание на Управителния съвет 
на Асоциацията.  
В документа се казва, че възстановяването на нормалните икономически отношения между държавите от ЕС и Русия е от 
изключителен интерес за всички засегнати страни. АИКБ изтъква, че няма достоверна световна практика, която да доказва, 
че с икономически санкции могат да се постигнат реални ефекти върху политическите процеси. 
Българските индустриалци предупреждават за сериозни негативни вреди върху бизнеса от наложените търговски 
ограничения. Според тях понесените сериозни икономически щети могат да окажат негативно въздействие в дългосрочен 
план, а продължаването на санкциите ще увеличи икономическите проблеми за всички засегнати страни. 
По данни на асоциацията загубите възлизат на милиарди евро, редица предприятия са застрашени от фалити, от риск за 
закриване на милиони работни места. "Като представители на реалния производствен сектор на българската икономика, 
декларираме нашето желание политическите проблеми да се решават с политически, а не с икономически мерки. АИКБ е 

убедена, че разбирателството между представителите на бизнеса е възможно 
и в условията на световни политически противоречия./Марица.бг 
 
Дневник 
 
√ Бюджетът на здравната каса през 2017 г. отново ще бъде недостатъчен и 
небалансиран 
ДО 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА 
НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА НЗОК 
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
СТАНОВИЩЕ 
Относно: Проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2017 година 
От: Национално сдружение на частните болници 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОПОДА, 

http://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2016-11-01/amerikanski-firmi-nyama-da-uspeyat-da-se-vazpolzvat-ot-ceta
http://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2016/11/01/2854696_bjudjetut_na_zdravnata_kasa_prez_2017_g_otnovo_shte/
http://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2016-11-01/amerikanski-firmi-nyama-da-uspeyat-da-se-vazpolzvat-ot-ceta
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Представяме на Вашето внимание Становище на Национално сдружение на частните болници по проект на Закон за 
бюджета на НЗОК за 2017 година. 
По отношение на приходите: 
1. Налице е известно увеличение, следващо изискванията на закона относно трансферите за здравно осигуряване и 
очакванията за малко по-високи приходи от здравни осигуровки. Като цяло приходите в размер на 3.452 милиарда лева са 
в повече в сравнение с предвиденото за 2016 година, но като отношение към БВП са 4.2 процента, тоест остават на нивата, 
на каквито приблизително са били през последните 15 години. 
2. От приходната част на бюджета не е видно какво е отражението на приетите с Наредба №10/2009 година промени, 
свързани с реимбурсирането на лекарства - съответно свързани с отстъпки от платените за тримесечие средства, 
възстановяване на разходи от фармацевтичните компании и по отношение на общото ниво на нарастване на разходите. 
Предвидените с Наредба №10 отстъпки от поне 10 процента означават, че очакваните суми, които НЗОК ще спести не са 
пренебрежимо малки и следва да бъдат отразени както като приход, така и като разход в закона. Според нас записаното 
в ПРЗ на закона задължение за отразяване на тези приходи не е достатъчно и те следва да намерят своето числово 
изражение в закона. 
3. Съществува една реална възможност за увеличаване на приходите, която не е била използвана от самото създаване на 
НЗОК. Общата философия на закона е да създаде условия за равен достъп на гражданите, независимо от тяхното 
материално състояние и доходи. В тази връзка законодателят е предвидил децата да се осигуряват за сметка на държавния 
бюджет. Предвидено е също други категории граждани – пенсионери, студенти, пострадали при изпълнение на служебни 
дълг, граждани, получаващи енергийни помощи, получаващите обезщетение за безработица, лишени от свобода и др. да 
се осигуряват за сметка на държавния бюджет. Общото между всички тези категории лица е това, че нямат достатъчно 
доходи и/или имущество, за да го направят пълноценно, както останалите. Изцяло извън философията на здравното 
осигуряване е предвиденото в чл. 40, ал. 1, т. а) изключение, че с отделен закон може да се предвиди за други категории 
лица здравната им вноска да е за сметка на ведомството, сиреч държавния бюджет. Такива са държавните служители по 
Закона за държавния служител, прокурорите, съдиите и следователите по Закона за съдебната власт, военнослужещите 
по Закона за отбраната и въоръжените сили. Всяко едно от лицата, визирани в тези закони получава достатъчно доходи, 
че да може да си позволи да заплаща здравноосигурителна вноска. В този смисъл приравняването им с пенсионерите, 
безработните и децата е изцяло в разрез с философията на Закона за здравното осигуряване. Нещо повече, други 
работници и служители, работещи в бюджетно финансирани организации, като например учителите се явяват 
дискриминирани спрямо цитираните по-горе изключения по отношение на заплащането на здравноосигурителната 
вноска. Възниква въпросът защо учителят да е по-малко важен за обществото от държавния служител или прокурора и 
следователя. Освен че е принципно правилно поправянето на това непсраведливо третиране, то би спомогнало за 
увеличаване на приходите на НЗОК без да се товари държавния бюджет. Предлагаме в тази връзка да обмислите и 
приемете изменение в Закона за здравното осигуряване за отпадане на чл. 40, ал. 1, т. а) от Закона. Вярно е, че това е 
изменение в друг закон, а не в Закона за бюджета на НЗОК за 2017 година, но не е нещо, което Народното събрание да не 
е правило многократно, а и такова изменение е пряко свързано с приходите на НЗОК, каквато е целта на разглеждания 
закон. 
4. В приходите за бюджета не са предвидени средствата от преизпълнение на приходите за 2016 година. Така през 2015 
година НЗОК завърши с излишък от 7 милиона лева, заради събраните в повече здравноосигурителни вноски, но тази сума 
не бе отчетена в бюджета и не бе изплатена за здравноосигурителни плащания, въпреки че Закона за здравното 
осигуряване постановява, че събраните от здравноосигурителни вноски средства не могат да се разходват за друго. При 
това трябва да отбележим, че в същата година останаха неразплатени над 60 милиона лева на болниците за така 
наречената "надлимитна" дейност. Според нас министерството на финансите трябва да има яснота два месеца преди края 
на финансовата година за очакваното изпълнение на приходите и това да се заложи в проекта за бюджета за 2017 година. 
В тази връзка предлагаме текстът на параграф 1 от законопроекта да се измени по следния начин: 
§1 Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи се използва за разплащане на 
направени и отчетени разходи за здравноосигурителни плащания с решение на Надзорния съвет на НЗОК.  
По отношение на разходите: 
1. Според размера на публичните разходи (4.2% от БВП) за здравеопазване България е на едно от последните места в целия 
Европейски съюз. Това е основната причина за огромния размер на доплащане от страна на пациентите, който достига и 
надминава 50% от всички разходи и е най-висок в Европейския съюз. Предвидените в бюджета на НЗОК за 2017 година 
разходи няма да променят тази тъжна констатация. 
2. Като общ размер на разходите за здравноосигурителни плащания – 3.032 милиарда лева, България остава много далече 
от нивата в другите Европейски държави. Така например публичните разходи за здравеопазване в Австрия, която е 
съпоставима като територия и население, са 42 милиарда евро или 14 пъти повече. Тази огромна разлика се отразява на 
качеството и за съжаление в най-голяма степен на възнагражденията на медицинския персонал, които са убедително най-
ниски в Европейския съюз, като изключим неколцината облагодетелствали се от изкривявания в цените на клиничните 
пътеки. Тази огромна разлика се дължи не само на икономическото развитие, но е следствие на самата структура на 
бюджета и също така на обвързаността в Закона за публичните финанси. 
3. Разходите за здравеопазване в бюджета на НЗОК, освен че са малки, са и небалансирани. Процентът на разходи за 
лекарства е непропорционално висок и е близо 30%. Сравнителният преглед на всички здравноосигурителни системи в ЕС 
показва средно ниво на разходи за лекарства между 15 и 18% от всички разходи за здравноосигурителни плащания. 
Основната причина за това според нас обаче не е във високите разходи за лекарства, а в прекалено ниските разходи за 
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всички останали дейности, финансирани от НЗОК. Смятаме, че дори разходите за лекарства трябва да бъдат по-високи, 
включително и преди всичко, за да могат да се включат повече лекарства в реимбурсните списъци на НЗОК. 
4. НЗОК продължава да дължи на болниците над 60 милиона лева неразплатена дейност за 2015 година. Смятаме, че 
Народното събрание следва да заложи в проекта за бюджет на НЗОК за 2017 година тази сума и да започне нейното 
изплащане. Това са разходи, които болниците са направили за лечението на български граждани, здравноосигурени лица 
и НЗОК е длъжна да ги заплати, така, както е длъжна и изплаща на болниците в страни членки на Европейския съюз за 
лечението на български граждани. Недопустимо е към българските болници да се поставят лимити и ограничения, а на 
болници в други държави да се изплаща всяка отчетена от тях сума, въпреки че НЗОК няма абсолютно никакъв механизъм 
за контрол на направените там разходи. 
5. По отношение на лимитите за болниците, определени с чл. 4 от закона, изразяваме становище, че е дошъл момента за 
тяхната отмяна. От 1 ноември тази година в болница ще може да се влиза само с пръстов отпечатък. Това изключва и на 
теория, и на практика отчитането на фиктивна дейност. Следователно публично огласеният мотив за въвеждането на 
лимити – да се спре източването на здравната каса, вече не е валиден. След като необходимостта от въвеждането на 
лимити на болниците е отпаднала, следва да отпаднат и самите лимити. Както правилно се изрази министър Москов, сега 
"Пациентът със своята идентификация нарежда на своя осигурител НЗОК да плати". Споделяме изцяло казаното от 
министъра и затова НЗОК не може да откаже плащане, след като пациентът здравноосигурено лице е "наредил" такова. В 
тази връзка предлагаме да отпадне изцяло текстът на чл. 4 ал. 1, т. 2 от ЗБНЗОК за 2017 година. Ако това предложение бъде 
отхвърлено, за нас ще остане основателно съмнение, че не "източването на НЗОК", а други, скрити от обществото мотиви, 
са причина лимитите за болниците да продължат да съществуват. 
По отношение на изменението 
на Закона за здравно осигуряване: 
1. По параграф 11: 
- Предлагаме точка 1 от §11 да отпадне. Предложението членовете на надзорния съвет да получават възнаграждение е 
немотивирано и което е по-важно ги приравнява на служители на НЗОК, а не на членове на представителен обществен 
орган, избран да осъществява надзор над задължителното здравно осигуряване. Деветте заплати, които ще се изплащат 
на базата на това предложение, освен че са от приходите от здравно осигуряване, водят до промяна във философията на 
Закона за здравното осигуряване, каквато промяна според нас може да се направи само след задълбочено обсъждане на 
целия закон за правните и психологически последици от подобни изменения. 
- Предлагаме точка 2 от §11 също да отпадне. По същество предложението представлява извънредно законодателство, 
каквото в случая не е необходимо. Текстът вменява презумпция за вина, което освен че показва отношение към 
договорните партньори е напълно необосновано и немотивирано. Административно процесуалният кодекс е въвел като 
принцип правото на лицата на съдебна защита срещу административни органи. Този принцип възпроизвежда 
конституционния принцип за презумпция за невиновност. Обръщането на принципа, каквото по същество представлява 
предложеният текст, е неприемливо. АПК и без това дава право на административния орган да допусне със своя акт 
предварително изпълнение. Считаме, че тази възможност на кодекса е напълно достатъчна за нуждите на това 
административно производство. Приемането и прилагането на нормата може да доведе до непоправими последици за 
лечебните заведения, пострадали от нея, което в последствие е било установено за неправилно от съда. 
2. Предлагаме §12 да отпадне. Със същите мотиви, които подробно изложихме в т. 4 относно лимитите на болниците, 
предлагаме отпадане на текста. Самото въвеждане на ограничението за сключване на договори с НЗОК беше мотивирано 
от невъзможността на НЗОК да контролира разходите за болнична помощ. След въвеждането на идентификация на 
пациента при постъпване и при изписване от болница, която на 100% гарантира на НЗОК, че пациентът е бил приет и 
лекуван, подобно ограничение е напълно излишно и необосновано. Това само препятства развитието на медицината и 
инвестициите в българското здравеопазване и трябва да бъде отменено поради отпадналата необходимост. 
д-р Николай Болтаджиев, Председател на УС на НСЧБ, дата: 01.11.2016 г. 
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√ Какво не е наред в Бюджет 2017 
За поредна година липсват мотиви към проектозакона. И отново растат разходи без аргументи 
Проф. Христина Вучева 
 Народните представители не отделят много от времето си за обсъждане на проекта за държавен бюджет, а през тази 
година имат и оправдание - ангажименти с изборите. И тази година вероятно ще стане като предишните - прави се общо 
заседание на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономика, следва пленарно заседание и законът се 
гласува. И вероятно бюджетът ще бъде приет в определения срок - до края на ноември. 
Бюджет 2017 не се различава много от тазгодишния. Приходите имат същата структура. През изтичащата 2016 г. данъчните 
приходи заемат 87.6% от всички приходи, в проекта за 2017 г. те са 87.3%. Неданъчните приходи нарастват с 0.3 процентни 
пункта - от 12.4% на 12.7%. Дали това е за добро или не зависи от това какво се променя в структурата на конкретните 
видове приходи. 
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Предвижда се намаление на приходите от косвените данъци и нарастване на преките, което се дължи основно на 
значителния номинален ръст на постъпленията от данъка върху доходите на физическите лица. Предвижда се този данък 
да осигури 3.037 млрд. лева догодина при очаквани 2.868 млрд. лв. за 2016 г. Тази разлика от близо 170 млн. лева може 
да се обясни с увеличена заетост, растеж на заплати в основни сектори или със значително подобряване на данъчната 
събираемост - от доклада към закона не става ясно.  
Предвижда се значителен ръст - с около 240 млн. лв. спрямо 2016 г., на прихода от корпоративния данък. Това е изпълнимо, 
като се има предвид очакваният ръст на БВП - номинално с около 3 млрд. лв. Този ръст, както и очакваното по-бързо 
нарастване на вноса в сравнение на износа са факторите , с които можем да защитим и 
значителния растеж на приходите от ДДС и акцизи 
- около 740 млн. лв. Посоченото ни убеждава, че данъчните приходи в размер на 19.2 млрд. лв. ще бъдат събрани.  
Не може да сме така сигурни обаче за неданъчните приходи. Достатъчно е да припомним непостъпилите през 2016 г. 600 
млн. лева от концесионна такса за летище "София". При това включването на въпросните приходи в държавния бюджет е 
в нарушение на закона за т.н. Сребърен фонд.Това формално е поправено в проектобюджета за 2017 г., като е записано, 
че за сумата от концесия на софийското летище не се прилага изискването такива приходи да постъпват в Сребърния фонд. 
Но подобен подход ни отдалечава от отдавнашната ни цел да сме страна със закони, които се прилагат и осигуряват 
предвидимост и прозрачност. 
В проекта е предвидено нарастване на приходите от такси. То е по-малко в сравнение с други години, което е положителна 
стъпка. Но управляващите продължават да не разбират 
колко вредно е постоянното увеличаване на таксите 
То ерозира доверието на гражданите и смисъла на съществуването на данъци, които по принцип трябва да осигуряват 
единство и равнопоставеност на гражданите, когато дават част от своите доходи за обществени цели. 
Приходната част на проекта за държавен бюджет в частта за данъците може да бъде оценена като отговаряща на заявеното 
в управленската програма на правителството. 
За съжаление, не можем да дадем подобна оценка за разходната част. Ако анализираме само съотношението на 
бюджетните разходи към БВП, оценката би била едностранчива. При сравняване на нашите достижения - 37.3% от БВП за 
2016 г., ще установим, че няма други европейски държави с толкова нисък дял на разходите. Предвидените за 2017 г. 39.8% 
също са далеч под нивото на останалите страни от ЕС, в които това съотношение е над 40%, а в някои и над 50%. По-
близкият анализ на числата обаче показва, че 
упорито се поддържа лошата практика на щедро раздаване на пари, 
без да се държи сметка за секторни политики, ефективност и целесъобразност. Примерите са много. 
Интересно е, че според данните на Министерството на финансите очакваните разходи за 2016 г. са по-малко от одобрените 
с 1.6 млрд. лв. В материалите по бюджет 2017 обяснението е единствено със закъснението на европейските проекти. Това 
е вярно само частично. Намалението се дължи на неосъществените капитални разходи, предвидени по държавния 
бюджет. Така подозренията, че сумата от 2.5 млрд. лв. в голямата си част е своеобразен резерв на правителството, се 
потвърждават. Подобни практики са рискови, защото решенията за използването на този резерв зависят от премиера и от 
министъра на финансите, а не от обществото, което е направило някакво предвиждане чрез приетия публично закон за 
бюджет. 
В разходите за 2017 г. отново се предвиждат 2.3 млрд. лв. за капиталови разходи, без обяснения за вида и смисъла на тези 
разходи. Не е ясно и защо разходите за лихви се увеличават с 20 млн. лева, след като се предвижда значително намаление 
на дълга към края на 2017 г. Няма обяснение и защо трябва да се емитира нов дълг от 1.2 млрд. лв., след като  
правителството разполага с над 13 млрд. лв. фискален резерв.Тази сума е достатъчна да се плати дълга към руския 
доставчик на двата реактора, да се финансира новият дефицит, както и да се покриват задълженията по падежирани стари 
задължения. 
Постоянното повтаряне, че образованието е приоритет, също не се потвърждава, защото най-много пари се предоставят 
за отбрана и сигурност. След като страната ни е застрашена от години от демографски срив и несъразмерно нарастване на 
дела на хората без образование, трябваше чрез бюджетните разходи да се направи опит за ограничаване на тези 
тенденции. 
Години наред при обсъждане на бюджета народните представители не проявяват интерес и не изискват от вносителя на 
най-важния закон  
да разшифрова средствата за субсидии  
на нефинансовия сектор и да анализира ефектите. Все пак става дума за около 830 млн. лв. ежегодно за дългогодишните 
получатели на такива пари - БДЖ, НКЖИ, фонд "Земеделие" и др. Полезно би било да се предостави анализ за всичките 
около 5.6 млрд. лв., които се предвиждат за т. нар. икономически дейности. Субсидии са само част от тези средства. 
Повсеместно са увеличени спрямо предходната година разходите на т. нар. първостепенни разпоредители с бюджетни 
средства, без да има основание за това в повечето случаи. Разходите на Националната служба за охрана например ще се 
повишат от 34 млн. на 37 млн. лв., на ДАНС - от 97 млн. на 108 млн. лв., на службата "Технически операции" - от 43 на 48 
млн. лв. Увеличението е с общо 20 млн. лв., които биха имали по-висок обществен ефект и полезност, ако се насочат за 
увеличаване на мизерните заплатите на работещите в националната и други библиотеки или за музикантите в 
симфоничните оркестри. 
Проектът за бюджет 2017 показва, че има смисъл да се говори за реформи. Пенсионната реформа е довела до намаляване 
на парите, които се вземат от данъците ни и се насочват за допълване на недостига на ДОО. Този трансфер е намален от 
6.135 млрд. лв. на 4.723 млрд. лв. В здравеопазването и в МВР, където реформи не се осъществиха, трансферите са 
увеличени. 
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НАРУШЕНИЕ 
На практика от няколко години се нарушава грубо Законът за публичните финанси (чл. 86 от ЗПФ), според който министърът 
на финансите представя пред Народното събрание доклад за държавния бюджет. Някой очевидно е решил за по-лесно, 
че актуализираната тригодишна бюджетна прогноза замества нуждата от такъв доклад. Тази година не само се подминава 
цитираният текст от ЗПФ, но и се добавя още една "новост" - тригодишната прогноза е наречена "мотиви към закона за 
годишния бюджет". Това показва неразбиране на смисъла на законовите разпоредби. Във всички страни с утвърдена 
демокрация и традиции проектобюджетът се представя на народните представители с доклад. 
Според чл. 86, ал.1 от Закона за публичните финанси при разглеждане на Закона за държавния бюджет Народното 
събрание изслушва и доклади на ресорните министри, отговарящи за политиката на съответния сектор. Ако това изискване 
се спазваше и ресорните министри докладваха пред Народното събрание каква политика ще развиват в своя отрасъл, 
програмните бюджети нямаше да се правят по сегашния формален, лишен от смисъл начин. 
Ако се спазва законът и министърът на финансите представя доклад към проектобюджета, в него той би трябвало да 
подчертае връзката на приходите и разходите с правителствената програма за управление и да обясни съдържанието на 
излишъка или дефицита. Това произтича от друг пренебрегван текст на ЗПФ - чл.85, който предвижда нещо много важно 
за целия бюджетен процес - при дебатите депутатите нямат право да променят предложения от Министерския съвет 
излишък или дефицит по Закона за държавен бюджет. 
 
Дума 
 
√ Горанов очаква 3,4 млрд. лева излишък към края на октомври 
Над 3,4 млрд. лева излишък очаква Министерството на финансите към края на октомври. Според финансовото ведомство 
бюджетният излишък продължава да расте, като предварителните му данни сочат, че в края на октомври салдото по 
консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа ще бъде положително в размер на 3,412 млрд. лв., или 3,8% 
от прогнозния БВП.  
За сравнение за същия период на 2015 г. бе отчетен излишък от 63,9 млн. лв., или 0,1% от БВП. 
По данни на финансовото ведомство спрямо септември преизпълнението ще нарасне с повече от 100 млн. лева. Причината 
е, че през октомври се очакват по-малко капиталови разходи в сравнение със септември.  
Финансовият министър Владислав Горанов е коментирал, че вероятно 2016 година ще завърши с балансиран бюджет, т.е. 
без излишък. 
 
√ Прогнозират приключване на годината с над 11 млн. туристи 
До края на годината се очаква българските и чуждестранните туристи в страната ни да надхвърлят 11 млн., съобщи вчера 
министърът на туризма Николина Ангелкова в Русе, цитирана от пресцентъра на ведомството.  
Според нея туризмът е един от секторите с най-голяма нужда от подготвени специалисти. Ръстовете през тази година и 
заявките за следващата потвърждавали, че възходящото му развитие ще продължи. Затова Ангелкова намира за ключова 
ролята на училищата и университетите. В голяма степен от тях зависело конкурентното развитие на отрасъла. 
В Русенска област за първите 8 месеца на годината са пренощували близо 61 000 българи и чужденци. Отчита се ръст от 
7,6% спрямо същия период на миналата година. За периода януари-август са реализирани почти 100 хил. нощувки в 
областта, което е близо 10% ръст. Приходите от тях вече достигат 5 млн. лева.  
Николина Ангелкова обясни, че Русе не е избран случайно за координационен център по проектите в туризма за всичките 
14 държави в Дунавския регион. В града е създаден българо-румънски Технически секретариат по приоритетна област 3 
на Дунавската стратегия.  
България и Румъния са съкоординатори в сферата на туризма и културата, а звеното за подпомагане на дейността по нея 
за целия Дунавски регион е ситуирано в Русе. 
 
Капитал 
 
√ Правителството ще има да харчи над 8 млрд. лв. за два месеца 
Излишъкът към ноември е на рекордно ниво - 3.8% от прогнозния БВП 
Излишъкът в държавния бюджет достигна нов рекорд - към края на октомври според предварителните оценки на 
Министерството на финансите държавата е събрала с 3.41 млрд. лв. повече, отколкото са били разходите й, което 
представлява 3.8% от прогнозния БВП. Данните означават, че правителството ще харчи разточително - до края на годината 
ще разполага с 8.3 млрд. лв. за разходи. При очаквания бюджет на нула в края на годината и средно месечна нужда от 2-3 
млрд. лв. това означава, че управляващите имат бонус за раздаване от над 3 млрд. лв. 
Плюсът се забавя 
През октомври миналата година държавният бюджет също беше в излишък, но тогава той бе едва 64 млн. лв., което е над 
50 пъти по-малко в сравнение със сегашните му размери. Темповете на растеж на излишъка обаче се забавят. Специално 
през октомври той е нараснал с около 50 млн. лв. За сравнение - през първите шест месеца на тази година излишъкът се 
увеличаваше средно с по 255 млн. лв. на месец. 
Основната причини за значителния излишък са, както и през предходните няколко месеца, повечето приходи, но и 
понижението на разходите. Голям принос има и превишението на приходите над разходите по парите от ЕС, като 
излишъкът по европейските средства се равнява на 1.6% от БВП. За октомври Министерството на финансите предоставя 
само общи данни без детайлна разбивка, тъй като числата са предварителни, а окончателните им размери ще бъдат 
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публикувани след месец. В тях се вижда, че приходите на държавата са нараснали с около 7% на годишна база до малко 
над 28 млрд. лв., докато разходите са се свили с 6% до 24.9 млрд. лв. 
Ръст от данък печалба  
Подробните данни към края на септември показват значително повишение на събираемостта на преките данъци от 9.5% 
на годишна база до 3.6 млрд. лв. Приходите от корпоративни данъци нарастват с 11%, докато тези на физическите лица 
малко по-бавно – с 8.5%. Приблизително толкова са и постъпленията от акцизи, което означава ръст спрямо същия период 
на 2015 г. от 8.6%. Най-много нарастват приходите от цигарите (+13%) заради увеличението на ставката от началото на 
годината, докато приходите от акциз на електроенергията се понижават с 12%. Увеличението на най-ключовия данък за 
българския бюджет – ДДС, е 8.7% на годишна база, като приходите по него надхвърлят 6.6 млрд. лв. Спадът е отчетен при 
вноса от страни извън ЕС (5% на годишна база), като обяснението най-вероятно е ниската цена на петрола. Сделките в 
страната обаче носят с 20% повече ДДС. Събраните осигуровки също нарастват – с 5.6% до 5.4 млрд. лв. Тук причината е в 
административното вдигане на минималната заплата и осигурителните прагове. 
Към края на септември разходите са се понижили с 5% в сравнение с деветмесечието на миналата година. Причината е в 
бавното усвояване на европейските средства от новия период. Освен това голяма част от капиталовите разходи са 
предвидени за последното тримесечие на годината поради технологични и процедурни фактори, коментират от 
финансовото министерство. 
Размерът на фискалния резерв към края на септември е 14.3 млрд. лв., което е почти колкото предходния месец. От него 
12.8 млрд. лв. са депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, а 1.5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз 
за сертифицирани разходи, аванси и други. За сравнение - преди една година стойността му бе 10 млрд. лв. 
 
√ Компаниите разширяват региона за набиране на кадри 
Местният бизнес и чуждите инвеститори в Пловдив призовават за подобряване на пътната инфраструктура  
Активно взаимодействие с образователните институции в средния и висшия курс на обучение, разработване на държавна 
стратегия за връщане на българите от чужбина и за облекчаване на условията за привличане на специалисти от други 
държави, подобряване на пътната инфраструктура в региона и изграждане на жилища за релокация на хора от региони с 
липса на работни места. Това са част от мерките, очертани от бизнеса в пловдивския регион, с които би могло да се 
противодейства на проблема с недостига на работна ръка в областта. 
Изводите са направени на базата на проведено от консултантската компания в областта на управлението на човешките 
ресурси Hill International сред 18 дружества с производство в региона, сред които "Либхер хаусгерете Марица", "АББ 
България", "Белла България", "Дунапак", "Магна пауъртрейн", "Шнайдер електрик", "Профилинк" и др. Резултатите бяха 
представени от управляващия партньор на Hill Ирена Жотева в рамките на конференцията Doing Business in Bulgaria. 
"Всички компании казват, че липсата на хора е основен проблем в региона", обобщават консултантите. 
Предизвикателствата са както на етап търсене и подбор на кадри, така и при обучението и задържането на служителите, а 
също и по линия на предлагането на привлекателни допълнителни придобивки и възнаграждения. Сред най-търсените 
профили служители са специалистите със средно образование – например оператори на складови машини и шофьори, 
както и специалисти и инженерни със средно специално образование. 
Част от очертаните проблеми включват големите разстояния, които налагат по-дълго пътуване на хората от и до работа, 
силната конкуренция в региона, водеща до своеобразен балон в равнищата на предлаганите заплати, както и липсата на 
желание за работа и ниската трудова дисциплина, особено сред представителите на малцинствени и етнически групи, 
отчитат от Hill International. 
За да адресират тези предизвикателства, местните компании продължават да разширяват региона за намиране на хора, 
като осигуряват служебен транспорт – по думите на Жотева са разкрити 15 и повече транспортни линии. Паралелно с това 
се работи активно с местната власт и с бюрата по труда, както и с местните учебни заведения – училища и университети, 
за разработване на учебни програми и планове, отговарящи на нуждите на бизнеса. Част от мерките са и в посока на 
занижаване на критериите за наемане на хора, а също така и в сключване на партньорства с други компании за сезонна 
миграция на служители, сочат резултатите от проучването. 
 
Сlassa.bg 
 
√ България изпитва драматичен недостиг на можещи хора 
Продължаващото вече години изтичане на мозъци в западна посока изостря допълнително проблема с недостига на 
експерти в страни от Централна и Източна Европа, информират агенция Ройтерс и австрийският вестник "Ди Пресе", 
цитирани от Дойче веле. В Унгария например недостигът на специалисти е достигнал нов рекорд - 57% от унгарските фирми 
посочват, че не успяват да попълнят незаетите работни места. Това е с 10% повече, отколкото преди година, сочи актуално 
изследване на посредническата компания ManpowerGroup. 
 Недостиг на можещи хора 
 "Унгарските компании не се конкурират само с фирмите на местния трудов пазар, но и с работодатели в Западна Европа", 
е цитиран да казва шефът на унгарското представителство на ManpowerGroup Ласло Далани. По думите му, най-големият 
недостатък на местния трудов пазар са ниските заплати, които не позволяват на унгарските компании да задържат или 
привличат високо квалифицирани кадри. 
Фирмите се опасяват, че по-високото заплащане ще се отрази зле на тяхната конкурентоспособност. Но в същото време 
недостигът на експерти е достигнал размери, които застрашават конкурентоспосбността на компаниите в не по-малка 
степен, предупреждава Далани. 



9 

 

 

Показателни са следните примери: за да не затвори производството във фабриката си в Унгария, Samsung се видя принуден 
да привлече работници от Украйна. Германските автопроизводители Audi и Daimler също се оплакват от недостиг на кадри 
в страната на Виктор Орбан.  
Една трета от унгарските фирми, включили се в допитването на ManpowerGroup, са посочили, че не могат да попълнят 
вакантните си места, защото изобщо не е имало кандидати за съответния пост.  
Много други пък се оплакват, че кандидатите за работа са били с по-ниска от нужната професионална квалификация. Най-
много се търсят специалисти са електротехници, инженери, лекари, IT-специалисти и счетоводители, показва проучването 
на ManpowerGroup, според което с още по-големи проблеми се сблъскват работодателите в Румъния и в България - 72 
процента от румънските компании и 62 на сто от българските фирми изпитват трудности да попълнят незаетите работни 
места.  
Лошото образование, пропастта между търсените и предлаганите на пазара квалификации и тъй нареченото "изтичане на 
мозъци" са основните причини за задълбочаването на проблема с недостига на квалифицирани кадри, установява и анализ 
на UniCredit Лондон, в който се твърди, че ниската трудова квалификация и недостигът на експерти в редица области 
отказва многобройни потенциални инвеститори от намерението да вложат парите си в тези страни.  
Демографската криза 
Проблемът с недостига на кадри се дължи и на демографската криза в Източна Европа, твърдят още авторите на анализа. 
Особено тревожно е развитието в България и в Румъния: населението на България е намаляло с 15 процента спрямо 1995 
година, а в Румъния - с 12 процента, изчислява в тази връзка "Ди Пресе". 
В България недостигът на квалифицирана работна ръка се отразява пряко на процеса по привличането на чужди 
инвестиции, казва зам.-министърът на икономиката Любен Петров, цитиран от електронното издание owc.de. Страната се 
опитва да противодейства с промени в образователната система, с насърчаване на дуалното обучение, както и с финансови 
стимули за фирми, които предлагат стажове в районите с висока безработица.  
Друг проблем е свързан с растящите изисквания в много области на икономиката, като например IT-технологиите. По този 
повод шефът на Германско-българската промишлено-търговска камара Митко Василев цитира данни, според които между 
10 и 15 процента от българите са слабо квалифицирани или дори без всякаква квалификация. 
 
Бургас инфо 
 
√ Обучават заварчици по заявка, дават им по 8 лв. джобни 
Заварчици, шлосери, строители ще се обучават по заявка на работодателя. Фирмите, които не могат да намерят нужните 
им кадри, могат да подадат заявка в бюрото по труда. За 300 часа регистрираните безработни ще бъдат обучени за сметка 
на държавата. По време на квалификационния курс безработните ще получават и дневна стипендия от 8 лв. Курсистите, 
които се обучават в друго населено място пък, ще взимат до 10 лв. на ден, с които да покрият транспортните си разходи 
За да получат обучени служители, работодателите трябва да подадат заявка в бюрото по труда. 
"В нея трябва да е посочен броят на служителите, които ще назначат за не по-малко от 6 месеца", обясниха от Агенцията 
по заетостта (АЗ). Освен това шефовете сами ще избират кои безработни да бъдат обучени. 
"Недостигът на персонал с професионална подготовка е факт в немалко икономически сектори у нас. Затова чрез тази 
мярка се опитваме да удовлетворим потребностите на бизнеса и работната сила", заявиха от АЗ. Според проучване на 
"Менпауър" 62% от фирмите у нас не могат да намерят нужните им кадри. Най-много вакантни места има за заварчици, 
елтехници, зидари. Шофьори, готвачи, сервитьори и оператори на машини също са в топ 10 на най-дефицитните професии 
у нас. Според експерта по подбор на персонал Светослава Георгиева тази мярка би имала успех само сред младите 
безработни със средно образование. 
"Останалите или са възрастни и нямат желание да се обучават, или са ниско образовани и имат нужда от ограмотяване", 
категорична е Георгиева. 
Данни на Агенцията по заетостта показват, че половината от безработните нямат диплома за основно образование и са без 
препитание повече от година. Както "Монитор" писа, от следващата година социалното министерство ще праща трайно 
безработните на курсове по ограмотяване. Тези, които могат да четат и пишат, ще бъдат включени в програма за почасова 
заетост в селата. Местните ще ги наемат за косене на трева, ремонти на жилище или пазаруване. 


