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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Труд 
 
√ Изнасят в Родопите заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район 
Еко хотел „Здравец“ в Родопите ще е домакин на 1 и 2 декември на изнесено съвместно заседание на Регионалния съвет 
за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район. То ще е под председателството на 
губернатора на Пловдив Здравко Димитров и на него ще присъстват представители на министерства, областни управи от 
Южен централен район, общински кметове, браншови и синдикални организации, вузове и НПО. 
На съвместното заседание ще бъде избран заместник-председател на Регионалния съвет за развитие за периода от 1 
януари до 30 юни 2017 г., през който председател ще е областният управител на Смолян. 
Елица Михайлова, началник отдел в дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ, ще запознае присъстващите със 
задълженията на областните управители по отношение на процедурите, свързани с реализацията на Националната 
програма за саниране на многофамилни жилищни сгради. На заседанието ще бъде представена и обсъдена последващата 
оценка на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) на България за периода 2005-2015 г. Съгласно Закона за 
регионалното развитие Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след изтичането на периода на 
действие на НСРР. 
По време на заседанието в еко-хотел „Здравец“ Станислава Ташева, мениджър в общинска фондация „Пловдив 2019“, ще 
представи дейностите и мероприятията във връзка с „Европейска столица на културата 2019“ и проекта „Пловдив-
Европейска столица на културата 2019“. Димитър Гишин и Георги Палешников – представители на Асоциация на 
индустриалния капитал в България, ще информират присъстващите с възможностите за получаване на IT обучения, 
преквалификация и кариерно развитие в „Тех парк Оптела“ – Пловдив и Индийския институт за хардуерни технологии 
(ИИХТ). Областният управител на Пазарджик Гинче Караминова ще докладва за проблем със затруднения достъп до обект 
от националната енергийна система ВЕЦ Сестримо и какви мерки трябва да се вземат за възстановяване на участък от 
общинския път от село Сестримо до ВЕЦ Сестримо. 
На съвместното заседание представители на управляващите органи на оперативните програми ще докладват актуална 
информация относно активните и предстоящи схеми по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за 
периода 2014-2020 г. и въздействието им върху социално-икономическото развитие на Южен Централен район. 
 
 
Пловдивски новини 
 
√ Регионалният съвет за развитие провежда заседание на 1 и 2 декември 
На 1 и 2 декември 2016 г. в Eко хотел „Здравец“ ще се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие 
/РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на г-н 
Здравко Димитров, Областен управител на област Пловдив. На него ще присъстват представители на министерства, 
областните управители на областите от Южен централен район, кметове и представители на общините от района, 
представители на синдикални и браншови организации, на ВУЗ и представители на НПО. 
На съвместното заседание ще бъде избран заместник-председател на РСР на ЮЦР за периода 01.01.2017 г.- 30.06.2017 г., 
през който председател ще е областният управител на област Смолян. 
Г-жа Елица Михайлова началник отдел в дирекция „Жилищна политика“ на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството ще запознае присъстващите със задълженията на областните управители по отношение на 
процедурите, свързани с реализацията на Националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради. 
На заседанието ще бъде представена и обсъдена Последваща оценка на Националната стратегия за регионално развитие 
на Република България за периода 2005 – 2015 г.  
Г-н Недялко Славов – областен управител на област Смолян на заседание на РСР на ЮЦР, проведено на 09-10 септември 
2016 г. представи проблемите на Национална астрономическа обсерватория „Рожен“, свързани с остарялата материално-
техническа база и осигуряване на финансиране. В тази връзка РСР на ЮЦР взе решения за търсене на възможности за 
осигуряване на финансиране за Обсерваторията. На предстоящото заседание областният управител на област Смолян ще 
информира членовете на Съвета за положителни резултати от изпълнение на решенията.  
Г-н Димитър Гишин и Георги Палешников – представители на Асоциация на индустриалния капитал в България ще 
информират присъстващите с възможностите за получаване на IT обучения, преквалификация и кариерно развитие  в 
"Тех парк Оптела" - гр. Пловдив и Индийския Институт за Хардуерни Технологии (ИИХТ). 
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Г-жа Марина Петкова - представител на Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще информира 
присъстващите относно предстоящата четвърта процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на 
местно ниво. Г-н Никола Гечев – директор Корпоративни продажби във Виваком ще представи възможностите за 
иновативните телекомуникационни решения на Vivacom за българския град. 
На съвместното заседание представители на управляващите органи на оперативните програми ще докладват актуална 
информация, относно активните и предстоящи схеми по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за 
периода 2014-2020 г. и въздействието им върху социално-икономическото развитие на ЮЦР. 
Доклад за областно иновационно развитие на област Пловдив, в който е включена Тракия икономическа зона като 
възможност за развитие на областта ще бъде представен от г-жа Снежана Александрова – началник отдел в областна 
администрация Пловдив. Докладът допълва Областната стратегия за развитие на област Пловдив за периода 2014-2020 г. 
Г-жа Гинче Караминова  – областен управител на област Пазарджик ще докладва за проблем във връзка със затруднения 
достъп до обект от националната енергийна система ВЕЦ Сестримо. Състояние на общински път № 000098 с. Сестримо - 
ВЕЦ Сестримо и мерки за възстановяване на участък от него. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
investor.bg 
 
√ ГЕРБ не успя да прокара по-строгите регулации за пенсионните дружества 
След като промените не минаха в социалната комисия, сега срещу тях се обяви и Комисията по бюджет и финанси 
Промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които трябваше да въведат по-строги регулации в дейността на 
пенсионно-осигурителните дружества, не срещнаха подкрепа в парламента. Гласовете на ГЕРБ и Реформаторския блок (РБ) 
не  достигнаха, за да приеме Комисията по бюджет и финанси на първо четене законопроекта, предложен от 
Министерството на финансите и Комисията за финансов надзор (КФН).  
През май тази година финансовото министерство предложи обширен проект за затягане на контрола върху управлението 
и инвестициите на фондовете. Той обаче така и не стигна до Министерски съвет, след като предизвика вълна от 
недоволства от страна на пенсионния бранш и Владислав Горанов реши да оттегли идеите си за изплащане на втората 
пенсия. Още тогава обаче министърът каза, че разпоредбите за засилването на контрола ще бъдат придвижени към 
парламента. 
По-конкретно, измененията засягаха корпоративното управление, инвестиционната политика, включително и към 
свързани лица, осигурителните посредници и банките попечители и свързани с пенсионно-осигурителните дружества. 
Планирано бе да се въведат ограничения за инвестиране в свързани лица, което бе и една от основните забележки на 
Европейската комисия. Идеята е парите на осигурените да не бъдат влагани във финансови инструменти или активи на 
компании от групата на пенсионното дружество. Средства на пенсионните фондове няма да могат и да се държат на влог 
в банка, която е свързано лице с въпросния фонд. 
Предвиждаше се и ограничение за инвестиране в една група до 10% от активите на пенсионните фондове. Проектът 
предвиждаше и промени, целящи подобряване на корпоративното управление на пенсионноосигурителните дружеств 
(ПОД), като са осъвременени и оптимизирани изискванията към членовете на управителните и контролни органи на 
дружествата, включително посредством възприемането на изисквания от директивата „Платежоспособност II“.Най-
съществени обаче бяха нововъведенията, изискващи подходяща професионална квалификация и опит и добра репутация, 
като по този начин се обезпечава наличието на необходимите знания и умения у членовете на управителните и контролни 
органи на дружествата. 
Друг нов момент в уредбата е участието на независими членове в състава на съвета на директорите или на надзорния 
съвет, посредством което вносителите смятат, че ще се осигури независима гледна точка и допълнителен професионален 
капацитет в ръководството на дружествата. Законопроектът въвежда одобрителен режим за членовете на управителните 
и контролни органи на дружествата относно заемането на длъжността в конкретно ПОД с цел изключване на възможността 
до управлението на дружеството да бъде допуснато лице, което не отговаря на предвидените в закона изисквания и не е 
подходящо да осъществява функции с изключително обществено значение. 
Съгласно проекта пенсионноосигурителното дружество ще е длъжно да изгради ефективна система за управление на 
риска, както и система за вътрешен контрол, която да гарантира спазването на нормативната уредба, вътрешните 
документи, сключените договори и принципите за икономичност, ефикасност и ефективност на осъществяваните 
дейности. Това предложение също е във връзка с НПР 2016 г. 
В законопроекта се предлага задължение за банката попечител да упражнява контрол относно оценяването на активите 
на всеки пенсионен фонд, което отново е изискване на НПР. В законопроекта е записано още, че спестяванията на 
българина за втора и трета пенсия в частните фондове занапред няма да могат да се инвестират в имоти, а вече 
направените инвестиции в тях ще трябва да продадат в 10-годишен срок от обнародването на промените (ако изобщо 
бъдат приети). 
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dnevnik.bg 
 
√ Бюджетът губи стотици милиони годишно от нелегална търговия с плодове и зеленчуци 
Нелегалната търговия с плодове и зеленчуци ощетява бюджета със стотици милиони левове годишно. Това е 
приблизителната оценка на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Точна оценка за обема на тази търговия 
обаче не може да се даде, казва в интервю пред "Труд" изпълнителният директор на ведомството Владимир Иванов. 
Той посочва, че много търговци се регистрират като земеделски производители, без да произвеждат каквото и да било, а 
продават стоки от всякакъв произход, с което на практика създават нелоялна конкуренция на пазара. 
"Те (около 2 хил. по негова оценка - бел. ред.) крият освен ДДС, подоходни данъци, осигуровки, а и излизат по-
конкурентоспособни заради спестяванията", допълва той. Иванов обяснява, че държавата полагала големи усилия да 
препятства това, но били нужни законодателни промени. Не посочва какви. 
По данни на комисията през това лято предлагането на български продукти е било много по-голямо отпреди година. За 
това са спомогнали европейските фондове, които са дали възможност за по-големи инвестиции в сектора. 
Според него бъдещето на сектора е в износ, и то за Северна Европа. Той отново призова производителите да правят 
обединения, което ще снижи разходите им и в същото време ще има даде възможност да изнасят по-големи количества. 
 
 
24 часа 
 
√ България получава достъп до 210 млн. евро по две европрограми 
Правителството одобри два меморандума за разбирателство – за изпълнението на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство между България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, и за 
изпълнението на Норвежкия механизъм между България и Норвегия. Срокът на действие на меморандумите е до 2021 г., 
съобщават от пресслужбата на кабинета. За този период страната ни ще получи достъп до 115 млн. евро по Финансовия 
механизъм на ЕИП и до 95,1 млн. евро по Норвежкия финансов механизъм. Средствата по Финансовия механизъм на ЕИП 
са за приобщаване, заетост на младите хора и намаляване на бедността. Предвиден е финансов ресурс за околна среда, 
изменение на климата и нисковъглеродна икономика, както и за енергийна сигурност. Ще се стимулират дейности за 
предприемачество в областта на културата, културното наследство и сътрудничество, гражданското общество. По 
Норвежкия механизъм средствата ще се предоставят по програми в секторите развитие на бизнеса, иновации и малки и 
средни предприятия, околна среда, изменение на климата и нисковъглеродна икономика, правосъдие и вътрешни работи, 
социален диалог и достойни условия на труд. 
 
 
investor.bg 
 
√ Растежът на българската софтуерна индустрия се забавя леко 
Въпреки това за 2016 г. приходите ще минат 1,995 млрд. лева и ще са равни на 2,25% от БВП 
Недостигът на квалифицирани работни кадри продължава да е най-основният проблем на сектора на информационните 
технологии (ИТ) в България. Към него през последните седмици се добавя и още един нюанс – популистките идеи на част 
от политиците за промяна на осигурителните прагове или за въвеждане на прогресивно данъчно облагане. 
Това стана ясно по време на поредното девето представяне на БАСКОМ Барометър, който осветлява състоянието на 
индустрията и се издава ежегодно от 2009 г. от страна на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), тази 
година с помощта на CBN Pannoff, Stoycheff & Co. И тази година данните са предимно положителни, въпреки че има и някои 
притеснителни аспекта. „Когато преди много години създадохме асоциацията, си зададохме за цел да генерираме поне 1 
млрд. долара годишни приходи. През тази година това е факт“, заяви Георги Захариев, член на УС на БАСКОМ.  
През 2016 г. приходите достигат 1,995 млрд. лева, което представлява 2,25% дял от брутния вътрешен продукт на страната 
и бележи 13% ръст на годишна база, показва докладът, базиран на данни от 3000 фирми, чиито приходи идват предимно 
от софтуерни дейности. 
Въпреки това се забелязва известно забавяне на ръста, тъй като през 2015 г. нарастването на приходите е било в размер 
на 17%. На въпрос на Investor.bg Захариев поясни, че растежът през 2015 г. е бил особено висок преди всичко заради 
няколко големи проекта, при които украински компании са дислоцирали част от дейността си в страната ни заради кризата 
в родината им. 
ОЩЕ ПО ТЕМАТА 
Програмистите в България - с по-висока покупателна способност от тези в Америка 
ИКТ секторът в България ще генерира 5,5 млрд. долара през 2016 г. През 2014 г. пък приходите от сектора са възлизали на 
1,508 млрд. лева, което представлява 1,8% от БВП. Така се оказва, че секторът успява да генерира над 2% от БВП с 19 300 
заети, което го превръща в един от най-ефективните браншове в страната ни. 
В момента в сектора са заети малко под 20 хил. души (само в рамките на чистата софтуерна индустрия), а през следващите 
пет години страната ще се нуждае от поне три пъти повече специалисти. 
Софтуерният сектор е създал 6 хил. нови работни места за последните 5 години, като само за 2016 г. броят на 
новоназначените ще е 907 – 4,81% ръст спрямо миналата година. През 2015 г са били създадени 1107 нови работни места 
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(6,24% ръст), а година по-рано броят на новоназначените в сектора е бил 1576 – нарастване от 9,75%. Като основна причина 
за забавянето Захариев посочи продължаващата липса на кадри и увеличаващите се заплати в сектора. 
Средната нетна месечна заплата в сектора възлиза на 2752 лева, което е 3,94 пъти над средното възнаграждение за 
страната. Брутното средно годишно възнаграждение с включени бонуси за сектора възлиза на 44 789 лева. През 2015 г. то 
е било в размер на 42 799 лева, при 2616 лева месечна средна нетна заплата – 4,05 пъти над средната. Така очакваният 
ръст на заплатите за 2016 г. е 6%. Браншът е успял да елиминира една от най-често срещаните причини за емиграция – 
икономическата. Оказва се, че средната заплата на български програмист, конвертирана през коефициента за покупателна 
способност на Световната банка, е съизмерима със средната заплата за сектора в Лондон. „Иначе казано - стандартът на 
живот на програмист в България като покупателна способност се изравнява с тази на програмист в Лондон“, поясни 
Захариев. Изказването е базирано на данни за средна годишна заплата за програмист в Лондон в размер на 44 353 паунда. 
През 2015 г. едно работно място в софтуерния сектор е генерирало приблизително 15 хил. лева годишно преки и косвени 
данъци – с повече от 50% над средните стойности. 
Данъчните постъпления от софтуерния бранш възлизат на общо 278 млн. лева (с близо 33 млн. лева повече), на колкото 
приблизително възлиза годишният бюджетен трансфер към общините. От тази сума 96 млн. лева се падат на ДДС, а 19 
млн. лева – на данък печалба. Захариев очерта и част от рисковете пред сектора – ограниченото и недостатъчно предлагане 
на работни кадри, растящ максимален осигурителен праг и риск от въвеждане на прогресивен данък общ доход (ДОД) при 
нулев ДОД в Румъния за IT сектора. 
„Дори да не се случи (прогресивното облагане, бел. ред.), самото говорене за прогресивен данък носи висок риск за 
индустрията. През последните 6-7 години сме в добра ситуация в този аспект, но слуховете внасят несигурност, а редица 
инвеститори, които сондират страната ни, може да вземат друго решение заради такива фактори“, заяви Захариев. 
На въпрос на Investor.bg Стамен Кочков, председател на асоциацията, очерта приближаващата се към изпълнение 
стратегия за насърчаване на обучението на кадри. „Искаме в цялата страна да открием центрове за професионално 
обучение за средното образование. Целта е младежите, които завършват средно образование, да бъдат класифицирани 
да започнат дейност в сектора като младши програмисти. Имаме нужда от помощ като реклама и промотиране на бранша 
като добра индустрия с добро бъдеще за нашите деца и страна. Има вече и одобрена професия „приложен програмист“, а 
сега подготвяме програмата и пилотните центрове в страната – засега в София, Пловдив, Бургас и Русе. Но идеята е да 
стигнем до 20 центъра“, каза Кочков. По думите му програмата се очаква да стартира през 2017 г. 
Припомняме, че от средата на 2016 г. бизнесът разработва три пилотни проекта в Математическата гимназия „Баба Тонка“ 
в Русе, в Математическата гимназия в Пловдив и в едно училище в София, като за целта отделя и собствен финансов ресурс. 
„Ако искаме да трансформираме икономиката, няма начин това да се случи без ИТ специалисти“, категоричен е той.  
 
 
Сега 
 
√ Програмата за възраждане на Северозапада зацикли 
Правителствената инвестиционна програма, която трябваше да подпомогне и възроди Северозападна България и бедните 
планински и погранични региони, цикли между министерствата и няма надежда скоро да заработи. Документът за 
приоритетно подпомагане на тези части от страната бе приет преди почти година.  
Регионалният министър Лиляна Павлова, чието министерство "движи" програмата, е обяснила, че при 
междуведомственото съгласуване са се наложили "съществени изменения" заради предложенията на няколко 
министерства. Това е наложило и промени във финансовата рамка, заради което програмата трябва да повтори 
процедурата по съгласуване, съобщи investor.bg 
За засечките става ясно благодарение на въпросите, зададени към министри от депутата Вили Лилков от Реформаторския 
блок. В отговора си до народния представител вицепремиерът Томислав Дончев пък казва, че все още се събират значими 
дългосрочни проекти, които ще бъдат финансирани в рамките на инвестиционната програма.  
Конкретните числови параметри пък щели да бъдат разписани в бюджет 2017, уверява в своя отговор финансовият 
министър Владислав Горанов. Той изтъква, че правителството е отпуснало допълнителни средства на области в 
Северозападния регион за почти 8 млн. лв. Най-много пари - 2.7 млн. лв., са отпуснати на област Монтана, Враца е получила 
2.62 млн. лв., Плевен - 1.3 млн. лева. Община Видин е взела малко под 1.3 млн. лв., посочва в отговора си финансовият 
министър. 
 
 
dnevnik.bg 
 
√ Борисов: Веднага започваме да екстрадираме мигранти, внимавайте какво пишете във "Фейсбук" 
Още следващия месец десетки афганистанци от бежанския лагер в Харманли ще бъдат екстрадирани. Това обеща 
премиерът в оставка Бойко Борисов. Той отиде на място в центъра за настаняване на мигранти, където от вчера има 
бунтове заради поставянето му под карантина. "Петима души ще се опитаме да ги екстрадираме веднага по линия на 
националната сигурност. Другите, които са нарушавали обществения ред, ще са от първите екстрадирани, а дотогава ще 
бъдат преместени в лагери от затворен тип. Вече има поръчан самолет за Афганистан, който ще лети през декември", каза 
Борисов пред "Нова телевизия". Министър-председателят в оставка уточни, че няма да бъде подминат нито един от 
мигрантите, който е участвал във вандалските действия. На всекиго ще бъдат повдигнати обвинения, но преди това да 
стане ще трябва да се гледат видеозаписи, за да се установи самоличността на разбунтувалите се чужденци. 
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Борисов предупреди гражданите да внимават какво публикуват в социалните мрежи, защото призивите за саморазправа 
с мигрантите може да донесат много големи проблеми. "Обикновено там, където възникнат такива остри сблъсъци, винаги 
има терористичен акт, винаги се задействат спящите клетки. Мрежите на "Ислямска държава" много внимателно следят и 
"Фейсбук", и това, което излиза по новините", добави Борисов. 
Бунтът на мигрантите започна вчера по обяд, след като в началото на седмицата лагерът в Харманли беше затворен заради 
притеснения от разпространение на зарази. От полицията уточниха, че ще започнат да допускат бежанци в града, след като 
лекари прегледат всички настанени в лагера. През деня мигрантите обстрелваха с камъни жандармерията, която се 
разположи около центъра за настаняване. Бяха запалени и много гуми. Вечерта напрежението ескалира, което наложи 
влизането вътре в лагера на десетки полицаи. Водните оръдия на жандармерията също бяха използвани. 
В безредиците са ранени четирима полицаи и трима мигранти. По официални данни над 40 са задържаните до момента 
мигранти, въпреки че снощи главният секретар на МВР Георги Косотв обяви, че са над 200. Бойко Борисов е разпоредил 
на главния прокурор Сотир Цацаров да започнат огледи в района от следователи и прокурори. 
 
 
24 часа 
 
√ Илияна, но Цанова – служебен премиер, Радев казва еврокомисаря 
Успешна е в Брюксел, бе в 2-та предни кабинета и не е нито от ГЕРБ, нито от БСП  
Вицепремиерката по еврофондовете от двете досегашни служебни правителства на Росен Плевнелиев - Илияна Цанова, 
почти сигурно ще бъде посочена от него за министър-председател в третия му кабинет, научи “24 часа” от източници на 
“Дондуков” 2. Цанова била избрана от Плевнелиев заради това, че е технократ, а и двете ѝ досегашни участия показали, 
че си поставя ясни цели и ги изпълнява. След 22 януари новият президент има право да подмени състава на излъчения от 
предшественика му служебен кабинет, след като разпусне парламента и насрочи избори за НС. Именно второто служебно 
правителство трябва да ги подготви, а има индикации, че Радев е склонен да остави Цанова. Така щяла да бъде спестена 
допълнителна нестабилност, а и да бъде изпълнена забраната на Бойко Борисов и Корнелия Нинова хора от ГЕРБ и БСП да 
участват в служебни кабинети. Цанова в момента е зам.-шеф на плана “Юнкер" и е изключително добре приета в Брюксел 
- още един мотив да се спре върху нея. Дали Плевнелиев ще стигне до съставяне на 3-и служебен кабинет, трябва да стане 
ясно във вторник на свикания от него КСНС. Тогава ще се разбере финално дали ще се намери разбирателство за експертно 
правителство до края на този мандат през 2018 г., или ще се наложат предсрочни избори. Но със сигурност Радев ще трябва 
да номинира новия български еврокомисар на мястото на Кристалина Георгиева. След оставката на кабинета си Борисов 
е забранил на своите хора да подготвят кандидатура и да водят разговори в Брюксел. Досегашният президент Росен 
Плевнелиев също нямало да номинира еврокомисар през свое служебно правителство. При встъпването в длъжност на 
Радев Георгиева вече ще е напуснала ЕК и ще се наложи бързо да бъде направена номинация. Самата Кристалина 
Георгиева също бе номинирана за еврокомисар от служебно правителство (начело с Георги Близнашки), след като 
кабинетът на Пламен Орешарски подаде оставка. 
 


