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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
 
в.Сега 
 
√ Всяка година вече ще работим с три дни по-малко 
Никой не казва на хората, че като им подаряваме три празника повече, ще изкарваме по-малко, казва председателят 
на АИКБ Васил Велев 
- Г-н Велев, парламентът окончателно прие промените в Кодекса на труда за почивните дни. Според текстовете, "когато 
официалните празници, с изключение на великденските, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два 
работни дни след тях са неприсъствени". Достатъчно ясна ли е тази формулировка според Вас и разбира ли се, че ще се 
почива и във вторник след празници в събота и неделя? 
- Да, според мен е ясно това. То е направено очевидно заради дните около Коледа, защото само тогава могат да се паднат 
два официални празника в събота и неделя. Извън великденските празници, които са изключени от текста. Така че се 
разбира, не мисля, че има проблем с тази формулировка. Но не е това проблемът в новия закон. Група депутати - Делян 
Добрев (ГЕРБ), Димитър Байрактаров (Патриотичен фронт) и др., внесоха предложение, което отговаряше на нашето 
първоначално искане. А именно - Министерският съвет да не може да размества и слива празници и да не пипа повече 
Кодекса на труда. То обаче не се прие. А с голямо мнозинство от присъстващите в залата депутати се прие Министерският 
съвет да продължи да има възможност да обявява еднократно за неприсъствени допълнителни дни за оказване на 
признателност, отдаване на почит, честване на професии. Депутатите приеха да имаме с три дни по-малко работни в 
годината. Съответно ще произведем с над 1-1.5% по-малко, тоест ще произведем 99% от възможния БВП за догодина. 
Около 400 млн. лв. по-малко ще получим като приходи в бюджета от това разширяване на почивните дни. Съответно в 
материалното производство пряко, а в другите - косвено ще се намалят възнагражденията. Те пак ще продължат да растат, 
но с по-малко, отколкото биха могли. 
Ние се нареждаме сред най-празнуващите и най-малко работещи нации. До момента работните дни у нас годишно бяха 
между 251 и 253 дни в зависимост от това колко официални празника се падат в събота или неделя. Средно работните дни 
до момента бяха около 253. С решението на парламента работните дни стават 249 завинаги, не средно. 
- Министърът в оставка Зорница Русинова поде промените в Кодекса на труда след искането на работодателските 
организации да отпадне възможността за сливане на почивките и за отработване в събота. А се предложиха съвсем други 
изменения. Защо така се получи според Вас? 
- Да, министърът направи обратното - вместо да внесе повече ред в празнуването и почиването, да премахне вредни 
практики, министър Русинова намали работните дни с три. Аз се губя в догадки защо се получи така, но най-вероятно е, за 
да се харесат на избирателите, защото им подаряват три празника повече, но не им казват, че ще изработят по-малко, 
съответно ще получат по-малко. Това е удобно и за администрацията, защото тя не произвежда и не създава, а е 
консуматор на бюджетни средства. За да ги вкараме тия пари в бюджета обаче, трябва да работим. И хората, които са в 
материалното производство, пряко ще бъдат засегнати. Естествено е първоначалната реакция да е на одобрение, защото 
ще се почива повече, а ще се работи по-малко. Когато говорихме с министър Русинова, тя ни каза, че така било по-добре 
за нас. А четирите национално представителни организации предупредихме, че това не е добре за бизнеса и фирмите. 
Освен това имаме данни от наши проучвания, че цели 65% от фирмите не искат държавата изобщо да се намесва в 
календара с празниците, сливането на почивки и т.н. 54% отчитат негативен ефект върху функционирането на бизнеса. 
Оказа се обаче, че администрацията знае по-добре от нас кое е добре за нас. Естествено, трябва да се отбележи, че 
сливането на почивните дни е добре за фирмите от туризма, транспорта и търговията.  
- В оценката на въздействието на министерството на труда не присъстват подобни изчисления за евентуални загуби за 
икономиката. 
- Тя тази оценка е чисто формална, не е оценка по предвидения от закона ред. Липсва й всякаква дълбочина. В мотивите 
на министерството на труда са посочени всички негативни ефекти от сливането на празничните дни за икономиката и 
фирмите, но в същото време се запазваше тази възможност на кабинета произволно да размества дни и да обявява други 
за почивни. Сега възможността за разместването отпадна, но остана възможността за обявяване на допълнителни почивни 
дни. Другият проблем е, че за първи път промени в Кодекса на труда не са обсъждани в националния съвет за тристранно 
сътрудничество. Това е прецедент. И тръгваме от догодина към една по-безгрижна, мързелива, ориенталско-балканска 
нация. 
- Това, че се премахна отработването в събота и сливането на почивни дни по преценка на Министерския съвет, все пак е 
положително. 
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- Това е положително, но при сливането досега се губеше половин ден, а сега ще губим цял. Защото в събота не се работи 
ефективно и вместо един го броим за половин, работи се половин ден. А сега ще губим цял понеделник. 
- Четирите от пет национални работодателски организации изпратихте декларация, с която възразявате срещу приетите 
промени в Кодекса. Първоначално тази декларация бе подкрепена и от КНСБ, а след това синдикатът се оттегли. Защо? 
- И те съзират противоречие с конституцията. Точно защото е много стар Кодексът на труда, тази възможност 
Министерският съвет да определя допълнителни почивни дни не кореспондира с Конституцията. Това е тезата на КНСБ. От 
приемането на новата конституция, Кодексът на труда й противоречи. Ако някой се сети да попита Конституционния съд, 
той би обявил това правомощие на Министерския съвет за противоконституционно. Защото конституцията не делегира 
такива правомощия на правителството. Но предвид на това, че работниците ще работят по-малко и ще почиват повече, 
КНСБ в последния момент се откачиха от нашата група и не подписаха възражението.  
- И покрай тези промени в Кодекса на труда се заговори, че всъщност е необходим изцяло нов закон, защото този е много 
остарял.  
- Да, генералният проблем с Кодекса на труда е, че е необходим изцяло нов закон. Този кодекс е в сила от 1987 г. и е 
променян многократно. Но се променят индустриалните отношения - говорим за четвърта индустриална революция - 
имаме работа от разстояние, споделени работни места, споделени работници и служители. Променят се индустриалните 
отношения, а това в нашия Кодекс на труда го няма. Така че стои въпросът дали не е време да се приеме нов Кодекс на 
труда, но това точно в момента е последният въпрос, който занимава политиците. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Дневник 
 
√ Комисията по конкуренцията глоби "Кауфланд" за злоупотреба 
Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на "Кауфланд България ЕООД енд Ко" КД от 157 
981 лв. заради установена злоупотреба с по-силна позиция при договаряне. Това е нарушение на текст от Закона за 
защита на конкуренцията. 
В хода на проучването по преписката, образувана по искане на "Кети-94" ООД, е установено, че след юли 2015 г. 
"Кауфланд" следва в търговските си отношения с това дружество определен модел на поведение, който е резултат от по-
силната позиция на веригата и противоречи на добросъвестната търговска практика. 
"Кауфланд" необосновано изисква "Кети-94" ООД да намалява доставните си цени и поставя като условия определени 
годишни ценови параметри. През 2015 г. "Кауфланд" блокира значителна част от асортимента на подателя на искането, 
което продължава до прекратяване на търговските отношения през 2016 г. от страна на "Кауфланд". 
Този модел на поведение на търговската верига е недобросъвестен спрямо неговия доставчик, уврежда неговите 
интересите като по-слаба страна при договарянето, както и интересите на потребителите, заключават от комисията. 
Прилаганата система от механизми за определяне на доставните цени се използва от "Кауфланд" за постигане на 
максимална печалбата за сметка на финансовата загуба за доставчика. Икономическата изгода остава изцяло за 
търговската верига и не се пренася върху потребителите чрез съответно намаление в крайните продажни цени, гласи 
друг извод на антимонополното ведомство. 
Срещу тези практики на търговските вериги реагираха преди няколко множество техни доставчици, което доведе до 
инициатива за промени в Закона аз защита на конкуренцията, които да ограничат възможностите на големите магазини 
да притискат ценово доставчиците си. Промени в този смисъл бяха направени в закона, макар и в смекчен вариант 
спрямо първоначалните намерения. 
 
 
Дарик радио 
 
√ Кунева се отчете: стартирала реформата в образованието 
Образованието е ресор с огромна нужда от реформа и през последните две години, под ръководството на министър 
Меглена Кунева и на предшественика й Тодор Танев тази реформа най-после е започнала. Това мнение изрази 
образователният министър в оставка Меглена Кунева пред журналисти. Тя определи като енергичен и активен 
политическия кабинет на просветното ведомство, докато тя го оглавяваше. 
Като основни акценти от последната година Меглена Кунева посочи приемането на Закона за предучилищното и училищно 
образование, кампанията на министерството срещу преписването на матурите, извеждането на учителската професия като 
приоритетна и привлекателна.По думите на Меглена Кунева реформите в образованието трябва да бъдат продължени и 
от следващото правителство. Тя посочи, че е проведено обучение с 24 000 учители от първи и пети клас. Изготвени и 
утвърдени са учебните програми за класовете, в които реформата ще влезе - тази година те са първи и пети клас, а догодина 
- втори, шести и осми клас. "Започнахме кампания срещу преписването. Това също беше въпрос на избор от наша страна - 
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моя, нека да кажа - и независимо че имаше елементи, които на мен ми се струва, че бяха по-скоро въпрос на неразбиране, 
това е кампания, която има своя много положителен отзвук", коментира министърът в оставка.Тя призна, че проведеният 
учителски събор е събрал и коментари, които са я притеснили, включително и отвътре, от страна на коалицията. Кунева 
обаче вярва, че обществото е видяло "каква сила представляват учителите". 
Министърът в оставка отчете и някои пропуски, за които екипът й не и имал време: "Това, че децата продължават да учат 
на две смени е лоша работа - и в София, и в Пловдив, и във Варна. Това не е самоцел. Училището трябва да стане средище, 
ако позволите малко по-тържествения израз, възрожденско средище. То не е просто да прекараш пет часа там, а да ти се 
иска да останеш след това", каза тя.Кунева каза още, че важна промяна е била и тази за приемът в държавните висши 
училища, съобразно комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с пазара на труда. Така местата 
за прием във ВУЗ-овете, за които държавата осигурява средства, бяха намалени с над 9000 за настоящата учебна година. 
 
 
 
 
Медиапул 
 
√ Предколедно фермерите получиха над половин милиард лева субсидии 
За пръв път от изплащането на директни евросубсидии за обработваема площ у нас, фермерите получиха през декември 
над половин милиард лева за работените през текущата година ниви. 
Така 41 840 земеделски стопани получават над 500 млн. лв., което е по-голямата част от предвидените за кампания 2016 
общо 741 млн. лева. 
Изчисленията за плащанията са извършени по индикативна ставка от 198 лв./хектар. Окончателната ставка по СЕПП ще 
бъде определена след актуализирането на данните за допустимите за подпомагане площи и изчистване на евентуално 
двойно заявени за субсидиране площи, обясниха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), който е сертифициран като 
разплащателна агенция на европарите за земеделие. 
Кандидати, за които актуализацията на данни в Системата за идентификация на земеделски парцели (СИЗП) не е 
приключила, няма да получат плащане преди да са финализирани проверките на условията за допустимост, освен в 
случаите, в които заявените площи по схемата са били обект на контрол на място от страна на Техническия инспекторат на 
ДФЗ-РА. 
На останалите кандидати ще им бъде извършена оторизация след предоставяне на данните. Тогава ще бъде публикувана 
и информация за обхвата на предварителния специализиран слой  с площите, допустими за подпомагане, и ще бъде 
задействана процедурата по подаване на възражения. 
ДФЗ публикува и списък на кандидатите за подпомагане, за които данните в Системата за идентификация на земеделски 
парцели не са актуализирани. 
 
 
в. 24 часа 
 
√ Дневна винетка и за колите, вероятно ще струва 5-10 лeва 
Гласуваха допълнителна санкция за шофьори без стикер  
Да се въведе дневна винетка и за леките коли гласуваха депутатите в четвъртък. Те приеха на първо четене промени в 
Закона за пътищата, внесени от Петър Славов от Реформаторския блок, Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт и 
техни колеги. Сега дневен стикер има само за камионите. Между 5 и 10 лв. би струвала дневната винетка, а тримесечната 
- 50 лв., прогнозираха пътни експерти. Според тях въвеждането им би могло да стане не по-рано от 6 месеца след 
публикуването на промяната закона, тъй като се изисква време за отпечатването на новите стикери. Прогнозата е, че 
въвеждането им би довело до спад в приходите на пътната агенция, която с парите от винетките ремонтира пътищата. В 
четвъртък депутатите гласуваха и въвеждането на винетка за три месеца. Новите текстове предвиждат стикерите да са 
валидни не за една календарна година, а за 12 месеца от датата на закупуване. Бе гласувано законът да влезе в сила от 
първия ден на 2017 г., но тъй като в четвъртък се проведе последното пленарно заседание, текстовете няма да минат на 
второ четене до края на 2016 г. Вносителите обясниха, че преди окончателното гласуване ще предложат въвеждането на 
новите стикери да стане след 2018 г. Александър Ненков от ГЕРБ цитира данни от проучване на БАН, според които 
пътната агенция ще изгуби около 17 млн. лв. от въвеждането на еднодневна винетка. Негови предложения за промяна на 
същия закон, които той внесе с колегата си Станислав Иванов, също бяха подкрепени на първо гласуване. Те предвиждат 
водачите, които се движат по трансевропейската пътна мрежа, без да са платили толтакса или винетка, да плащат 
компенсаторна такса. Ако не го направят, няма да имат право да напуснат границите на страната. Според Ненков 
компенсаторната такса ще е около 200 лева. 
 
 
Дневник 
 
√ "Дънди" откри нови залежи на злато в Челопеч 
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Канадската компания "Дънди прешъс металс" е открила нова зона с високо съдържание на медно-златна минерализация 
в мината си в Челопеч. Това съобщава в днешния си брой "Капитал daily" като се позовава на съобщение на собственика - 
Dundee Precious Metals (DPM). 
Изданието припомня, че като част от концесионните си договори всички добивни дружества правят проучвания, които 
често увеличават запасите им. Тези конкретно са започнали в средата на 2015 г. Анализът на първите два сондажа показва 
високо съдържание на метали – до 22.09 г злато на тон руда и до 4.26% мед, а резултатите от други два ще станат ясни 
през януари. За сравнение - минималното съдържание, под което материалът не се смята за руда, е 3 г/тон златен 
еквивалент. 
Канадската DPM купи предприятието в Челопеч през 2005 г. от ирландската Navan Mining, която фалира. Преди няколко 
години "Дънди прешъс металс" приключи инвестиционна програма за близо 180 млн. долара, която увеличи капацитета й 
за добив повече от два пъти до 2 млн. тона руда годишно. 
За деветте месеца на 2016 г. компанията в Челопеч увеличи нетните си приходи с 6.4% до 116.1 млн. долара, но 
оперативната печалба (EBITDA) намаля с 28% до 58.7 млн. долара заради по-ниските цени на медта. 
 
 
в.Сега 
 
√ 42% от безработните са без препитание над 1 г.  
В Търговище, Видин и Сливен най-трудно се намира работа  
Продължителната безработица остава сериозен проблем у нас през тази година, като в няколко района мащабите й са 
застрашителни. В три области - Търговище, Видин и Сливен - вече над половината от регистрираните в бюрата по труда са 
трайно без препитание, повече от една година. Това означава, че държавната политика по заетостта не работи ефективно 
по отношение на тази уязвима група, макар и като цяло продължително безработните да намаляват с около 6 хил. души 
заедно с общото намаление на официалната безработица в страната. 
За периода януари - септември с регистрация над една година в бюрата по труда са били средно 124 хил. души от общо 
над 293 хил. безработни българи, или 42%, показват данните на министерството на труда и Агенцията по заетостта. Това е 
с 1 процентен пункт по-малко спрямо 2015 г. От всички продължително безработни близо 84 хил. души са без работа 
повече от две години. Огромната част от всички са и без специалност и квалификация (70 на сто) и с основно и по-ниско 
образование (65%). 
В Търговище обаче 56.5 на сто от безработните са без препитание над една година. Във Видин и Сливен делът е почти 
същият - малко над 55 на сто за първите девет месеца на тази година. В областите Търговище и Сливен общата безработица 
за първите девет месеца е около 15%, а най-много са безработните във Видинско - там всеки пети не работи. Спрямо 
миналата година и трите области отбелязват значителен ръст на продължително безработните и изместват от първите 
позиции Кърджали и Смолян. В Сливен миналата година продължително безработен е бил всеки трети от регистрираните, 
а в Търговище - половината. Във Видин са били 40%. 
В 12 области делът на продължително безработните е по-нисък от средния за страната, но разликата между първия и 
втория е значителна. Така в столицата продължително безработните от всички са едва 8.8%, а във втория район - Бургас, 
са почти 23 на сто. На трето място е Габрово с 27 на сто. "Сред вероятните причини за значително по-високите стойности 
на дела на безработните младежи и продължително безработните в някои области в сравнение със средните стойности за 
страната са недотам доброто социално-икономическо развитие в някои общини, възрастовата структура на населението, 
както и наличието на маргинализирани групи (включително големи общности от ромски произход) с малки шансове за 
реализация на пазара на труда", обясняват от Агенцията по заетостта.  
 
БЕЗ ПРОМЯНА 
И през 2017 г. парите по националния план за заетост ще са без промяна спрямо тази година - 73 млн. лв. са предвидени 
за активни мерки за субсидирана заетост. Заради увеличението на минималната заплата на 460 лв. в мерките ще бъдат 
включени още по-малко хора, отколкото тази година. Все още в МТСП правят разчетите за това. От социалното 
министерство обаче очакват възстановяването на пазара на труда да продължи. При средно ниво на безработицата тази 
година от 8% за 2017 г. прогнозата е за 7.3%. 
 
 
Дарик радио 
 
√ Бъчварова: Делът на контрабандата на цигари е намалял на 8%  
Делът на контрабандата на цигари у нас през тази година е намалял от 20 на 8 процента. Това каза вицепремиерът и 
министър на вътрешните работи в оставка Румяна Бъчварова по време на награждаването на "Полицай на годината". 
Тя посочи, че средствата, които държавата е успяла да събере в резултат на усилията на ГДБОП, НАП и агенцията 
"Митници", са били разпределени във важни сектори от икономиката. Бъчварова отбеляза, че тази година МВР завършва 
финансово без задължения и служителите на ведомството вече няма да се чувстват длъжници. 
Тя поздрави служителите на "Гранична полиция" за празника им и посочи, че усилията им през последната година са били 
оценени в Европа. Румяна Бъчварова заяви, че дирекцията е дала добър пример с работата си и не е допуснала България 
да бъде нов маршрут на бежанците към Европа. 
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Медиапул 
 
√ Негативни прогнози за енергетиката ни през 2017 г. 
Нереформираният пазар и недобре развити или съмнителни проекти мъчат сектора и крайните клиенти 
Продължаващо намаляване на производството, потреблението и износа на ток заради икономическите кризи в някои от 
съседните страни на България, които са традиционни потребители на българска електроенергия. Подготовка за изплащане 
на падежи на облигационния заем на "Българския енергиен холдинг" (БЕХ) и други дългови книжа на основни дружества 
в отрасъла. Нарастващ натиск за повишаване на цената на електроенергия на регулирания пазар поради свиването му и 
все по-високия дял на дългосрочните договори на него, и други. 
Това е само част от негативната прогноза за състоянието на българската енергетиката през 2017 г., представена от 
Българския енергиен и минен форум (БЕМФ). Организацията направи и ретроспекция и на енергетиката през изминалата 
2016 г., когато според нея е имало известно отлепяне на сектора от дъното, но то вероятно ще спре заради несъстоялите 
се обещани от отиващото си правителство на ГЕРБ освобождаване на пазара и реформи. 
Поддържането на непазарна цена на електроенергията на дребно в България, продължаващото "изтискване“ на 
енергийните дружества и тяхната декапитализация не могат да породят положително икономическо развитие, а само 
отлагане на поредните кризи, смятат експертите от форума. 
Тяхната прогноза относно бъдещето на лансираната идея за изграждане на газов хъб "Балкан“ е, че тя ще си остане 
"екзотика“ и през 2017 г., не защото не е интересна, а защото липсва управленски и експертен потенциал за реализирането 
й. Според организацията, същото би могло да се каже и за идеите за възраждане на проекта за строеж на АЕЦ“Белене“, 
защото на управляващите в България им липсва ноу-хау за успешното организиране на такива проекти. 
Според Българския енергиен и минен форум са необходими решителни пазарни реформи за преструктурирането на 
"Националната електрическа компания" (НЕК) и други държавни енергийни дружества, за да се повиши тяхната 
ефективност. Неговите представители смятат, че България започва да губи конкуренцията с Румъния, а и с Гърция, за 
влиянието си на регионалния енергиен пазар. 
Все пак от организацията оценяват като положително стартиране на дейността на борсата за търговия с електроенергия и 
плановете за развитието на платформите й. Разрешаването на арбитражния казус с плащането на произведеното 
оборудване за спряната АЕЦ "Белене" е позитивно, посочват от БЕМФ. Според форума обаче в изказванията на отговорни 
политици за следващите действия с това оборудване прозира липсата на адекватни от пазарна гледна точка позиции, които 
могат да продължат кризата в отрасъла с изтичане на поредните милиони за обслужване на неясни интереси. 
Политиката и упоритите усилия на политическото ръководство на енергетиката за изграждане на междусистемни газови 
връзки и търсене на нови източници за доставки на природен газ се ползват с пълен консенсус от политиците и обществото. 
Същата подкрепа е налице и по отношение на проекта за разширяване на газохранилището в Чирен, но нашите експерти 
констатират неглижиране на други важни проектни инициативи, които биха имали значително въздействие върху 
енергийната сигурност, посочват в позицията си от БЕМФ. 
Организацията приветства предоговарянето на цените на тока от двете американски централи, което вече спестява 100 
млн. лв. годишно на НЕК, но критикува някои държавни политики за стабилизиране на държавните НЕК, Мини "Марица 
Изток" и ТЕЦ“Марица изток-2“ без радикални реформи в тях. Според експертите създаденият Фонд "Сигурност на 
енергийната система“, където влизат приходите от държавната парникова търговия, а всички електроцентрали и 
електроенергийният и газовият държавни оператори плащат по 5 процента от приходите си, не е най-добрия пример за 
модерна енергийна политика. Това е безпринципно правило на събиране на вид данък "десятък“ от всички производители 
на електроенергия и насочване на събраните средства към потъващия НЕК, което в крайна сметка не води до подобряване 
на състоянието в сектора, смятат от енергийния форум. "Не можем да отминем с мълчание подценяването и липсата на 
адекватна държавна политика по отношение на енергийната бедност в България, която е основната пречка пред успешната 
либерализация на енергийния пазар, неговото интегриране в региона и създаване на привлекателни условия за чужди 
инвестиции в страната, а в резултат на това и повишаване на заетостта", пише още в позицията на БЕМФ. Форумът 
критикува забавянето на модела на либерализация на енергийния пазар, който трябваше още през пролетта на 2016 г. да 
е изготвен от Световната банка, и пита защо трябваше да се платят милиони долара от затъналата българска енергетика за 
един модел, който всички са знаели какъв ще и че ще бъде приет трудно от българското общество. 
БЕМФ е недоволен от продължаващата популистка медийна политика на поддържане на негативни имиджи на зелената 
енергия, на чуждестранните инвестиции в комплекса "Марица Изток, на топлофикациите, на електроразпределителните 
дружества и на други основни частни компании. В същото време се градят митове за евтина енергия, произвеждана от 
нови ядрени централи, и съществуването на обективни условия за понижаване на цената на електроенергията, възмущава 
се организацията. Тя изразява своето несъгласие с "обърнатата българска енергийна политика“ на действия и говорене за 
нови проекти, планиране на инвестиции без това да е част от интегрирана планова рамка от принципи и стандарти, 
съпроводено с анализ на последствията. Организацията припомня, че в момента страната ни няма актуална енергийна 
стратегия, а постоянно се коментират инвестиционни проекти. 
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√ Строителите очакват ръст на сектора през 2017 г. основно заради европроектите 
За 2016 г. браншът отчете над 30 на сто понижение на продукцията 
След сериозен спад от 32% на произведената продукция през 2016 г. строителният сектор очаква 10 – 15% ръст през 2017 
г. Това според Камарата на строителите в България (КСБ) ще се случи заради строителството на големи инфраструктурни 
проекти с евросредства, подготвяни през 2016 г., и заради раздвижването на имотния пазар. 
Към 5 декември в регистъра на Камарата са вписани 4755 строителни фирми, от които 48 са чуждестранни. Заличени са 
433 фирми (при 521 през 2015 г.). Тази година за първи път от доста време нововписаните фирми са повече от заличените, 
заяви председателят на Управителния съвет на Камарата инж. Николай Станков. 
Той посочи, че отрасълът се развива основно от 97,3% малки фирми, 2,3% средни и 0,4% големи. 
Произведената продукция в отрасъла за 9-те месеца на 2016 г. показва изпълнени обекти за 7,4 млрд. лв. и така се 
отбелязва спад от 32%. 
Спадът при сградното строителство е 28,2%, а при инженерното – 36,1%. В сектора са заети 176 хил. души при спад на 
годишна база от 3,5%. Формираната брутна добавена стойност от сектора от януари до септември възлиза на 4,7% от 
общата БДС, отчита Камарата. 
Според представените днес данни с 1,2% са се увеличили разрешителните за строеж през 2016 г., като най-висок е ръстът 
на издадените разрешителни за административни сгради на годишна база – 21,3%. 
Анализът на Камарата показва спад при обявените обществени поръчки към края на септември от 3,5%. Към края на 
деветмесечието сключените след търгове договори растат с 3 на сто. 
При сключени 2115 договора на стойност 1,4 млрд. лв. преобладават тези за енергийната инфраструктура (44,5% от всички 
и 59% като стойност), следвани от инженерната инфраструктура (25,9% от общия брой и 26,6% като стойност). 
Следва високото сградно строителство (25,7% като брой и 9,2% като стойност) и на последно място е ВиК секторът с 
незначителен дял от 4 на сто и 5,2% от стойността. 
Преобладават сключените договори по критерий „икономически най-изгодна оферта“ – 63,3% от общия брой и 75,7% от 
общата стойност. Камарата отчита, че 10,4% от сключените при търгове договори са се случили при необявени критерии. 
По открита процедура по Закона за обществените поръчки са сключени 81,1% от контрактите с 80,4% дял от стойността. 
Преобладават договорите, финансирани от държавния бюджет, при показатели 94,5% от броя и 92,1% от стойността. 
Безработните в отрасъла намаляват с 19,1%, или 7300 души. 
Липсват млади хора с желание да работят в сектора, коментира инж. Николай Станков. 
Просрочените задължения на централната и местната власт към края на септември достигат 288 млн. лв., като от тях 194 
млн. лв. са на местните власти, отчита Камарата, като се позовава на данни от финансовото министерство. 
Догодина строителите очакват масово възлагане на обществени поръчки по оперативните програми, коментира 
изпълнителният директор на КСБ инж. Иван Бойков. Той очаква да бъдат обявени търгове за 2,5 млрд. лв. (без тези за 
саниране) по оперативна програма „Региони в растеж“, по мярката за обновяване на инфраструктура в общините по ПРСР 
и за ВиК проекти по пропрама „Околна среда“. 
От КСБ изтъкнаха като успехи новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) и наличието на вече стандартизирани 
документи, с които фирмите ще кандидатстват за строителство на ВиК проекти, финансирани от програма „Околна среда“ 
2014 – 2020. 
Камарата настоява да продължи националната програма за енергийна ефективност, като представителите й изтъкват, че 
тя има положителен икономически и социален ефект, като създадената заетост е предпоставка за ръст на потреблението. 
Камарата настоява при обществените поръчки за строителство да отпадне критерият за възлагане „най-ниска цена“. 
Представителите й заявиха, че ще работят, за да бъде въведена в законодателството възможността подизпълнителите да 
си търсят заплащането за свършената работа от възложителя, ако главният изпълнител бави средствата без основание. 
Фирми, членове на Камарата, са се ангажирали да възстановят безвъзмездно 11 къщи в село Хитрино. 
 
 
bTV 
 
√ 400 хил. българи ще пътуват за Коледа  
Очаква се над 400 хиляди българи да тръгнат на път днес за коледните празници. Натоварен трафик и засилено полицейско 
присъствие ще има по пътищата през целия ден. 
Очаква се около 200 хил. автомобила да напуснат София, обяви за bTV началникът на столичния КАТ Тенчо Тенев. Ще има 
и поток към София, предупреди той. Очаква се най-натоварени да са пътищата от София към Пловдив, изхода на 
Ботевградско шосе, пътят към Перник през Владя и към ГКПП „Калотина”. Съветът на Тенчо Тенев е да се шофира 
внимателно, да се слагат предпазните колани и хората, които тръгват рано сутрин, да внимават за заледявания. Ограничава 
се движението на камионите над 12 тона по главните пътища. Две ленти ще бъдат обособени за излизащите от София през 
Владая. Стотици хора ще пътуват с автобус и влак – места ще има, уверяват превозвачите. Най-много билети са купени за 
направлението София - Горна Оряховица - Варна. След последните атентати, на гарите и другите обществени места има 
засилени мерки за сигурност. 
Пътна полиция засилва контрола - данните сочат, че най-много катастрофи стават между 17 и 18 часа. По време на 
празниците миналата година на пътя са загинали 16 души, близо 300 са ранените.  
 
 
Българско национално радио 
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√ Зимните резервации от балканските страни бележат ръст 
По-голям брой на туристическите резервации в началото на зимния сезон през тази година в сравнение с миналата отчита 
изследване на компания, която инвестира в изграждането и управлението на хотели у нас. Активността е по-висока с 25 % 
в сравнение с миналата,  а основният обем туристи са чуждестранните. Най-сериозен е ръстът при турските туристи - с 
около 35 % спрямо предходната година. Регистрира се увеличение в броя на туристите от всички съседни страни, с 
изключение на Гърция, казва Илиян Маринов, търговски мениджър на компанията. Българите заемат дял от 30% сред 
резервиралите зимната си почивка.  
Хотелите в спа и зимните курорти за коледните и новогодишните празници са запълнени, твърдят от Българската 
хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Преобладаващата част от сънародниците ни по традиция избират или 
български хотели и заведения, или близки места в чужбина.  
Чужденците планират дългосрочно и правят ранни резервации, със среден престой в курортите между пет и седем дни. 
Българите запазват ваканцията си относително късно, като обичайно идват само за уикенда. Сънародниците ни обаче 
правят това няколко пъти в рамките на един сезон, докато чужденците обичайно са еднократни туристи, обяснява още 
Илиян Маринов. 
Семействата с малки деца продължават да бъдат основните клиенти на зимния туристически пазар. Практикуването на 
зимни спортове е мотив за почти всички, направили резервации тази зима, но има и интерес към спа услугите в 
комбинация със ски. 
 
 
investor.bg 
 
√ БФБ с рекорден оборот в предпоследния ден преди празниците 
Оборотът достигна 17,1 млн. лв., а всички индекси се оцветиха в зелено  
Българската фондова борса (БФБ – София) в четвъртък е изключение от тенденциите на световните капиталови пазари, 
където обемите се понижават с наближаването на празниците. На пазара у нас оборотът достигна рекордните 17 млн. лв. 
в предпоследния ден преди празничните дни. 
Основният индекс SOFIX нарасна с 0,26% до 576,44 пункта. По-широкият BGBX40 прибави 0,27% дп 109,49 пункта, а 
секторният BGREIT отчете ръст с 0,28% до 105,70 пункта. BGTR30 се повиши с 0,22% до 451,73 пункта. 
Оборотът на регулиран пазар възлезе на рекордните 17,107 млн. лв. след 450 сделки. Оборотът при четири дружества 
надхвърли 1 млн. лв., като лидер е Химимпорт с 4,8 млн. лв. На второ място е Велграф Асет Мениджмънт АД с 4,3 млн. лв, 
на трета позиция е Родна Земя Холдинг с 2,4 млн. лв., следвано от Еврохолд България с 1,05 млн. лв. 
Губещите обаче бяха повече от печелившите, като акциите на 23 компании поевтиняха, на 19 поскъпнаха, а на други 9 
останаха без промяна.Най-печелившата компания е ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ с ръст в цената на книжата от 9,3% до 
0,88 лв. Оборотът след 5 сделки възлезе на 32,1 хил. лв. На второ място сред печелившите в четвъртък е Холдинг Варна с 
покачване от 8,2% до 33 лв., следвано от ТБ Първа инвестиционна банка, чиито акции поскъпнаха с 4,5% до 3,20 лв.  
Най-губещото дружество за деня е Еврохолд България АД, като книжата на дружеството поевтиняха с 5,5% до 0,61 лв. На 
второ място е Евроинс АД със спад от 5,1% до 0,80 лв., а третата позиция е за ТБ БАКБ АД с понижение от 1,1% до 4,70 лв.  
Сред по важните корпоративни новини от деня се откроява търговото предложение на „Форт“ ООД за закупуване на 
акциите на останалите акционери на "Унипак" АД. Става дума за закупуването на 122 227 броя акции, представляващи 
5,38% от общия брой обикновени акции на Унипак. Цената, която "Форт" ООД е предложил за акциите на миноритарните 
акционери, не се посочва.  
С акции на Унипак днес бяха сключени 4 сделки, а цената им се повиши с 2,6% до 9,95 лв. 
 
 
news.bg 
 
√ Откриване на call center за граждани предвиждат от КФН  
Гарантиране на доверие в небанковия финансов сектор чрез прозрачна и предвидима политика в този сектор. Това е една 
от целите на Комисията за финансов надзор, включена в Плана на институцията. От КФН искат да работят за повишаване 
на компетентността, включително и на гражданите, които ползват финансови услуги. За тази цел се предвижда откриване 
на call center за граждани. Предвижда се анализ и на съдебните практики и инициативи от КФН на базата на постъпилите 
жалби на потребители. 
Шест са основните приоритети на Комисията за финансов надзор, включени в нейния План за действие за предстоящата 
2017 година, съобщиха от КФН. Те са част от Стратегията на ведомството, която е с времеви параметър 2016 - 2018 г. 
Първият приоритет касае нормотворческата дейност и провеждането на последователна, прозрачна и предвидима 
регулаторна политика. Целта е да се постигне стабилност и доверие в небанковия финансов сектор. В изпълнение на този 
приоритет е осъществяване на постоянен диалог със заинтересованите лица, анализиране на регулаторната рамка и 
процесуалното представителство. 
Изготвянето на предварителни оценки на въздействието на законопроекти, както и съобразяването на проектите на 
нормативни актове с препоръки от анализите за съдебната практика и работата по постъпилите в КФН жалби на 
потребители, също са в този приоритет. 
Вторият приоритет е реализиране на ефективен надзор върху небанковия финансов сектор и поддържане на стабилни 
финансови пазари. В него са заложени дейности за актуализиране на наръчниците за дистанционен надзор, проверки на 
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място, както и на наръчника за правомощията на КФН. Целта е да се съобразят промените в законодателството, с насоки и 
препоръки, издадени от органи и структури на Европейската система за финансов надзор, и усъвършенстване на 
надзорната дейност. 
Включени са и дейности по анализ и оценка рисковете, на които са изложени участниците на финансовите пазари, 
усъвършенстване на процеса по ранна идентификация на рисковете в Комисията, както и извършването на дейности с 
фокус превенция и насърчаване на добрите бизнес практики. 
За постигането на Приоритет №3 - Институционално развитие и повишаване на административния капацитет за ефективно 
административно управление се акцентира на две дейности. Едната е подготовка на План на КФН, с който да бъдат 
изпълнени препоръките в доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор (FSAP).Успоредно с това са заложени 
дейности за усъвършенстване на професионалните умения на служителите чрез провеждане на специализирани обучения, 
а чрез вътрешен обмен на информация ще се постигне мултиплициране на ефекта от натрупаните в Комисията знания и 
експертиза и повишаване на общото нива на компетентност. 
За четвъртия приоритет - Изграждане и поддържане на модерна информационна инфраструктура, се акцентира на 
интегрирана информационна и комуникационна система. Те включват неотложни дейности по изграждане и внедряване 
на модули на интегрирана информационна система: единен електронен регистър, аналитичен модул и др. 
От изключителна важност са и дейностите за повишаване на нивото на информационна сигурност и качеството на 
представяните ИТ услуги в Комисията. 
В Приоритет №5 се включва повишаване на финансовата грамотност и укрепване на общественото доверие. Това може да 
стане чрез осигуряване на ефективна защита на потребителите на финансови услуги и продукти. Новите дейности са: 
актуализиране на Програма за защита на потребителите на небанкови финансови услуги. 
Предвижда се откриване на call center за граждани. От Комисията ще публикуват регулярна информация за потребителите 
на финансови услуги. 
Дейностите в шестия приоритет са активно участие в надзорните органи на ЕС в областта на финансовите пазари. Това 
включва участие на представители на Комисията в органите и структурите на ЕС в областта на небанковия финансов сектор, 
сътрудничеството с надзорните органи на държави-членки на ЕС, държави-кандидатки и държавите, потенциални-
кандидатки за ЕС и международни организации. 
През 2017 г. КФН очаква активен диалог с големи международни финансови компании, за да стимулира развитието на 
българския капиталов пазар. В този приоритет са включени и дейности в процеса на подготовка и успешно осъществяване 
на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018. 
 
 
 


