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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНТ 
 
√ Икономиката у нас е нараснала с повече от 3% 
Икономиката е нараснала с повече от 3% и по този показател България ще бъде в челната тройка на Европейския съюз. 
Мнението е на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Въпреки че хората не усещат подема 
в икономиката резултатите за изминалата година са добри. Това, което може да попречи на ръста в икономическия сектор 
са предсрочните парламентарни избори, според лидера на синдиката "Подкрепа" Димитър Манолов. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България: Доходите също пораснаха. Статистиката 
има данни за третото тримесечие включително, на годишна база 8,4% е ръстът на доходите, според информация на 
Националния статистически институт. Безработицата спадна значително под средното ниво за ЕС. Капиталовият пазар 
също бележи ръст. 
Като цяло резултатите са добри, но усещането не е такова сред хората. 
Димитър Манолов, президент на конфедерация на труда "Подкрепа": Всъщност всичките големи неща, които се случиха 
през миналата година се случиха извън нас, извън нашето кьоше и ефектите от тях тепърва ще ни се случват, тъй като се 
случиха големи и важни неща. 
 
24 Часа 
 
√ 350 лв. студентска стипендия, ако 5 г. след това си чиновник 
Бизнесът иска трансфери като на футболисти за млади работници 
Студенти от подбрани специалности, за които в администрацията има глад на кадри, да получават по 350 лв. месечна 
стипендия. Срещу това те ще се задължават след завършването на образованието си да работят 5 години като чиновници. 
Наредба с тези разпоредби е подготвило правителството и тя е разпратена до работодателите и синдикатите за 
съгласуване. 
Стипендии под условие, че младите хора останат да работят 5 г. в страната, да бъдат въведени и за специалности, от които 
има нужда бизнесът, предложи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. При 
напускане на страната по-рано студентът ще връща стипендията, обясни той. 
В даден момент бизнесът може да поема стипендиите на студенти, които си е харесал. Тогава за младите работници ще 
се дължат трансферни права по подобие на професионалните футболисти, ако решат да сменят работодателя. 
 
Трибали 
 
√ Бизнесът иска да дава стипендии на студенти от дефицитни специалности 
350 лв. на месец стипендия ще получават студентите от специалности, в които има недостиг на кадри за българския бизнес. 
Това предвижда проект на правителството. Студентите в замяна ще имат задължение да работят в България между 3 и 7 
години след завършване на висшето си образование.  
"Предприятията могат да отменят държавата във финансовото подпомагане на висшистите, ако в програмата бъдат 
включени специалности, от които бизнесът се нуждае", смята Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България.  
По думите му стипендии ще бъдат обявени в такива дефицитни специалности още от първи курс, не от трети. По този начин 
в тях ще се привлекат повече кандидат-студенти. След втори или трети курс бизнесът ще замести държавата в плащането 
им, или ще надгради тези стипендии, като даде възможност на студентите да се реализират не просто в страната, а в 
конкретно предприятие. 
"Така частично ще се преодолее проблемът на бизнеса с липсата на кадри по определени специалности. Висшистите, 
получаващи такава месечна стипендия, ще остават в страната поне няколко години след завършване на образованието 
си", коментира Велев.  
"Ако студентът приема да получава не символична стипендия, срещу което да работи известно време при платеца на тази 
стипендия - това е негово решение, това не е заробващо условие. Нещо повече - той може да намери много по-добре 
платена работа на друго място, в друго предприятие или в друга страна. Тогава просто трябва да върне тези пари със 
съответната лихва", допълва председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
Според него основният дефицит на кадри е не в администрацията, а именно в индустрията. 
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168 часа 
 
√ 350 лв. студентска стипендия, ако 5 г. след това си чиновник 
Бизнесът иска трансфери като на футболисти за млади работници  
Студенти от подбрани специалности, за които в администрацията има глад на кадри, да получават по 350 лв. 
месечна стипендия. 
Студенти от подбрани специалности, за които в администрацията има глад на кадри, да получават по 350 лв. месечна 
стипендия. Срещу това те ще се задължават след завършването на образованието си да работят 5 години като чиновници. 
Наредба с тези разпоредби е подготвило правителството и тя е разпратена до работодателите и синдикатите за 
съгласуване. 
Стипендии под условие, че младите хора останат да работят 5 г. в страната, да бъдат въведени и за специалности, от които 
има нужда бизнесът, предложи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. При 
напускане на страната по-рано студентът ще връща стипендията, обясни той. 
В даден момент бизнесът може да поема стипендиите на студенти, които си е харесал. Тогава за младите работници ще 
се дължат трансферни права по подобие на професионалните футболисти, ако решат да сменят работодателя. 
 
Утро Русе 
 
√ Бизнесът иска да дава стипендии на студенти от дефицитни специалности 
350 лв. на месец стипендия ще получават студентите от специалности, в които има недостиг на кадри за българския бизнес. 
Това предвижда проект на правителството. Студентите в замяна ще имат задължение да работят в България между 3 и 7 
години след завършване на висшето си образование.  
"Предприятията могат да отменят държавата във финансовото подпомагане на висшистите, ако в програмата бъдат 
включени специалности, от които бизнесът се нуждае", смята Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България.  
По думите му стипендии ще бъдат обявени в такива дефицитни специалности още от първи курс, не от трети. По този начин 
в тях ще се привлекат повече кандидат-студенти. След втори или трети курс бизнесът ще замести държавата в плащането 
им, или ще надгради тези стипендии, като даде възможност на студентите да се реализират не просто в страната, а в 
конкретно предприятие. 
"Така частично ще се преодолее проблемът на бизнеса с липсата на кадри по определени специалности. Висшистите, 
получаващи такава месечна стипендия, ще остават в страната поне няколко години след завършване на образованието 
си", коментира Велев.  
"Ако студентът приема да получава не символична стипендия, срещу което да работи известно време при платеца на тази 
стипендия - това е негово решение, това не е заробващо условие. Нещо повече - той може да намери много по-добре 
платена работа на друго място, в друго предприятие или в друга страна. Тогава просто трябва да върне тези пари със 
съответната лихва", допълва председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
Според него основният дефицит на кадри е не в администрацията, а именно в индустрията. 
 
Нова телевизия 
 
√ Нужни ли са стипендии от 360 лв., за да останат младите специалисти у нас?  
"За да работят IT специалистите в чужбина, няма нужда да прекрачват границата", коментира Теодор Дечев от 
АИКБ 
"Ситуацията е ужасна, а в медицината нещата са много сериозни. Когато българските лекари отидат в Германия, никой не 
казва къде са германските, а те са в САЩ. Едва ли немските лекари живеят лошо в Германия, но те също се движат по 
посока на залеза – там, където дават повече пари, има по-голяма перспектива. У нас работата не опира само до мизерията. 
Тя опира и до отвратителните обществени отношения", коментира за "Здравей, България" Теодор Дечев от Асоциацията 
на индустриалния капитал в България. 
Коментарът му бе по повод идеята да се дават стипендии от 360 лева на студенти, които в продължение на пет години 
бъдат задължени да работят в България. 
"314 лева е прагът на бедността. Какво ще прави един млад човек с 350 лева. Той не може да си купи нито учебниците, 
нито нещата, които му трябват за обучението. Едва ли държавата е закъсала толкова за чиновници. Проблемът на 
държавната администрация е в качеството, защото там голяма част от хората са партийно назначени", заяви Мика Зайкова, 
бивш синдикалист, финансов експерт. 
"Добре е да обясним най-после на държавната администрация, а може би и на синдикатите, че за да работят IT 
специалистите в чужбина, няма нужда да прекрачват границата. И това е един от абсурдите в България - че със синя карта 
и с пазарен тест, могат да идват само IT специалисти, а на тях изобщо не им е необходимо да стъпват в България", добави 
Теодор Дечев. Повече по темата гледайте във видеото. 
 
Grama.bg 
 
√ Политиката и хората – 2016-та според синдикати и работодатели 
Икономиката бележи ръст, най-вероятно над очаквания за тази година. Тенденцията е това да се запази и през следващата, 
ако различни фактори не окажат влияние в друга посока. Гости в студиото на "Денят започва" бяха президентът на КТ 

https://nova.bg/news/view/2016/12/29/169353/%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-360-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
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"Подкрепа" Димитър Манолов и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. С тях 
разговаряхме за това какво се случи през 2016 година. 
Велев каза, че икономиката е пораснала най-вероятно с повече от 3% като БВП и по този показател ние ще сме в челната 
тройка в Европейския съюз. Доходите също са пораснали, статистиката има данни за третото тримесечие, включително. На 
годишна база 8.4% е ръстът на доходите, според информация от Националния статистически институт. Безработицата 
спадна, тя е значително под средното ниво за ЕС. Капиталовият пазар също бележи ръст в порядъка на 30% на СОФИКС за 
тази година. Редица сектори се развиваха по-динамично. Според Велев резултатите като цяло са добри, но усещането не 
е такова сред хората. Той обясни, че от изсветляването на икономиката има повишаване на събираемостта и ръст на 
приходите в бюджета. Има реален ръст, който изпреварва повече от два пъти ръста на производителността, тъй като 
добавена стойност на едно лице е ръст от порядъка на 3%, а ръстът на доходите е 8.4% на годишна база. Велев уточни, че 
тази тенденция не е от скоро. Спрямо 2010 година ръстът на средната заплата е от порядъка на 46% към декември тази 
година. Спрямо 2005 година ръстът на възнагражденията е повече от два пъти. Според него проблемът идва от усещането 
за несправедливост, което е наслоено трайно в хората и тази негативно енергия, която подлага под съмнение всяко едно 
число. 
Манолов каза, че всички големи неща, които са се случили през годината са се случили извън нас и тепърва очакваме 
ефектите от тях. Въпросът със заплащането навсякъде по света е политически и той не е чак толкова свързан с икономиката. 
Според него в България от поне 1997 година е възприето, че нашето икономическо предимство е ниската цена на труда. 
От тогава до сега се работи в тази посока. Заплатите разбира се са се повишили с 8%, но какъв е техният номинален размер 
и за къде стигат те, попита Манолов. Той изтъкна като предимства на страната ни ниските цени на поредица други неща, 
които формират жизнения ни статус. По негово мнение ние гледаме да се самосъжаляваме, самоунижаваме и само да си 
обясняваме колко сме зле, което в национален план не е ефективно и не говори добре за нас. За него първата 
несправедливост е меренето на нещо си през производителността на труда, тоест трудът е фактор, който е набеден, че 
нещо не се случва като хората. Според Манолов този фактор е бил легитимен преди 100 години, но не и днес, защото 
производителността на труда в едно предприятие зависи преди всичко от неговата технологична екипировка, от уменията 
на мениджърския екип, от начинът, по който се реализира продукция. 
БНТ, "Денят започва" 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Българска агенция за инвестиции 
 
√ Започват номинациите за „Инвеститор на годината 2016“ 
За единадесети път Българската агенция за инвестиции организира годишните награди "Инвеститор на годината". 
Конкурсът цели да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2016 г. в България. 
Чрез "Инвеститор на годината" БАИ желае да поощри както нови проекти, реализирани "на зелено", така и добре 
развиващи се бизнеси. 
Проектите ще бъдат оценявани от авторитетно жури по следните критерии: 
обем на инвестицията; 
брой на разкрити нови работни места; 
инвестиция в регион с нисък икономически растеж и висока безработица; 
инвестиция в обучение на кадри; 
инвестиции в мерки за опазване на околната среда. 
1. Инвеститор на 2016 г. (комплексна оценка); 
2. Инвестиция на зелено на годината; 
3. Инвестиция в разширяване на бизнес; 
4. Инвестиция в иновативен бизнес; 
5. Инвестиция в човешки капитал; 
Почетни награди - плакети на Българската агенция за инвестиции, ще бъдат раздадени в следните категории: 
1. Инвестиция в сливане/придобиване; 
2. Успешен стартъп; 
3. Община в България с най – много инвестиции; 
Вашата помощ за номиниране на най-успешните инвестиционни проекти е от голямо значение за нас. Можете да 
направите своята номинация до 16 януари 2017 г. като попълните формата, която можете да изтеглите от тук. 
Изпратете попълнената форма на: m.lozanova@investbg.government.bg 
 
 
 
 

mailto:m.lozanova@investbg.government.bg


4 

 

 
Investor.bg 
 
√ Работодателите ще могат да назначават работници на 16 нови професии 
Измененията влизат в сила от началото на 2017 година 
През 2017 година работодателите ще могат да назначават работници и служители на 16 нови професии.Със заповед на 
министъра на труда и социалната политика е допълнена Националната класификация на професиите и длъжностите 
(НКПД), съобщават от Министерството на труда и социалната политика. 
Националната класификация на професиите е допълнена с пет нови длъжности - ръководител на специализирано звено за 
разследване; длъжностно лице по регистрацията по Закона за търговския регистър; координатор, ИТ проекти; инженер, 
държавен служител; инспектор в служба "Военна информация". 
Класификаторът на професиите и длъжностите е допълнен с девет длъжности във връзка с прилагането на Закона за 
предучилищното и училищното образование - учител, старши учител и главен учител по религия в начален етап на 
основното образование, в прогимназиален етап или в гимназиален етап. 
Списъкът се допълва още с професиите лекар, специалист по трудова медицина и оператор на заваръчни апарати за 
механизирано и автоматизирано заваряване. Измененията влизат в сила от началото на 2017 година. 
 
 √ Образователното министерство започва мащабен проект за квалификация на учителите 
Учебното съдържание ще бъде олекотено, обеща зам.-министър Диян Стаматов 
В началото на 2017 г. започва мащабен проект за квалификация на учителите, каза пред Bulgaria ON AIR зам.-министърът 
на образованието Диян Стаматов. 
Той припомни, че през 2016 г. Министерството на образованието и науката (МОН) бе концентрирано върху новия Закон за 
предучилищното и училищното образование и с подготовката на още 15 нормативни документа. 
Стаматов отчете, че предложенията на МОН не се приемат еднозначно от обществото. 2016 г. бе свързана с 
образователната реформа, но през 2017 г. също ще има трудности, тъй като вече новите нормативни документи вече 
действат, очаква той. 
Започналите промени са свързани с олекотяване на учебното съдържание, което е натоварено с излишна фактология. Тази 
година започва и мащабен проект за квалификация на учителите и директорите – въвеждането на нови и интересни методи 
за преподаване, поясни зам.-министърът. 
В училищата ще бъдат въведени предмети като предприемачество и компютърно моделиране. 
Тази и следващата учебна година не се очаква проблем с недостиг на учители, но такъв се очертава, тъй като средната 
възраст на преподавателите е 53 г., каза Диян Стаматов. 
По статията работи: Надежда Бочева 
 
Дневник.бг 
 
√ БНБ пусна регистър на банковите сметки и сейфовете 
В БНБ вече функицонира регистър на банковите сметки и сейфове, съобщиха от институцията. Новият регистър съдържа 
централизирана информация, подавана от банките и клоновете на банки, извършващи дейност на територията на 
страната, за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, 
както и за лицата, наематели на сейфове в банки, и техните пълномощници. 
Съгласно Закона за кредитните институции достъп до информация от регистъра във връзка с изпълнение на служебните 
им задължения имат органите на съдебната власт (съдилища, прокуратура и следствени органи), Главна дирекция 
"Национална полиция" и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на Министерството на вътрешните 
работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Националната агенция за приходите, Комисията за отнемане на 
незаконно придобито имущество. Достъп до информацията имат още съдебните изпълнители при образувано 
изпълнително дело. 
Потребители на данните ще бъдат и банките и клоновете на чуждестранните банки, извършващи дейност в България. 
Право да получават информация за съдържащите се за тях данни в регистъра имат физически и юридически лица. 
Документите за дейността на Регистъра на банковите сметки и сейфове, както и таксите за получаване на справки от 
регистъра, са публикувани на интернет страницата на БНБ. От тях се вижда, че физическите лица ще получават информация 
безплатно. 
 
√ Последната поръчка за тол системата пак се обжалва 
Компанията "Толлнет" обжалва обществената поръчка за разработване на система за събиране на тол такси, пусната на 29 
декември от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ). Това се вижда от регистъра на Комисията за защита на конкуренцията. 
Това е пореден опит за спиране на процедурата. Първоначално търгът беше пуснат през април 2016 г., но оттогава е 
обжалван и спиран няколко пъти. Общата стойност на поръчката е 200 млн. лв., което предизвиква голям интерес сред 
местни и чужди кандидати. 
Жалбоподател сега е чешката "Толлнет", която на предишния етап възразяваше срещу сроковете за кандидатстване. От 
сайта на КЗК сега не може да се разбере естеството на новата жалба, но вероятно мотивът е подобен. Последната поръчка 
беше обявена на 29 декември - в предпоследния работен ден на 2016 г., а срокът за подаване на документи е 17 ч. на 5 
януари. 
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Предишната жалба на компанията и други два потенциални участника в търга беше отхвърлена от КЗК. Според регулатора 
жалбоподателите не са изложили достатъчни мотиви, по които ще бъдат увредени по необратим начин. 
Пътната агенция опитва да скъси сроковете, за да успее да въведе платено преминаване на камиони по магистралите от 
началото на 2018 г., което след поредицата обжалвания изглежда все по-малко вероятно. 
Снощи по темата изрази отношение и новоизбраният президент Румен Радев, който в профила си във "Фейсбук" обърна 
внимание, че агенцията не спазва забраната на премиера в оставка Бойко Борисов да се обявяват обществени поръчки, а 
в случай на неизбежност - да се консултират с неговия екип.  
От държавната структура отговориха, че поръчката е от април 2016 г., а не нова, и всички жалби срещу нея досега са били 
отхвърляни. 
 
Мediapool 
 
√ Доставки на горива повишиха държавните разходи в края на 2016 г.  
За армията са отишли 85 млн. лв., а за автомобилите на министерствата – над 77 млн. лв. 
Доставките на горива са повишили разходите на държавата в края на годината по възложени обществени поръчки. За 
автомобилите на армията са отишли 85 млн. лв., а на министерства и ведомства – над 77 млн. лв. 
Три министерства – на отбраната, на регионалното развитие и на образованието, са възложили обществени поръчки на 
по-висока стойност в края на 2016 г. спрямо година по-рано, а на младежта и спорта и на финансите на по-ниска стойност. 
Това показват публикуваните данни от пет министерства на сайта на Народното събрание в отговор на въпроси от 
депутатите от гражданската квота на Реформаторския блок Петър Славов и Мартин Димитров и депутата от ГЕРБ Методи 
Андреев. Тримата попитаха 17 министри за броя и обема на възложените обществени поръчки за периода 15 ноември – 
15 декември на 2015 и 2016 г. Целта на запитването беше да се види дали има ударно възлагане на обществени поръчки 
след подаването на оставка от правителството на Бойко Борисов. След тяхното питане Борисов забрани на министрите си 
да пускат обществени поръчки. Това стана на заседанието на кабинета на 21 декември. 
Още четирима министри са отговорили на питането на депутатите, но техните отговори не са публикувани на сайта на 
парламента. Това са на екологията Ивелина Василева, на транспорта Ивайло Московски, на туризма Николина Ангелкова 
и на правосъдието Екатерина Захариева. 
Шампион по възложени поръчки като стойност е Министерството на отбраната с договори за близо 116 млн. лв., които са 
двойно повече спрямо година по-рано. Министърът в оставка Николай Ненчев оправда разликата с разходи, които не се 
правят всяка година като доставката на самолетни агрегати. Най-голямата сума идва от договора за доставка на горива за 
армията за 85 млн. лв. 
За разлика от Ненчев, който е възложил доставката на бензин в периода 15 ноември – 15 декември 2016 г., министърът на 
финансите е подписал идентичен договор в последния работен ден – 30 декември 2016 г., за над 77 млн. лв. По ози начин 
отчита сключени договори за близо осем пъти по-ниска стойност спрямо година по-рано за периода, посочен от 
депутатите. 
Като цяло всички министерства обясняват необходимостта от възлагането на поръчките с изтичащи договори. По-голямата 
част са свързани с услуги, които не търпят отлагане – като доставка на винетки, горива, мобилни разговори. При част от 
министерствата поръчките са свързани и с изпълнението на европейски проекти, което също не търпи отлагане, защото се 
гонят срокове – постигането на определен процент на усвояване на парите, за да няма загуби. 
Министерството на отбраната с двойно повече възложени поръчки 
Поръчките на Министерството на отбраната а периода 15 ноември – 15 декември 2016 г. са за двойно повече пари спрямо 
година по-рано – за 115.8 млн. лв. при 50.6 млн. лв. през 2015 г. 
Според обясненията на министър Николай Ненчев обаче разликата е оправдана, защото част от разходите не се правят 
всяка година. Например 22 млн. лв. в края на 2016 г. са отишли за самолетни агрегати за МиГ-29, а това е разход, който не 
се прави всяка година. Най-големият разход е за доставка на горива за подготовка на войските и поддържане на бойната 
им готовност, транспорт и отопление – за 85 млн. лв., като по-големите доставки са предназначени за следващите 12 
месеца. 
До края на 2016 г. ведомството е предвидило още два търга за доставка на компютърна техника и за закупуване на лицензи 
за софтуер за армията на обща стойност 4.9 млн. лв. До края на годината ведомството предстои да сключи договори по 
стартирани преди това търгове на стойност около 8 млн. лв. От тях основният разход е за охрана на имоти на армията – 5.3 
млн. лв. 
Финансовото министерство с договор за горива за над 77 млн. лв. За периода 15 ноември – 15 декември 2016 г. 
Министерството на финансите е възложило по-малко обществени поръчки спрямо същия период на 2015 г. - 87 поръчки 
на обща стойност над 46.8 млн. лв. срещу 52 за над 6.5 млн. лв. през 2016 г. 
До края на отминалата година обаче е планирало да подпише договорите с избраните изпълнители по 34 обществени 
поръчки на обща стойност за над 82.5 млн. лв. 
Най-голямата част от тях е за доставка на горива, смазочни материали и автокозметика за нуждите на изпълнителната власт 
с лимит до 77.65 млн. лв. без ДДС. Поръчката е обявена в средата на август, а изпълнителите са избрани на 15 ноември. 
Договорите с тях са подписани на 30 декември, става ясно от публикуваните документи в профила на купувача. 
Срокът за изпълнение на поръчката е две години – от 1 февруари 2017 до 31 януари 2019 г. 
За изпълнители са избрани "Лукойл България" и "Петрол", които са дали абсолютно еднакви оферти за доставка на горива. 
Държавните коли ще ползват 3% отстъпка от обявените цени по бензиностанциите за бензин и дизел и 4% отстъпка за 
природния газ. Двете компании са били единствените кандидати. 
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За доставка на смазочни материали и автокозметика на първо място са класирани кюстендилската фирма "Промишлено 
снабдяване" ООД и сливенската "Карио" ООД с цена от 0.49 лв. и предложена отстъпка от цена на артикул 51%. На второ 
място са класирани "Лукойл България" и "Петрол" с единична цена от 0.95 лв. и отстъпка от цена на артикул от 5%. Горанов 
е решил да бъде сключено рамково споразумение и с четирите компании. 
За сравнение същата поръчка – за доставка на горива, която се изпълнява в момента и изтича в края на януари 2017 г., е 
била с двойно по-къс срок на изпълнение – 13 месеца и малко по-ниска прогнозна стойност – 35 млн. лв. 
Националната агенция за приходите е възложила 22 обществени поръчки за близо 2.3 млн. лв., а агенция "Митници" - 11 
поръчки за над 2.6 млн. лв. в последните две седмици на 2016 г., става ясно от отговора на Горанов. 
Част от поръчките, обявени в края на годината, не е имало как да бъдат избегнати, защото договорите с изпълнителите 
изтичат и непровеждането им означава блокиране на дейности като например продажба на цигари и алкохол поради 
липса на бандероли. 
Така на 20 декември – ден преди премиерът в оставка да забрани на министрите да пускат обществени поръчки, 
финансовото ведомство обявява търг за над 66 млн. лв. за отпечатването на ценни книжа. Обявлението за обществената 
поръчка е публикувано в регистъра на Агенцията за обществените поръчки на 22 декември – ден след заповедта на 
Борисов. 
Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции. Едната е за отпечатването на над 1.1 млрд. акцизни 
бандероли за тютюневи изделия годишно. Другата е за 140 млн. бандероли за алкохолни напитки годишно. Третата 
позиция е за 40 млн. билети за пътуване годишно. Четвъртата обособена позиция е за 50 млн. талони годишно за числова 
лотарийна игра "БИНГО". 
Поръчката е с прогнозна стойност 62.33 млн. лв. без ДДС, а крайният й срок за изпълнение е 31 декември 2021 г. Срокът за 
подаване на офертите е 20 януари, а отварянето им ще стане на 24 януари 2017 г. 
Агенция "Митници" пък е публикувала три поръчки на 30 декември 2016 г., най-голямата от които е за близо 2 млн. лв. и е 
свързана с изпълнението на европейски проект за внедряването на европейски митнически стандарти. 
Разпространението на винетките вдига парите на регионалното министерство 
Министерството на регионалното развитие и ведомствата на негово подчинение са подписали договори за 4 млн. повече 
спрямо година по-рано. Това се дължи на поръчки, възложени от пътната агенция и Агенцията по кадастъра за създаване 
на кадастрални карти и регистри. 
Поръчките на агенция "Пътна инфраструктура" са пряко свързани с изпълнението на европейски проекти, текущото и 
зимно поддържане на пътищата. 
Основната разлика идва и от възложената поръчка за разпространението на винетните стикери с прогнозна стойност от 20 
млн. лв. Тя е проведена заради изтичането на предходния договор сключен през 2012 г. с 4-годишен срок за изпълнение, 
припомня министърът на регионалното развитие в оставка Лиляна Павлова. 
 
Сега 
 
√ От тази година вноската за пенсия започва да расте 
Увеличават се минималните осигурителни прагове и за самоосигуряващите се българи 
За първи път от много време насам осигурителната тежест за работещите българи се увеличава с директно увеличение на 
вноските. Допълнително тежестта тази година ще нарасне и заради ръста на минималната заплата и съответно средното 
увеличение на минималните осигурителни прагове за около 2 млн. заети. 
От 1 януари вноската за фонд "Пенсии" на Държавното обществено осигуряване се увеличи с 1 процентен пункт и вече е 
18.8%. Догодина ще е втората стъпка на това увеличение, с още един пункт. Този ръст засяга всички осигурени - според 
данните на Националния осигурителен институт за третото тримесечие за миналата година около 2.750 млн. българи се 
осигуряват за пенсия. Съотношението остава 60% за работодателя и 40% за работника. От общата вноска за всички родени 
след 1959 г., 5 на сто отиват за универсалните фондове, а останалите 13.8% за НОИ. За хората, родени преди 1960 г., пълната 
вноска от 18.8% отива в Държавното обществено осигуряване. 
Само от ръста на осигуровката НОИ очаква допълнителни приходи от около 230 млн. лв. тази година. Отделно в бюджета 
за пенсии трябва да влязат и допълнителни над 24 млн. лв. от увеличението на минималните осигурителни доходи за 85 
икономически дейности, което е средно 2.6%. За тази година не бяха договорени увеличения на минималните 
осигурителни прагове заради категоричния бойкот на работодателите. Въпреки това заради увеличението на минималната 
заплата от 420 лв. на 460 лв., която навсякъде е и минимален доход за осигуряване, 45% от праговете ще бъдат увеличени. 
Масово за тази година това е минималната сума за осигуряване не само на всички нискоквалифицирани работници, но и 
на средния ешелон. С ръст от 9.5% на минималната заплата нетният доход на наетите с най-ниско заплащане ще се увеличи 
с 9% или 29.70 лв.  
Увеличават се минималните прагове и за самоосигуряващите се българи. И при тях минимумът е 460 лв. (при 420 лв. за 
м.г.) за доход до 5400 лв. След това до 6500 лв. прагът става 500 лв., тоест има ръст с 50 лв., до 7500 лв. - 550 лв., а над 7500 
лв. - 600 лв. Земеделските производители ще продължат да се осигуряват и тази година на минимум 300 лв.  
Вноската на служителите на сектор "Сигурност" също се увеличава, и то драстично - с 20 процента до 60.8 на сто. Тези пари 
обаче се плащат от държавата, а не от служителите. Въпреки това увеличение фондът на НОИ, в който постъпват приходите 
от осигуровките на полицаи и военни, остава на дефицит от почти 131 млн. лв. Това означава, че държавата ще доплаща 
тази сума за пенсиите на ранно пенсиониралите се военни и полицаи въпреки забележителното ниво на осигуровката на 
работещите им колеги. 
БЮДЖЕТ 
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10.376 млрд. лв. е бюджетът на НОИ за тази година. Над 8.9 млрд. лв. ще отидат за пенсии. От осигурителни вноски се 
очакват над 5.6 млрд. лв. 
Дефицитът е около 4.4 млрд. лв. и той ще се покрие от хазната. Дефицитът обаче намалява за първи път от години - с около 
300 млн. лв.  
Освен това в НОИ очакват рекорден приход от осигуровки за последните години - над 5.6 млрд. лв. Това е с над 600 млн. 
лв. повече от миналата година и с 1 млрд. лв. повече от 2015 г. 
 
√ Кабинетът се задейства спешно срещу хакерите 
Поправки в Наказателния кодекс предвиждат до 4 години затвор и 6000 лв. глоба за "пирати", които пуснат вирус в 
информационна система 
България реши да вземе спешни мерки за защита на информационните си системи. В последния работен ден на 2016 г. 
правителството е внесло изменения в Наказателния кодекс, които предвиждат драстично увеличение на наказанията за 
хакери.  
Случайно или не, измененията имат пряко отношение към хакерския скандал между Вашингтон и Москва, тъй като за 
първи път се криминализира създаването на т.нар. ботнети - установяване на контрол от разстояние върху значителен брой 
компютри посредством заразяването им със зловреден софтуер чрез целенасочени кибернетични атаки. В края на 
миналата година администрацията на американския президент Барак Обама официално обвини Русия в провеждането на 
кампания с широк мащаб с цел намеса в изборите за президент на САЩ.  
В сегашния вариант на НК хакерите са почти безнаказани, дори и да ударят някоя информационна система или да 
предизвикат спиране на метрото. В повечето случаи става въпрос за налагане на наказание от затвор до 2 г. и глоба от 
няколко хиляди лева. Досега не е известно някой изобщо да бил е обвинен за хакерство.  
С промените се криминализира използването на програми за хакване на информационни системи. Въвежда се и долна 
граница за провинението. Ако хакер бъде заловен и службите докажат, че той е пуснал даден вирус, той може да бъде 
лишен от свобода от 1 до 4 г. и да бъде глобен до 6000 лв. 
Макар и закъснели, мерките са отговор на поредицата от атаки срещу държавни сайтове в навечерието на местните избори 
през 2015 г. Тогава беше ударен сайтът на ЦИК и това доведе до блокирането му в изборния ден. Хакерска атака имаше и 
срещу сайта на МВР. Атаката е била осъществена по т. нар. DDoS технология. За да прикрият следите си, хакерите 
използваха именно "зомбирана" ботнет мрежа. Собствениците на самите компютри, осъществили милионите заявки в 
секунда, дори не са били наясно. Сайтът на МВР например е бил атакуван от над 500 млн. заразени компютри. 
По време на втория тур на същите избори имаше втора вълна от атаки срещу държавни сайтове. Хакерите тогава успяха да 
сринат интернет страниците на Народното събрание, ДАНС, "Информационно обслужване", НАП и Комисията за енергийно 
и водно регулиране, а сайтът на президентството работеше с големи затруднения. ДАНС започна разследване, чиито 
резултати така и не бяха огласени. На Консултативния съвет по национална сигурност при президента през април м.г. стана 
ясно, че атаката срещу сайтове е добре замаскирана и осъществена от правителствени агенти, които официално не са 
свързани с чужда държава. Източник от разследването, цитиран от Медиапул, каза, че има достатъчно основания да се 
правят обосновани предположения за връзка с Русия. Участниците в заседанието стигнаха до заключението, че у нас 
липсват минимални стандарти за киберсигурност. 
Въпреки че правителството бърза с промените, внасяйки ги в последния работен ден на миналата година, засега е под 
въпрос дали те ще бъдат приети от сегашното Народно събрание. "Съмнявам се, че ще успеем", каза пред "Сега" шефът на 
правната комисия Данаил Кирилов (ГЕРБ). Той допълни, че до края на мандата си парламентът има едва 6 пленарни 
заседания. Предстоящите парламентарни избори също могат да стана обект на атаки, но новите текстове няма да са в сила.  
Промените в НК идват и на фона на засилващия се дебат за създаване на звена за киберзащита в ЕС и НАТО. На последната 
среща на върха на алианса в Полша беше приета стратегия за киберзащита на НАТО. България също изготви стратегия за 
киберсигурност, където беше посочено, че държави и терористични групи развиват специални способи за създаване на 
киберкризи, които могат да бъдат използвани в хибридна война.  
---Мишени---- 
Организацията за сътрудничество и сигурност на Европа (ОССЕ) също обяви, че е била цел на хакерски атаки. Според Le 
Monde зад атаките стоят руски хакери. "Имаше подобна атака. Установихме я в началото на ноември. В момента системата 
е безопасна. Взехме мерки и сменихме паролите", заяви говорителка на организацията. Според анонимен източник 
атаката е дело на руска група, известна като APT28. Твърди се, че същата група стои и зад атаките срещу Демократическата 
партия на САЩ. 
 
Днес 
 
√ Туризмът през 2016 г. – рекорди в трудни времена 
Геополитическите фактори – причина за регистрираните върхове 
Туристическата 2016 година ще се запомни като върхова за българския туризъм. Секторът реализира рекорди както по 
брой туристически посетители, така и като приходи. 
Няколко ключови събития с отрицателен знак повлияха коренно на параметрите на туризма у нас и по света. Туризмът в 
глобален мащаб придоби нови измерения. На туристическата индустрия се гледа вече не само като осигуряваща качество 
и сигурност на продукта, но и като повлияна от геополитиката. В глобален мащаб значими събития оставиха отпечатък 
върху туристическата индустрия - опитът за преврат в Турция, терористичните атаки - атентатът в Ница, както и тези в 
Брюксел и Берлин. Всички те повлияха коренно на параметрите на туризма у нас и по света. 
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Външните геополитически фактори остават причина номер едно за регистрираните рекорди в туризма на България, 
категорични са експерти. Станахме свидетели на явлението още през лятото, което постави рекорди за българския 
туризъм, каквито секторът не помни от четвърт век. Значително беше увеличението на туристите, които е посрещнала 
страната ни, а също и на приходите от туризъм. 
Именно геополитиката помогна на България да реализира този връх по всички показатели. В същото време 
нискотарифните авиокомпании с все по-агресивните си оферти са допълнителна предпоставка за все по-големи ръстове. 
2016 година – еталон за бъдещи периоди 
Още през лятото страната ни отчете специфичен връх по всички параметри – брой нощувки, брой туристи, среден приход 
от стая, среден приход от туризъм. 
Равносметката за реализирания своеобразен туристически бум беше направена от Министерството на туризма в края на 
летния сезон. Само за първите девет месеца на годината страната ни е посрещнала близо 7 млн. чуждестранни граждани, 
без транзитно преминалите. За сравнение, за цялата 2015 година България е посетена от около 7,1 милиона чужди туристи. 
Туристическото министерство отчете и сериозен ръст в приходите. По данни на БНБ за периода януари-август 2016 г. 
приходите от международен туризъм са с 621 млн. лева повече спрямо същия период на миналата година, или ръст от 
15%, като възлизат на над 4,7 млрд. лв. 
Очаква се за цялата 2016 година България да има над 10,3 милиона чуждестранни посещения в страната, от които около 
7,5 милиона са с цел екскурзия и почивка. Приходите от туризъм също са рекордни – не само заради повечето посещения, 
но и заради безпрецедентните усилия на приходните агенции за събиране на приходите през лятото в големите ни летни 
курорти. БНБ ще отчете над 3,2 милиарда лева от туризъм, а вътрешните приходи чрез оборотите в туризма ще са над 6 
млрд. лева в края на 2016 година, сочат данните на Института за анализи и оценки в туризма. 
2016 година ще се запомни като върхова по отношение на туристическите пристигания в България и оттук нататък ще се 
използва като еталон за сравнение за предходни и бъдещи периоди по отношение на възможностите на българския 
туризъм да обслужва все по-голям брой туристи, коментира директорът на Института Румен Драганов в обобщение за 
Investor.bg. 
Няма как да загърбим геополитическия фактор като причина за рекордите у нас, отчете експертът. Въпреки това ако не 
бяха направените инвестициите в инфраструктура и в качество на туристическия продукт през последните 15 години, 
нямаше как да се случи този бум, смята той. 
Продължението вижте в Investor.bg 
 
 


