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Дневник 
 
√ Опасен студ в цялата страна ще има и днес 
Оранжев код, или втора степен от тристепенната скала на опасност, за студено време е обявен днес за областите София, 
София област, Перник и Кюстендил, съобщиха от НИМХ-БАН. Очакваните минимални температура там са между минус 17 
и минус 20 градуса, а максималните ще стигнат едва до -13 градуса. 
Най-студено и днес ще е в Кюстендил, който вчера беше най-студеното място в България с температура от минус 26 градуса. 
За останалата част от страната е обявен жълт код, като там минималните температури ще са между минус 12 и минус 17 
градуса, а максималните между минус 13 и минус 8 градуса. 
Днес облачността ще е значителна. В югозападната половина от страната, ще има слаби превалявания от сняг. 
Над Черноморието ще бъде облачно, на места с превалявания от слаб сняг. Ще духа умерен североизточен вятър. Ще е 
студено с максимални температури между минус 12° и минус 7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Температурата 
на морската вода е 3°. 
Над планините ще бъде облачно с превалявания от слаб сняг. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималната 
температура на височина 1200 метра ще e около минус 14°, на 2000 метра - минус 19°. 
 
 
Дарик радио 
 
√ От вторник започват нови валежи от сняг 
Новата работна седмица започва със значителна облачност. През деня, главно в югозападната половина от страната, ще 
има слаби превалявания от сняг.  
Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от североизток, съобщиха от НИМХ. 
Ще остане много студено с минимални температури в по-голямата част от страната между минус 17 и минус 12 градуса. 
Максималните температури ще са между минус 15 и минус 10 градуса. 
Тази сутрин минималната температура в София беше минус 16, в Благоевград - минус 19, в Кюстендил - минус 26 
градуса.Във вторник ще остане студено и предимно облачно. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от 
североизток. 
Минималните температури ще са предимно между минус 10 и минус 15 градуса, в отделни райони, при стихване на вятъра 
и разкъсване на облачността, и около и под минус 20 градуса. Максималните стойности ще са между минус 10 и минус 5 
градуса.По-късно през деня от юг отново ще започнат валежи от сняг, на повече места и повече по количество ще са през 
нощта срещу сряда и в източната половина от страната. Там и вятърът ще се ориентира отначало от север, впоследствие от 
северозапад, ще е умерен и силен и отново ще има условия за навявания. 
 
 
Дарик радио 
 
√ Нови правила за обезщетението за безработица 
От началото на тази година хората, които останат без работа, ще получават обезщетение от Националния осигурителен 
институт (НОИ) за максималния срок от дванайсет месеца, ако имат стаж от 12 и повече години, вместо досегашните 25 
години.  
Намалението в годините е следствие от промяна в Кодекса за социално осигуряване, според която при отпускане на 
обезщетение вече се зачита само стажът, натрупан от 1  януари 2002 г. Това е датата, от която фондът "Безработица" е 
преминал в НОИ, и така ще се отчита реалният принос на хората към фонда, от който могат да получават обезщетение, 
обясни пред Дарик Кина Койчева, държавен експерт в института.  
Условията за достъп до това обезщетение се запазват, същите остават и размерите на минималното и максималното 
обезщетение.  
За да получава обезщетение, след като остане без работа, човек трябва да има осигуряване за този риск в девет от 
последните петнайсет месеца. В седемдневен срок от настъпване на това положение лицето трябва да се регистрира в 
бюрото по труда, а тримесечен е срокът за подаване на заявление в  
НОИ с искане за отпускане на обезщетение, обясни държавният експерт. 
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"Ако лицето не спази сроковете, то не се лишава от парично обезщетение, но периодът на определеното парично 
обезщетение се намалява с дните на закъснение", уточни тя.  
Периодът, за който даден човек има право да получава тази помощ от НОИ, зависи от неговия осигурителен стаж, като от 
началото на годината се взема предвид стажът, натрупан само през последните 15 години.  
"Ако лицето има до 3 години стаж, ще получи четири месеца парично обезщетение.Ако има от 3 до 6 години стаж, ще 
получи шест месеца.Ако има от 6 до 9 години стаж ще получи осем месеца, а ако има от 9 до 12 години стаж, ще има десет 
месеца. При стаж над 12 години ще получи една година парично обезщетение за безработица", обобщи Кина Койчева.  
Размерът на обезщетението се изчислява най-общо като 60 процента от осигурителния доход на лицето за последните 24 
месеца. Минималното обезщетение на ден остава 7,20 лева, или около 160 лева за месец с 22 работни дни. То се отпуска, 
когато човек сам е поискал да напусне работа, при взаимно съгласие или при дисциплинарно уволнение, и периодът на 
получаване е 4 месеца.  
Максималното обезщетение за безработица през тази година остава 1560 лева - или 60% от максималния осигурителен 
доход. 
 
 
Капитал 
 
√ През 2017 г. българите ще работят по-дълго за държавата 
Причината е, че данъчната тежест постепенно нараства 
През настоящата година българите ще работят до 16 май, за да си платят данъците към държавата. Образно казано, това 
е денят, в който гражданите ще спрат да работят за правителството и ще започнат да работят за себе си. Датата е 
символична и показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано – ние я 
наричаме Ден на свобода от данъците, а по-света е известна като Tax Freedom Day. Изследването в България се прави от 
Института за пазарна икономика (ИПИ). 
През 2017 г. българите ще изработват средно по 261 млн. лв. за един календарен ден. В същото време консолидираните 
приходи в бюджета са официално заложени в рамките на 35.440 млрд. лева. Това означава, че през текущата година ще 
са необходими почти 136 дни, за да се попълни хазната и да се подсигурят публичните харчове. 
Има два интересни нюанса спрямо тези 136 дни, които не бива да се забравят: 
- За цели 10 дни през 2017 г. европейските данъкоплатци ще отменят българските, което отразява предвидените над 2.6 
млрд. лв. помощи от ЕС. 
- Към дните може да добавим 5 дни за отработване, които отразяват заложения дефицит от 1.3 млрд. лв. по 
консолидираната фискална програма; 
Най-много дни през 2017 г. ще се работи, за да се попълнят приходите от ДДС – 34 дни. За приходите от акцизи ще са нужни 
малко над 19 дни. За осигуровките ще е нужен пълен месец – 22 дни за социално осигуряване и 9 дни за здравно. 
Приходите от подоходните данъци ще се попълнят за 12 дни, а тези от корпоративни данъци – за близо 8 дни. Други 8 дни 
ще се работи, само за да се платят държавните и общинските такси. 
През последните години се наблюдава устойчива тенденция датата да идва все по-късно, което означава, че реално 
изземваното от данъкоплатците нараства. След 2009 г. на практика липсват каквито и да било добри новини за данъчното 
облагане. Тъкмо обратното - данъчната тежест постепенно нараства - както по отношение на националния бюджет, така и 
на общинско ниво и в осигуряването. 
Единият от примерите тази година е увеличението на осигурителната вноска за пенсии, сметката за която се разпределя 
върху абсолютно всички български граждани, но именно работещите понасят в най-голяма степен тежестта на бюджета. 
За работещите българи данъчната тежест е близо 50%, тоест за тях денят на свобода от правителството идва чак в първите 
дни на юли. 
 
 
 
в. Стандарт 
 
√ За 9 години похарчиха 60 млрд. за обществени поръчки 
За 9 години - от 2007 г. до 2015 г., държавните структури в България са изхарчили над 60 млрд. лв. за близо 200 хил. 
процедури по Закона за обществените поръчки, пресметнаха от ИПИ. През този период в ролята на възложители са влезли 
повече от 3 000 държавни органи, общини и предприятия, а спечелилите поръчките са близо 20 хил. 
Най-големите поръчки са в строителството. Но има и други, по-малко известни и доста интересни факти. Например най-
скъпият договор в изследвания период е за превоз на пътници и е спечелен от БДЖ. Поръчката е дългосрочна - за 15 
години, а стойността й е в размер на 4,6 млрд. лв. Договорът за изпълнението й е подписан на 25 юни 2009 г. Прави 
впечатление, че сред компаниите, които са спечелили най-много и най-скъпи поръчки, се класират няколко доставчика на 
лекарствени продукти и медицинска апаратура, посочват от ИПИ. 
Анализът на статистиката за обществените поръчки показва голямата концентрация на договорите в малка част от 
изпълнителите. Така само 10% от изпълнителите на обществени поръчки (близо 2 хил.) в периода са спечелили общо 120 
хил. процедури - което е 71% от общия брой на подписаните договори. Стойността на спечелените от тях поръчки е огромна 
- 53 млрд. лв., или 85% от общата сума по всички договори за периода. Важно е да се направи уговорката, че в случая става 
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въпрос само за самостоятелни изпълнители. А ако се прибави участието на различните фирми в консорциуми, 
изпълнителите на обществените поръчки стават още по-концентрирани. 
Концентрацията е валидна и за самите възложители. И пропорциите са почти същите като при изпълнителите. 10% от 
възложителите са сключили 122 хиляди, или 73% от всички договори. Общата стойност на възложените от тях дейности е 
55 млрд. лв., което представлява 90% от сумата на всички подписани договори през 2007-2015 г. 
Най-скъпите поръчки са за инфраструктура - основно в отраслите транспорт и енергетика. Начело в класирането е 
Министерството на транспорта, следвано от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), "Метрополитен" - София и НКЖИ 
(Националната компания "Железопътна инфраструктура"). "АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ "Марица-изток 2" също влизат в Топ 10 на 
възложителите. В първата десятка попадат и две общини - Столичната и Варна. 
Договорите на всичките 265 български общини представляват над 1/4 от броя и сумата на обществените поръчки в 
страната. 
Най-много са поръчките на най-големите общини - Столична община (1.723 млрд. лв.), община Варна (1.131 млрд. лв.), 
община Бургас (748 млн. лв.), община Пловдив (498 млн. лв.) и община Сливен (462 млн. лв.). 
 
 
investor.bg 
 
√ Стамен Янев: 2016 г. беше успешна от гледна точка на направените инвестиции 
Предстои да бъдат сертифицирани 25 проекта на стойност 456 млн. лв., заяви шефът на БАИ 
2016 г. беше доста успешна от гледна точка на Българската агенция за инвестиции (БАИ), заяви директорът на агенцията 
Стамен Янев пред Bloomberg TV Bulgaria. 
Той коментира, че не е съгласен с данните на БНБ за спад на инвестициите в българската икономика.  
По данни на Агенцията през 2015 г. са сертифицирани 12 големи проекта на стойност 189 млн. лв. През 2016 г. са 24 
сертифицираните, завършени и заработили проекти са 24 на стойност 389 млн. лв., които ще разкрият над 4 700 нови 
работни места. 
Междувременно работата по  25 проекта е започнала, но те още не са  сертифицирани поради различни административни 
процедури. Те са на стойност 456 млн. лв. и се очаква да разкрият 5 700 нови работни места. 
Янев коментира, че БНБ отчита всеки един трансфер като чуждестранна инвестиция. 
Всяко ново производство е свързано с разкриването на нови работни места. Голяма част от тези производства са високи 
технологии и това може да направи в следващите години конкурентоспособна българската икономика, заяви Янев. 
 
 
в.24 часа 
 
√ Бензиностанции без уреди продали горива за 4,1 млрд. лева 
В НАП са отчетени 605,7 млн. литра при изтъргувани над 2 млрд. 
В НАП са отчетени 605,7 млн. литра при изтъргувани над 2 млрд. 
Ведомствените бензиностанции са продали горива за 5,3 млрд. лв. през 2016 г. Това става ясно от писмен отговор на 
финансовия министър Владислав Горанов до депутатите Мартин Димитров и Петър Славов. От данните става ясно, че от 
продадените количества горива само 5,9% са били за вътрешно потребление. Останалата част е отишла на пазара на 
дребно. Най-голям дял в търговията има дизелът - 3,48 млрд. лева. Бройката на ведомствените бензиностанции пък е 4225 
към края на ноември 2016 година. От финансовото министерство посочват още, че количествата, регистрирани чрез 
системите с фискална памет, са 605,7 млн. литра. При средна цена от 2 лева за литър това прави оборот от 1,211 млрд. 
лева. Останалите продажби за 4,1 млрд. лева са минали през бензиностанции без уреди и приходната агенция не е отчела 
данни за продажбите. Не е ясно дали върху тези количества са платени акциз и ДДС, които възлизат на близо 2 млрд. лева. 
Наскоро при изслушване в парламентарната комисия, която анализира пазара на горива у нас, от Българската петролната 
и газова асоциация посочиха, че голяма част от ведомствените бензиностанции са част от сивия сектор. От асоциацията 
посочиха и схемата - горива се внасят през митнически складове без измервателни уреди, след това се прехвърлят през 
петролни бази и стигат до ведомствени бензиностанции, които продават на дребно. 
 
 
в. Труд 
 
√ Над 2 млрд. лв. сме похарчили по Коледа 
Повече от 2 милиарда лева сме похарчили за последните 10 дни на миналата година. Така освен студен, януари често е и 
най-тежкият във финансово отношение месец, съобщава БТВ. Традиционно около Коледа и Нова година портфейлът 
изтънява драстично. 
Данните на данъчните от дистанционната връзка с касовите апарати показва, че за дните между 20 – 31 декември в 
последните пет години харчим над 200 милиона лева на ден, оборотите достигат близо 2,5 млрд. лева. 
Става дума само за парите похарчени у нас, без да броим платените предварително резервации или екскурзии в чужбина. 
Повече от половината от оборотите са в хранителни магазини, за алкохол и за горива. Сериозна сума остава и в 
ресторантите. 
Данъчните отчитат, че оборотите всяка следваща година около Коледа бележат рекорд за сметка на януари. 
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„Има известен спад, но той се компенсира от икономическата активност от юридическите лица, така че приходите 
поддържат стабилен курс”, подчерта говорителят на НАП Росен Бъчваров. 
Експертите съветват, ако сме се охарчили много през декември, да преценим от какво да спестим, но да не прекаляваме с 
кредитните карти и по възможност да възстановим цялата сума до 45 дни, за да не се трупат лихви. Ако се наложи бърз 
кредит, също е важно да върнем сумата до заплата. 
 
 
в. Сега 
 
√ Новите наказания няма да са за всички нагли шофьори 
Нарушителите, които карат чужди коли, ще минават с по-лека санкция 
Нарушителите, които карат чужди коли, ще минават с по-лека санкция 
По-тежките наказания за шофьорите, които карат опасно и нагло на пътя, няма да се налагат на всички нарушители. Новите 
промени в Закона за движение по пътищата, които дават на пътната полиция правомощието да сваля номера, няма да 
засегнат всички, които карат кола на чуждо име. Сред тях са и шофьорите на лизингови автомобили, научи "Сега" от 
източници в МВР. Причината е, че в новите текстове, които ще влязат в сила на 21 януари, е посочено, че санкциите се 
налагат само на собственика. В същото време недомислени поправки в Наказателния кодекс (НК) дават право на 
прокуратурата да разследва дори шофьори, чиято книжка е отнета за липса на застраховка или дори за неплатена глоба. 
Така може да се окаже, че човек е разследван заради прекратена регистрация, за която не е уведомен - например при 
служебното отписване заради липса на задължителната застраховка. 
Свалянето на номера още на пътя се предвижда, в случай че шофьорът има неплатена глоба, когато кара с над 50 км/ч над 
разрешеното в населено място, ако участва в незаконна гонка, както и ако собственикът даде колата на пиян или дрогиран 
шофьор. Сваляне на номерата се предвижда и за водач, употребил алкохол и наркотици или отказал кръвна проба или тест 
с дрегер. Срокът на наказанието е от 6 до 12 месеца, като табелите се отнемат. След изтичане на санкцията собственикът 
трябва да подаде ново заявление за регистрация и да плати 30 лв. за нови номера. 
Нарушителите, които карат чужди коли, ще минават с по-лека санкция - колата ще се спира от движение за един месец. 
Според източниците от МВР за лизинговите автомобили остава сегашният режим - да бъдат спирани от движение само ако 
са неизправни, без или с невалидна винетка, при нарушения на правилата за опасните товари и без застраховка 
"Гражданска отговорност". 
По новите правила табелите ще се свалят от пътната полиция на място. След това според закона собственикът ще има 12 
часа да си прибере колата. Ако е и с отнета книжка, трябва да намери правоспособен шофьор. От МВР обясниха, че след 
това отговорността за автомобила е изцяло на собственика, т.е. при евентуално преместване на наказателен паркинг, 
поставяне на скоба и т.н. ще трябва да си плати и за това. 
Има доста случаи, в които служебното прекратяване на регистрация няма да се отрази в системата на КАТ веднага. 
Причината е, че колите се регистрират по местоживеене. Така, ако софийска кола бъде спряна в столицата, промяната ще 
се появи веднага. Ако обаче това стане в друга област, тамошните полицаи ще трябва да изпратят документите в София и 
чак тогава дерегистрацията ще бъде вписана. Същото важи и за останалите градове. 
Шофьори с отнети книжки за по-леки нарушения, както и такива без задължителната "Гражданска отговорност" могат да 
станат обект на разследване от прокуратурата. Това следва от наскоро приетите в НК промени. Целта им бе да се увеличат 
наказанията за престъпления на пътя, но формулировките дават възможност за широко тълкуване и са дори опасни. 
Например в разпоредбата, че който кара кола, след като книжката му е била отнета, ако и преди това е наказван за същото, 
е застрашен от затвор до три години и глоба от 200 до 1000 лв., е добавена нова алинея, според която същото наказание 
се налага и на шофьор, чиято книжка е отнета временно. 
Отнемането на книжка се прилага в много случаи - например, ако се шофира без "Гражданска отговорност". Така се оказва, 
че прокуратурата може да разследва всеки, чиято книжка е отнета за липса на застраховка или дори за неплатена глоба. В 
случай че бъде хванат отново да кара, няма пречка да се започне разследване срещу него. От МВР обясниха, че въпросният 
текст в НК може да се приложи само ако първата санкция, т.е. отнемането на книжката, е връчена на шофьора. Така той ще 
знае, че е санкциониран, и, ако продължава да кара, ще има умисъл. 
Другият текст, който може да създаде сериозни проблеми, е този за шофирането на коли, които имат проблем с 
регистрацията. С до 1 г. затвор и глоба от 500 до 1000 лв. ще се наказва всеки, който управлява превозно средство, което 
не е регистрирано по надлежния ред. Проблемът е, че регистрацията може да се прекрати служебно, без шофьорът изобщо 
да разбере - например при служебно отписване заради липса на задължителна застраховка. 
НК дава възможност за образуването на дело и когато регистрацията на колата е прекратена, но друг човек да я шофира. 
За да се стигне до присъда, трябва да се докаже, че има уведомяване за дерегистрацията, защото, ако човекът не е получил 
известие, няма как да разбере, че е наказателно отговорен. 

 
 
Дневник 
 
√ БСП иска тол системата да се изгражда от държавата, а не от частници 
Държавният интерес предполага тол системата, за плащане на пътуването на товарните автомобили по републиканските 
пътища и електроните винетки за леките коли, да се изгражда от държавата, а не от частници, каза днес по Канал 3 
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говорителят на парламентарната група на БСП Лява България Жельо Бойчев. Според него тази дейност ще носи между 800 
млн и 1.2 млрд лева на година. 
Освен сериозните приходи, ставало въпрос и за националната сигурност, тъй като управляващият системата ще има данни 
за движението на всички превозни средства в страната. Според Бойчев решението, системата да се изгради от държавата, 
ще доведе и до по-бърза реализация, защото ще сложи край на надцакването на големите играчи, които искат поръчката. 
До момента поръчката тръгва девет пъти и толкова пъти е спирана от жалби до съда, относно процедурата. Жельо Бойчев 
отрече слуховете, че БСП има своя фирма, с интерес към поръчката. 
 
 
в. Сега 
 
√ МРРБ откри нарушения на общините при санирането 
Разходите извън правилата на програмата няма да се плащат 
Нарушения при одобрените за саниране сгради е установила проверка на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ) в края на миналата година. Това става ясно от писмо на зам.-министър Николай Нанков, в което 
категорично се предупреждават кметовете, че макар и одобрени за финансиране от Българската банка за развитие (ББР), 
не всички разходи ще се разплатят. 
МРРБ е направило проверка на случаен принцип за това дали вписаните в проекта за обновяване дейности са допустими 
според указанията на програмата за безплатното саниране на жилищните блокове. Направен е преглед на документацията 
на одобрени за финансиране сгради от експерти на министерството и е установено, че недопустимите разходи са 
одобрявани от общински чиновници и от проектанти. Експерти на общини са залагали в условията на обществените 
поръчки дейности по техническото и енергийното обследване, които не са описани в указанията. Проектантите също са 
записвали в инвестиционните проекти ремонти, въпреки че в договора между тях и общината е заложено условие за 
стриктно спазване на дейностите, които се плащат. 
Затова в писмото се напомня, че всичко извън правилата за допустимост на извършваните дейности няма да се плаща. В 
указанията на министерството изрично е посочено, че по отношение на мерките за енергийна ефективност ще се 
финансира "икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на 
енергопотребление "С". Предварително е ясно, че няма да се плащат подмяна на отоплителни тела - например радиатори 
на парното, нито пък смяната на асансьори. Извън обхвата на разходите са и обзавеждане или оборудване в 
апартаментите. 
В допустимите дейности са изброени конструктивно усилване и основен ремонт на конструкцията, когато те са изрично 
"предписани като задължителни за сградата в техническото обследване". В списъка са още обновяване на общите части - 
ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка, както и мерки по енергийна ефективност, които също са 
предписани енергийното обследване. Признават се и разходи за нова дограма, топлинна изолация, нови котелни, 
газификация, а също и за смяна на горивото за отоплението. Смяната на горивната база трябва да е обоснована с доказан 
енергоспестяващ и екологичен ефект. Приема се също смяна на вертикалната с хоризонтална система, така че да се осигури 
индивидуално отчитане на разходите за парно. 
ВАЖНО 
Изпълнението на дейности по конструктивно усилване на одобрените сгради е допустимо само ако в доклада от 
техническото обследване има констатации за това и тези мерки са предвидени изрично като задължителни. Става дума за 
повреди или дефекти като пукнатини в носещи и неносещи конструктивни елементи, недостатъчна якост и корозия на 
бетона и армировката, слягане на основите. 
ПРОВЕРКА 
Сметната палата планира да направи одит на националната програма за саниране. Това заяви вчера пред БНР 
председателят на палатата Цветан Цветков. Одитът ще обхване дейността на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството и на Министерството на енергетиката. "Все още нямаме капацитет и ресурси да започнем и по-мащабни 
одити в областта на енергетиката. С течение на времето, когато натрупаме административен капацитет, ще одитираме 
енергетиката в нейната многопластовост", обеща Цветков. 
 
 
investor.bg 
 
√ Скъпите лифт карти в българските ски курорти се компенсират от цените на хотелите 
Около 6 хиляди са българите, които пътуват в чужбина на ски, каза Румен Драганов 
Лифт картите в България са по-скъпи в сравнение с други европейски ски курорти, но цените на нощувките са на по-ниски 
цени. Туроператори твърдят, че тези цени са нормални за всички малки ски курорти и така цената на лифт картата в Банско 
например не е висока спрямо други курорти в Европа от същата величина. 
По-ниските цени на нощувките в българските ски курорти са нож с две остриета, коментира туроператорът Димитър Попов 
в ефира на bTV. От една страна, се създава конкуренция, но от друга, е налице риск от ниско качество на услугата. Най-
голямото предимство на българските зимни курорти е, че по цени на настаняване нямаме конкуренция, посочи 
туроператорът. 
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Що се отнася до наема на ски оборудване, оказва се, че българските курорти нямат големи разминавания с европейските 
зимни комплекси. Цената за наем на ски за седмица е 50 евро в Банско. До 60 евро е цената в някои италиански, словенски 
и френски куроти, показва статистика на предаването “Чети етикета”.  
Българите, които карат ски в чужбина, винаги са със собствено оборудване, отчете Попов. 
Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, посочи, че проблемът с дългото чакане за ски лифта 
в Банско е само през уикендите или в пика на сезона. Но проблемът е видим и е за поредна година, отчете той. 
Голямата леглова база в българските зимни курорти не е адекватна на броя на туристите и наред с ниската цена на 
настаняването поставя в риск качеството на продукта, коментира Димитър Попов. 
Той цитира данни, според които легловата база за Банско е 60 хиляди легла – хотели, включително комплекси, които не са 
завършени. А данните от декларираните нощувки сочат, че приблизително всеки хотелиер е обявил по едва 20 нощувки 
за цялата година. В момента българските ски курорти работят в условия на свръхпредлагане на леглова база, което не е 
добре, посочи той и акцентира върху големия сив сектор в туризма. 
Румен Драганов също открои проблема със сивата икономика в туризма. Той посочи като причина за това 
недобросъвестните собственици, включително и в лицето на държавата заради лошото управление на общинската 
собственост. Експертът даде пример с Австрия, където средният приход от турист е 1775 евро, а в България е 324 евро. 
В момента туристите са най-недоволни от дългото чакане за ползване на ски пистите, което би могло да се подобри, каза 
Попов. Другият съществен проблем е качеството на храната в базите за настаняване – цените са свалени до минимум и 
това води до ниско качество. 
Според експертите българите предпочитат Швейцария като ски дестинация, където средната цена за зимна ваканция 
излиза около 2500 евро. Само 6 хиляди са българите, които си позволяват да отидат в чужбина на ски, каза Румен Драганов. 
 
 
Дарик радио 
 
√ Частните ветеринарни лекари готвят масови протести 
Частните ветеринарни лекари се готвят за масови протести в края на януари заради отказа на държавата да им изплати дължимите 
средства за извършените дейности по контрол и ликвидиране на заразните болести по животните. Това обяви д-р Стойчо Колев, 
председател на браншовата организация в област Разград.  
Държавен фонд "Земеделие" и Разплащателната агенция дължат на частните ветеринари от цялата страна 15 млн. лева. Ветеринарните 
лекари обаче получили обещание, че от пари, ще им бъдат платени само 5 млн. лева. 
"Нашето заплащане е обвързано с нотификация от Европа, от която са отделени пари за нашия труд и тези пари са целево насочени, 
сумата, която трябва да получим за го дината, това са 15 млн. лв. за извършена дейност през целия този период", обясни пред БНТ д-р 
Стойчо Колев.Според медиците голяма част от тези средства са отклонени неправомерно, основно за заплащане дейността на частните 
лаборатории. 
"Другите пари са отишли за хуманно отношение към птиците, бяха дадени и то не малка сума, 4 млн. За лабораториите мисля, че около 
7 млн., смятайте, от тези 15 млн. лв., какво остана за нас. Значи към птиците може да има хуманно отношение, а към ветеринарните 
лекари никакво", коментира още той.  
Д-р Колев припомни, че през изминалата година ветеринарите бяха вдигнати на крак, за да бъдат пресечени няколко опасни епидемии 
по добитъка."От наша страна всичко бе извършено в срок и навреме, като през цялото това време ни бе обещавано, че нашият труд ще 
бъде заплатен, че няма да имаме никакви проблеми, защото вече знаете, че години наред все с обещания живеем и все се случва едно 
и също, че пак сме излъганата страна", категоричен е специалистът.  
Все още няма определени дати за протестите, не е конкретизирана и формата им, от съсловието обаче са категорични, че ще се борят 
докрай за заработеното с честен труд. 
 
 

Дневник 
 
√ The Mall се продава 
Вторият по приходи мол в България - The Mall на "Цариградско шосе" в София, се продава. Това се разбира от уведомление, 
подадено в края на изтеклата година до Комисията за защита на конкуренцията. 
В него сегашният собственик на обекта - "АП Ритейл 1", обявява, че ще излезе от обекта. Купувач се явява 
южноафриканската инвестиционна група New Europe Property Investments чрез регистрираното в България "София 
къмършъл сентър". 
В днешния си брой седмичният "Капитал" пише, че от страна на купувачите не са изразили категоричност, че сделката 
непременно ще се състои, но са заявили интерес да стъпят на българския пазар. 
По информация на изданието сделката е за около 180 млн. евро, като включва и площта, която до неотдавна беше заета 
от хипермаркета на "Карфур". След като магазинът затвори, площта бе продадена от частен съдебен изпълнител, като я 
придоби Уникредит Булбанк, която беше кредитор на собственика на площта - гръцката компания "Маринопулос". 
Очаква се новият собственик да реши кой ще заеме освободеното място от "Карфур". 
 
 
 
investor.bg 
 
√ Мястото на стартиращите компании е на борсата, препоръчва финансист 
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Капиталовият пазар трябва да стане част от икономиката, смята д-р Боян Иванчев 
През 2016 г. видяхме IPO на интересна компания на Българска фондова борса (БФБ), но пазарът продължава да бъде много 
малък, плитък, манипулативен и изостанал – регулаторно, технически, фактически. Така коментира развитието на 
капиталовия пазар у нас д-р Боян Иванчев, преподавател по поведенчески финанси във ВУЗФ, в предаването „Бизнес старт” 
на  Bloomberg TV Bulgaria. 
Според него „не трябва да ни радва ръст от около 20% на капиталовия пазар, защото той може да се реализира в рамките 
на много малки пакети, като всяко едно сериозно качване се използва от добрите и умните играчи на борсата да се 
разтоварят и да си вземат печалбата“. 
За да се раздвижи борсата Иванчев препоръча излизането на стартъпи, „където им е мястото“. 
„В момента имаме спестявания на физически лица в размер на 50% от БВП  - близо 45 млрд. лева, но парите отиват в 
недвижимости, но не и в капиталовия пазар", коментира финансистът. 
Като причина за това той посочи непопулярността на борсата и малките обеми. 
„Промяната не става само със стратегии.  Пазарът не работи регулаторно", посочи той. "Нищо не се случи на капиталовия 
пазар през 2016 г., освен смяна на ръководството на Комисията за финансов надзор, но половин година по-късно 
подпредседателите не са установени. Няма посока, цел, няма разговор”, допълни той. 
По думите на Иванчев в приетата поредна Стратегия за развитие на българския капиталов пазар не става ясно каква е 
целта. „Не е ясно за какво говорим - за клирингова къща, за качване на ДЦК, създаване на алтернативен пазар или 
създаването на доброто име на капиталовия пазар”, коментира той. “Развитието на капиталовия пазар не е свързано със 
съседните държави, а с голямата българска спестовност, интелект и предприемчивост", коментира финансистът 
очакванията за ползите от иновативната регионална платформа за търговия с ценни книжа SEE Link. 
 
 
Капитал 
 
√ Близо 600 млн. лв. от КТБ ще бъдат разпределени сред кредиторите 
Най-голяма сума ще получи Фондът за гарантиране на влоговете в банките 
Година и половина след влизането на Корпоративна търговска банка (КТБ) в несъстоятелност в ход е програма за частично 
разпределяне сред кредиторите на постъпленията от осребряване на имуществото й. Последната официална справка на 
синдиците към 20 декември показваше събрани 176.6 млн. лв. Основната част всъщност е завареният кеш при затварянето 
на банката, с който сумата набъбва на близо 600 млн. лв. Общо дължими са над 5 млрд. лв. към близо 8 хил. институции, 
компании и граждани, включени в списъка на приетите вземания. Това означава, че при първото разпределение 
средствата биха стигнали за погасяване на малка част от задълженията към обезпечените кредитори и Фонда за 
гарантиране на влоговете. Шанс за последващи постъпления за разпределяне има при успех на търга за продажба на ТБ 
"Виктория", който е пред финал. Засега разпродажбите на имущество на банката чрез частни съдебни изпълнители и 
публични търгове не носи задоволителен резултат. 
Последни спънки 
Организирането на специалната процедура става ясно от електронната книга на актовете на Фонда за гарантиране на 
влоговете в банките, който на 23 ноември е одобрил създаването на работна група за изготвяне на частичните сметки за 
разпределение на наличните суми. Според Закона за банковата несъстоятелност към това се пристъпва, когато в масата на 
несъстоятелността се наберат "достатъчно парични средства". При разпределение на осребреното имущество вземанията 
се изплащат в строго определен ред, като първи са кредиторите, които имат обезпечение със залог или ипотека. Тяхната 
част от разпределението идва от парите, получени при продажба на това обезпечение. Следват други обезпечени 
кредитори и тогава идват Фонда за гарантиране на влоговете, който има да получава 3.7 млн. лв. по линия на изплатените 
гарантирани депозити във фалиралата КТБ, и всички останали депозанти. План-сметката не е публикувана, но законът 
предвижда всяка сметка за разпределение да се обявява в Търговския регистър. 
По информация на "Капитал" една от пречките разпределението да стане веднага е, че се изчаква окончателно съдебно 
произнасяне по постъпилите възражения срещу списъците на приетите и неприетите вземания, изготвен от синдиците още 
през 2015 г. Към края на миналата година висящите такива производства бяха 88. Аргументи, оспорващи включени в тях 
участници и суми, внесоха в Софийския градски съд (СГС) членове на сдружението "Ние, гражданите", което обединява 
негарантирани вложители в банката. Основните им претенции са към сумите, които са признати за получаване от Фонда 
за гарантиране на влоговете в банките, тъй като били надписани с повече от 200 млн. лв. 
Постъпления според очакванията  
На този етап ще се разпределят близо 600 млн. лв., като само 178 млн. от тях са събрани от синдиците. Това е в пъти по-
малко от прогнозата на независимия консултант Alix Partners, който след анализ на кредитния портфейл прецени като 
събираеми в 12-месечен срок между 600 и 800 млн. лв. в най-добрия случай. 
Песимистична прогноза има и финансовият министър Владислав Горанов (който индиректно контролира работата на 
синдиците), според когото ще бъдат събрани 10% от средствата, раздадени от банката. 
Сред близките по-едри активи, от които може да влязат още средства, е продажбата на ТБ "Виктория", която е 100% 
собственост на КТБ, за която се очаква сделка до края на януари. Процедурата е на етап преговори за подобряване на 
офертите с двамата кандидата, а очакванията са, че купувачът ще върне в цялост и в разумен срок депозита от 116 млн. 
лв., който КТБ има в ТБ "Виктория". По информация на "Капитал" засега везните клонят към Търговска банка Д на Фуат 
Гювен, чиято оферта е значително по-висока от тази на БАКБ на Цветелина Бориславова. 
 


