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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
Мениджър 
 
√ Очакват 6% ръст на заплатите през 2017 г. 
През настоящата година доходите на българите ще се увеличат с 5-6%, показват данни на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 
„Средната работна заплата ще надхвърли 1000 лева тази година”, заяви пред БНР председателят на АИКБ Васил Велев.  
По думите му икономиката ще нарасне с 3%, а ако има политическа стабилност, може и с повече, което ще се усети от 
хората. Той припомни, че през последните 10 години в България доходите растат най-бързо в целия Европейски съюз. 
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√ Средната заплата в България ще надхвърли 1 000 лв. през 2017 
Това прогнозират от Асоциацията на индустриалния капитал 
Средната работна заплата ще надхвърли 1 000 лева тази година. Това прогнозира пред БНР председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал Васил Велев.  
Той посочи, че икономиката ни ще нарасне с 3%, а ако има политическа стабилност, може и с повече, което ще се усети от 
хората. 
"През последните 10 години в България доходите растат най-бързо в целия Европейски съюз. Ние очакваме и тази година 
ръст на доходите от 5-6 процента", каза Велев.  
По данни на НСИ за третото тримесечие на 2016 средната месечна работна заплата в страната e 941 лв. 
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√ Прогноза: Средната работна заплата ще мине 1000 лв. 
Според АИКБ икономиката ни ще нарасне с поне 3% 
С едната работна заплата ще надхвърли 1000 лева тази година. Това прогнозира председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев пред БНР. 
"Икономиката ни ще нарасне с 3%, а ако има политическа стабилност, може и с повече, което ще се усети от хората", 
допълни Велев. 
По думите му през последните 10 години в България доходите растат най-бързо в целия Европейски съюз. 
"Ние очакваме и тази година ръст на доходите от 5-6%", коментира той. 
 

 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Медиапул 
 
√ Огнян Герджиков оглавява служебен кабинет от експерти с шарен политически профил 
Румен Радев насрочи парламентарните избори за 26 март 
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Бившият председател на парламента и депутат от НДСВ Огнян Герджиков ще оглави служебното правителство на 
президента Румен Радев, в което са поканени експерти, гравитиращи към различни политически сили. Във вторник 
държавният глава подписа указ за назначаването на Герджиков, а с друг указ разпуска парламента от 27 януари и насрочва 
извънредните парламентарни избори за 26 март. 
По-рано през деня Радев събра на "Дондуков" 2 поканените за министри. 
Вътрешен министър ще бъде бившият директор на полицията на Пловдив Пламен Узунов. Посланикът в Берлин Ради 
Найденов ще бъде външен министър, а "вечният зам.-министър" Кирил Ананиев ще отговаря за финансите. 
Вицепремиер и здравен министър се очаква да бъде Илко Семерджиев, който заемаше този пост в кабинета на Иван Костов 
и е един от най-яростните критици на политиките, провеждани от министъра в оставка Петър Москов.  
Деканът на Стопанския факултет на Софийския университет доц. Теодор Седларски ще бъде министър на икономиката, а 
дългогодишният експерт в НКЖИ Христо Алексиев се очаква да бъде назначен за министър на транспорта.  
Сред вероятните нови министри няма кадри на бившата Държавна сигурност. Според източници на Mediapool президентът 
Радев се е съобразил с мнението на партньори в ЕС и НАТО, че не приемат с доверие подобни назначения.  
Сред известните досега кандидати за министри няма нито една жена, както и такива, които са пряко свързани с БСП.  
Полицай с противоречив бекграунд за вътрешен министър   
Поканеният за вътрешен министър Пламен Узунов е бивш директор на полицията на Пловдив. Назначен е на поста по 
време на кабинета "Орешарски" през 2013 г. и остава на него и след идването на правителството "Борисов 2" . Той бе 
принуден да напусне МВР през август 2015 г. след писмо на главния прокурор Сотир Цацаров до вътрешния министър 
Румяна Бъчварова, в което се посочват нередности при разследването на пътен инцидент - двама негови подчинени са 
прикрили шофьор, убил на пътя възрастен човек.  
По неофициална информация между Узунов и Бъчварова е имало сериозен конфликт. Впоследствие Узунов стана и 
свидетел на прокуратурата срещу депутата от ГЕРБ Методи Андреев, който бе даден на парламентарната антикорупционна 
и етична комисия по сигнал, че опитал да кадрува в МВР. 
Като се има предвид ключовата роля на МВР за разкриване и предотвратяване на нарушения по време на избори, Узунов 
ще бъде натоварен с огромна отговорност и очаквания. 
Опитен дипломат с евроатлантическа ориентация поема Външно 
Участието на посланик Ради Найденов е една от изненадите в служебния кабинет. Както и Огнян Герджиков, неговата 
публична кариера започва след като бившият цар Симеон Сакскобургготски става министър-председател. Ради Найденов 
бе началник на кабинета на Сакскобургготски. 
След това му е поверен ключовия пост на главен секретар на Министерството на външните работи в първия кабинет на 
ГЕРБ, когато външен министър бе Николай Младенов. Освен сериозен дипломатически опит, Ради Найденов има такъв и 
в провеждането на избори зад граница.  
В момента актуалното спрягано име за военен министър е на Стефан Янев, който е бил военен аташе в САЩ.  
Очевидно Румен Радев, чиято изборна победа бе отбелязана от всички западни медии с очаквания за завой към Москва, 
се опитва да даде гаранции на партньорите от ЕС и НАТО, че външнополитическият курс няма да се променя.  
Бивш министър на Костов, който е в конфликт с Москов, оглавява МЗ 
Министър на здравеопазването ще бъде Илко Семерджиев, чийто мандат в кабинета на Иван Костов се свързва с 
радикални промени в сектора, свързани с въвеждането на здравноосигурителния модел. Очакванията са Семерджиев да 
ревизира някои от решенията на предшественика си Петър Москов.  
Семерджиев яростно критикуваше политиките му, а сега ще има възможност да "поправи" част от тях с промени в различни 
наредби.  
Гълъб Донев беше заместник на Ивайло Калфин в социалното министерство до оттеглянето му през май миналата година. 
Донев е с дългогодишен стаж в социалните институции, бил е главен секретар и директор на дирекция в Министерството 
на труда и социалната политика, оглавявал е Главната инспекция по труда. 
Образованието ще поеме проф. Николай Денков, който до април миналата година беше зам.-министър на образованието 
с ресор "Наука". Той напусна поради "съществени различия с приоритетите и стила на работа" на министър Меглена Кунева 
и след като тя извади от ресора му развитието на оперативната програма. Сега отново на него се пада да финализира 
конкурсите за научни центрове за 350 млн. лева по оперативната програма “Наука“. 
Очаква се актьорът Рашко Младенов, който има и административен опит като директор на различни театри в София и 
страната, да е министър на културата. Младенов е един от хората с ясни позиции по театралната реформа.  
Титуляр за енергийното министерство 
Въпросителни остават за служебния министър на енергетиката. Според източници на Mediapool са обсъждани няколко 
имена: на бившия изпълнителен директор на "Българския енергиен холдинг" Жаклен Коен, който в момента е член на 
управата на АЕЦ "Козлодуй"; на бившия шеф на ядрената централа Иван Генов, и на председателя на Българската 
федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Делисивков. От тях обаче последно везните наклонили 
към Делисивков, тъй като Коен и Генов се възприемат като прекалено обвързани с БСП, а Румен Радев искал по-експертни 
и политически необременени имена. 
Делисивков е магистър по енергийна икономика и дипломация от Московския държавен университет международни 
отношения (МГИМО) и Университета в Будо, Норвегия. Докторант е в катедра Икономика и управление по отрасли 
(енергетика) в Стопански факултет на Софийски университет "Св. Кл. Охридски". Участвал е активно в развитието на 
регулаторната рамка за либерализация на пазарите на електроенергия и природен газ. 
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От президентството няма официална информация за проведената среща. Оттам обаче съобщиха, че Румен Радев е 
назначил още двама души в екипа си. Журналистката Елена Йончева очаквано ще е прессекретар на държавния глава, а 
инженер Цвета Тимева от Пътната агенция ще е секретар по регионално развитие.  
 
 
 
Българско Национално Радио 
 
√ Румен Овчаров: Режим на тока на практика е въведен 
Валентин Николов: Няма опасност от режим на тока 
Режим на тока в България на практика вече е въведен, а електроенергийната система на страната е в състояние "тревога". 
Става дума за оцеляването на електроенергийната система на страната. За това алармира в предаването "Преди всички" 
бившият министър на енергетиката Румен Овчаров. Той се позова на писма на Електроенергийния системен оператор:  
Резервите, необходими за функционирането на електроенергийната система, не само не се възстановяват, но и намаляват, 
като перспективата е тази ситуация да се влоши. Заради това ЕСО е информирал електроенергийната система на ЕС за 
Южна Европа, че електроенергийната система на България е в състояние "тревога". Как съответства това състояние 
"тревога" на безхаберието на министърката, която вчера излиза и ни обяснява, че няма никакъв проблем? 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова е получила писмо от Електроенергийния системен оператор, в което се 
говори за недостиг на електроенергия в страната въпреки активирането на всички резервни електропроизводствени 
мощности, каза Овчаров. 
Според него в настоящата ситуация един отговорен министър-председател би трябвало да излезе и да призове хората да 
пестят електроенергия, защото ситуацията се задълбочава и ако не се вземат мерки веднага, отново ще стане критична. 
Последният режим на тока в България е от 1992 година, припомни Овчаров. Наличните въглищни запаси по думите му са 
чувствително под регламентираните количества, по норматив трябва да има запаси от въглища за 14 дни: 
В сравнение с този период на миналата година потреблението е увеличено с 9%. Тоест потреблението няма кой знае какъв 
ръст. През лятото и есента на миналата година язовирите са целенасочено изпразвани. Произведена е над милиард и 
половина киловатчаса електроенергия, която е продадена по най-ниска цена. Върховата, най-скъпата електроенергия на 
водно-електрическите централи е продадена бандово. Като за да бъде тя продавана, е ограничавано производството на 
АЕЦ "Козлодуй". Да не говорим колко са загубите от тези евтина продажба на електроенергия, които според някои оценки 
са между 30 и 50 милиона за НЕК. 
Валентин Николов от ГЕРБ, който е заместник-председател на парламентарната комисия по енергетика, обясни за 
"Хоризонт", че трудно в днешно време можем да бъдем в режим на тока, още повече, че говорим за регионална 
електроенергийна система и обмен на електроенергия между съседните държави. 
Състояние "тревога" не значи, че сме пред режим на тока, положението въобще не е тревожно, увери Николов. Според 
него запасите от въглища са в нормални количества, нещата се пресилват, за да се плашат хората и се прокарват тези в 
опит да се дестабилизира държавата: 
Язовирите са пълни над 50%, а въглища се доставят ежедневно от Маришкия басейн. Няма никакъв проблем от гледна 
точка на този капацитет. Студеният резерв заработи в цялата страна. В момента имаме резерв от мощности и ако се 
наложи, те ще бъдат включени. Проблем може да има, ако има извънредни обстоятелства. Електроенергийният системен 
оператор в момента балансира системата добре. Няма опасност от режим на тока. 
Валентин Николов потвърди, че има такива писма от Електроенергийния системен оператор, но заяви, че в днешно време 
е трудно да има режим на тока: Не виждам проблем, никъде няма режим на тока и няма никаква опасност за режим на 
тока. В това съм категоричен, заяви Николов. 
 
 
√ Председателят на КЕВР Иван Иванов: Няма да се стигне до режим на тока 
Няма да се стигне до режим на тока, смята председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. 
Според него метеорологичните условия в момента нямат аналог през последните 30 години. Има съчетание от два 
фактора: много ниски температури и много дълъг период на тези ниски температури. Защото ние сме имали такива ниски 
температури през изминалите десетилетия, но обикновено в рамките на няколко дни студената вълна отминава. Въпреки 
че енергийната система работи под голямо напрежение, считам, че няма да има режим на тока, категоричен беше Иван 
Иванов. 
Той посочи още, че според извършените дотук проверки няма надписване на сметките за ток: Ще продължи проверката 
на базата на постъпили жалби, за да се провери тяхната основателност. Всички проверки, които са извършени на място за 
показанията на електромерите, до момента не показват нарушения. 
 
 
Дневник 
 
√ Проверки в електроразпределителните дружества не откриха надписвания на сметки 
Проверки на съвместни екипи на Министерство на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране не откриха 
надписване на количества използвана електроенергия, както и повредени електромери или такива без метрологична 
проверка. Те бяха направени в периода 18-20 януари, провокирани от усложнената зимна метеорологична обстановка, 
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ниските температури в страната и регистрирано рекордно за последните двадесет години потребление на електрическа 
енергия. Екипите са проверили над 150 произволно избрани електромера на битови клиенти. На няколко електромера е 
констатирана разлика във времето за превключване между дневна и нощна тарифа до 20 минути спрямо реалното време. 
Навсякъде е спазен нормативно определеният 31-дневен срок за отчитане. За да се избегне допускането на грешки, трите 
електроразпределителни дружества контролират процеса на отчитане както на място, така и софтуерно. При възникване 
на съмнения за нереален отчет, компаниите са в готовност да извършат допълнителни проверки. 
С оглед по-пълно и обективно отразяване на текущата ситуация и детайлизиране на проверките МЕ и КЕВР са изпратили 
до трите електроразпределителни дружества допълнителни въпроси, на които те трябва да отговорят през тази седмица. 
Данните ще бъдат обобщени и анализирани допълнително. 
С цел гарантиране сигурността на електроенергийната система в страната екипи на Министерство на енергетиката са 
извършили на място фактическа и документална проверка на складовите наличности във всички въглищни централи в 
страната. Те са установили, че към 6 януари 2017 година складовете на всички въглищни централи са били запълнени на 
100%. 
Установено е, че в периода 7.01.2017 г. – 20.01.2017 г. в централите ТЕЦ "Марица-изток" 2, ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ "Марица 
3" – Димитровград, складовите наличности на въглища са намалели. Съгласно договорите на централите с ЕСО за 
поддържане на студен резерв ще бъдат наложени предвидените финансови санкции. 
Проверката установи, че от 20 януари до настоящия момент включително доставките на въглища са ритмични и запасите 
от горива в складовете на централите се възстановяват до нормативно определените количества. 
 
 
 
в. 24 часа 
 
√ НАП и МВР влизат в кварталните сервизи 
НАП и МВР ще влизат на масови проверки в кварталните сервизи. Акцията е планирана за близките дни, като операциите 
ще продължат регулярно чак до 2018 година. Планът е заложен в стратегията за превенцията на престъпността на 
полицията. Смята се, че всяка втора работилница е нелегална, а потъналите от спестени данъци и осигуровки пари се 
изчисляват на десетки милиони годишно. Освен това много от сервизите продавали и крадени части, пише "Монитор" 
Данни на комисията по транспорт в парламента показват, че над 10 000 сервиза в страната работят на черно и над тях не 
се упражнява никакъв контрол. Данните на парламента се припокриват и с тези на НАП, откъдето твърдят също, че всеки 
втори сервиз в страната е фантом. 
 
 
 
investor.bg 
 
√ Парламентът ще решава за концесии със срок над 35 години 
Въвеждат се „запазени“ концесии, които се изпълняват по програми за създаване на защитени работни места за хора с 
увреждания или в неравностойно положение 
Въпреки че трудно успяха да съберат кворум, депутатите приеха окончателно част от новия Закон за концесиите. По време 
на извънредното заседание се наложи председателят Цецка Цачева да направи три опита да събере необходимото 
количество народни представители в залата. 
Според приетите на второ четене текстове максималният срок на концесия за ползване не може да бъде по-дълъг от 25 
години, освен ако със специален закон не е предвиден друг срок. Когато определеният максимален срок за концесия за 
строителство или за услуги е 35 години или по-дълъг, процедурата за определяне на концесионер може да се открие след 
решение на парламента. 
Първоначалното предложение бе този механизъм да се задейства при срок от 50 години. В момента има таван на 
сроковете и концесията не може да продължи повече от 35 години. 
Депутатите решиха още, че за общински концесии за строителство и концесии за услуги, при които определеният 
максимален срок е 20 години или по-дълъг, процедурата за определяне на концесионер може да се открие след решение 
на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.  
Новият закон урежда и концесиите за ползване на обекти, които са собственост на държавата или на общини, както и 
публично-частното партньорство, при което икономически оператор изпълнява строителство или предоставя услуги по 
възлагане от публичен орган чрез концесия за строителство или концесия за услуги. 
В текстовете е дефинирано, че според предмета си концесиите са за строителство, за услуги, за ползване на публична 
държавна или публична общинска собственост, а според вида на възложителя концесиите са държавни или общински.Не 
се възлагат концесии при опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на 
гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред. 
Новият закон въвежда и т.нар. запазени концесии, които се изпълняват по програми за създаване на защитени работни 
места за хора с увреждания или в неравностойно положение. Условието е поне 30% от работещите във фирмата-
концесионер да попадат в тези категории. 
Морските плажове ще се отдават на концесия за срок до 20 години, министърът на туризма ще може да ги отдава под наем 
за срок от 5 години, при условие, че прогнозната стойност на приходите на наемателя не е по-голяма от европейския праг 
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по смисъла на закона. На концесионера се възлага да извършва дейностите по осигуряване на водното спасяване, 
обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане 
на морския плаж. 
Концесионерът осигурява свободен и безплатен достъп на морския плаж и поставя указателни табели със схеми на 
отделните зони и условия на концесията. Морските плажове или части от тях, които не са предоставени на концесия, се 
управляват от министъра на туризма.  
Законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му в Държавен вестник. Изключение прави част чл. 45, който влиза в 
сила 12 месеца след обнародването и който гласи, че концесии ще се сключват само, ако са в плана за действие за 
държавни или общински концесии. 
До 31 януари 2019 г. Министерският съвет трябва да създаде Национален концесионен регистър. 
 
 
 
Дневник 
 
√ Туроператори искат нов закон за туризма 
Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) настоява да има нов Закон за туризма и смята, 
че последните предложения за промени в него, свързани с гаранционния фонд, не защитават потребителите и не водят до 
по-добра регулация в бранша. 
С промените се въвеждат допълнителни защитни инструменти в едно с действащата схема застраховка "Професионална 
отговорност на туроператора" - гаранционен фонд или клиентска сметка, обяви председателят на УС на асоциацията Байко 
Байков, цитиран от БТА. 
Добави, че това ще доведе до поскъпване на туристическата услуга за крайния клиент, без да му осигури по-добра защита. 
Байков не се ангажира с колко ще поскъпнат туристическите услуги, защото все още не са известни таксите за 
туроператорите във връзка с вноските в гаранционния фонд. 
Предложените промени в закона предвиждат таксите да се определят от нова структура, която се управлява от държавата 
и която може едностранно да ги определя, коментираха от асоциацията. 
От АБТТА посочиха, че предложението с промени в ресорния закон да се въведе клиентска сметка не е приложимо за този 
бранш, а е копирано от други сектори и като цяло противоречи на логиката на планиране в туризма. 
Димитър Попов от АБТТА изтъкна, че България е революционер в туристическото законодателство, и подчерта, че 
държавният рекет в сектора продължава вече десет години. Сред примери за такъв той посочи високата туроператорска 
такса, която придобива форма на скрит данък и не отговаря на труда, вложен от държавната администрация, както и 
административната тежест за бизнеса, заради липсата на електронно правителство. 
Ръководството на асоциацията разчита на диалог със следващата администрация по тази тема. 
 
 
 
в.Сега 
 
√ Всяка четвърта бензиностанция продава лош дизел  
Продажба на некачествено гориво и укриване на обороти остават двете най-чести нарушения на бензиностанциите, разкри 
нова спецакция, проведена под ръководството на звеното за борба с контрабандата и данъчните измами. 
За два дни екипи на Икономическата полиция, НАП, ГДБОП и инспектори по метрологичен надзор са проверили 21 
търговски обекта на различни вериги в областите Пловдив, Кърджали, Хасково, Сливен, Стара Загора и Велико Търново. 
Пет от бензиностанциите са зареждали лошокачествен дизел. Наложена е забрана за продажба на около 26 000 литра 
гориво, които ще бъдат изтеглени от мрежата. 
В някои от проверените обекти данъчните инспектори открили недекларирани съдове за съхранение на горива и разлики 
в касовата наличност, документални нарушения. Оказало се, че част от бензиностанциите имат неплатени данъци за над 
100 000 лв. и затова бил наложен запор върху наличните бензин и дизел.  
Наред с хайката в бензиностанциите спецекипите направили внезапна проверка в Търговски център в София, където 
хванали контейнер с "пиратски" стоки - над 7000 чифта обувки, обозначени с логото на известни търговски марки. Стоката 
е иззета в присъствието на представители на компаниите, които са собственици на марките, а досъдебно производство ще 
установи има ли злоупотреба с логото. Три склада на фирмата нарушител са запечатани и е направена пълна 
инвентаризация на стоките й. 
 
 
Дневник 
 
√ Търговците на горива ще декларират пред данъчните цената, на която ги доставят 
Търговците на горива ще трябва да декларират пред Националната агенция за приходите (НАП) на каква цена доставят. 
Така контролът върху сектора ще е по-голям са аргументите, с които се прави промяна в Наредба № Н-18 за отчитане на 
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, публикувана на сайта на Министерството на финансите. 
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Така данъчните ще могат да засичат кога продажбите на даден търговец с горива надхвърлят 25 хил. лв., тъй като по закон 
над тази сума компаниите от сектора са длъжни да предоставят обезпечения в полза на държавата, съобщава "Капитал 
daily". 
Ако се приеме новото предложение, и доставчикът, и купувачът вече ще трябва да посочват в справките към данъчните и 
цената на сделката в левове без ДДС. Така обезпечението би следвало да се определя по-точно като стойност и съответно 
НАП ще може по-лесно да събира дължимия данък от доставките на течни горива. 
Проектонаредбата е предложена за обществено обсъждане до 19 февруари, но ако бъде приета, изменението ще влезе в 
сила от 1 юли 2017 г. 
Средното годишно потребление на горива в България е 3 млрд. л, а събираните приходи са от 2 млрд. л, казва в интервю 
пред "24 часа" депутатът от Патриотичния фронт и бивш шеф на Агенция "Митници" Емил Димитров. Това по думите му е 
установила парламентарната комисия, която изследваше наличието на картел при горивата. 
Депутатът посочва, че така България губи годишно 1.2 млрд. лв. приходи от несъбрани акцизи. Причината за това била 
контрабандата, която "няма кой да я спира". 
"Фискалният контрол на НАП, който се занимава с чушките и доматите, трябва да може да проверява и цистерните", 
посочва той. Посочва, че измервателни уреди има само на едно дунавско пристанище и на едно на Черно море, останалите 
били "на доверие". 
 
 
 
econ.bg 
 
√ Ръстът на туризма за цялата 2016 г. доближава 11%  
Имаме над 8,4 млн. чуждестранни посещения с цел туризъм, почивки и екскурзия, както и посещения при близки, 
роднини и приятели  
Общият ръст за цялата страна се очертава около 11%, което е съвместно на пристиганията, които са били международни 
от чужбина и българските туристи, които са в България. Това каза председателят на Института за анализи и оценка в 
туризма Румен Драганов пред "Фокус". 
„По-голям е ръстът на чуждестранните посещения. Българите също поставят един ръст в рамките на около 5,5% за 2016 г. 
по отношение на пътуванията в България. Имаме близо 17,5 млн. пътувания с цел туризъм. Това са както туристически – 
такива, които са ползвали нощувки, така екскурзионни еднодневни пътувания до туристически обекти", заяви Драганов. 
В същото време имаме над 8,4 млн. чуждестранни посещения с цел туризъм, почивки и екскурзия, както и посещения при 
близки, роднини и приятели. 
Експертът уточни, че България се очертава като една много изгодна туристическа дестинация, както по отношение на 
местната икономика, която получава приходи от туризъм, така и по отношение на създаване на работни места. 
„Тя е интересна дестинация, тъй като съотношението цена-качество на българския туристически продукт е 
конкурентоспособно и за това говори и големият брой предварителни договори, които са сключени за 2017 г. по отношение 
на легловата база на територията на страната“, каза още Румен Драганов.  
 
 
 
investor.bg 
 
√ Парите за пенсии в Сребърния фонд през 2015 г. са с нулева доходност 
Общият паричен ресурс в края на декември 2015 г. по сметка на фонда в БНБ е в размер на 2,534 млрд. лв.  
Парите за пенсии в Сребърния фонд през 2015 г. са били с нулева доходност, пише в годишния отчет за дейността на фонда 
за 2015 г., публикуван в сайта на Министерството на финансите. 
Общият паричен ресурс в края на декември 2015 г. по сметка на фонда в БНБ е в размер на 2,534 млрд. лв., при 2,445 към 
края на 2014 г. 
От създаването си до настоящия момент акумулираният ресурс на фонда се намира в отделна сметка в Българска народна 
банка. По този начин фондът представлява част от международните валутни резерви на страната и се управлява съгласно 
Закона за БНБ, което гарантира, че принципите на надеждност, ликвидност и диверсификация са спазени по всяко време. 
Казано иначе, Централната банка управлява парите при минимално възможен инвестиционен риск, което при равни други 
условия съответства на относително по-ниско ниво на доходност в сравнение с частните институционални инвеститори. 
Независимо от текущата нулева доходност тази консервативна инвестиционна политика осигурява постигането на 
положителна реална доходност, т.е. на доходност, надхвърляща темпа на инфлация за определен период. От август 2013 
г. до юни 2015 г. включително в българската икономика се отчита дефлация на годишна база. По този начин, при текуща 
нулева доходност от страна на БНБ и елиминиране на инвестиционния риск от загуба на активи на фонда, реалната 
доходност на средствата на фонда е положителна, пише още в доклада за дейността на Сребърния фонд. 
Предвидена е възможност след 14 ноември 2018 г. със закона за държавния бюджет за съответната година част от 
акумулираните средства във фонда да бъде трансферирана към бюджета на държавното обществено осигуряване, се 
посочва още в отчета на Сребърния фонд. 
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в.Труд 
 
√ Българинът вкара още 2.79 млрд. лв. в банките 
Нови 2,79 млрд. лв. вкараха българите на депозит в банките през 2016 г., показват данните на Българската народна банка. 
Така спестяванията на домакинствата достигнаха 45,377 млрд. лв. Само през декември влоговете на граждани се увеличиха 
с 900 млн. лв. 
При фирмите също се отчита повишение на депозитите. Данните на БНБ показват, че за година те нарастват с 1,14 млрд. 
лв. до 19,36 млрд. лв., като през последния месец на 2016 г. спестяванията на фирмите набъбват с 88 млн. лв. 
Спестяванията на финансовите предприятия, сред които попадат пенсионни фондове, инвестиционни посредници, 
застрахователи и други небанкови финансови институции, за миналата година се увеличават с  528 млн. лв. и към края на 
декември достигат 3,44 млрд. лв. 
Според експерти основната причина депозитите в банките да се увеличават въпреки ниските лихви е заради несигурната 
икономическа и политическа ситуация в страна през последната година. 
БНБ отчита и лек ръст в потребителското и ипотечното кредитиране. През изминалата година банките са отпуснали с 0,6% 
повече потребителски заеми и общата сума, която домакинства дължат, достигна 7,31 млрд. лв. При жилищните кредити 
повишението е от 1,4% и вече са 8,76 млрд. лв. 
 
 
 
Медиапул 
 
√ Юнкер се обяви за минимална работна заплата в ЕС 
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер призова за въвеждане на минимална заплата първо в страните 
от еврозоната, а след това и в останалите държави от ЕС. 
"В Европа има праг на достойнство, който трябва да се спазва. Този минимален доход не е необходимо да бъде еднакъв 
във всички страни от ЕС. Това би било погрешно, уточни виждането си Юнкер. Той добави, че идеята за минимална заплата 
трябва да е така осъществена, че да не влиза в противоречия с принципа за конкурентноспособност, което е едно от 
опасенията на малките и средни фирми. 
 
 
 
Дарик радио 
 
√ Кои са най-атрактивните оферти за работа в електронната борса на Агенцията по заетостта?  
Заплата от 11 хиляди лева за капитан на самолет и 8000 лева за втория пилот са най-атрактивните предложения за работа, 
публикувани към момента в електронната борса на Агенцията по заетостта. Над 11 400 са свободните работни места на 
държавната борса, които се виждат в реално време чрез електронната страница на агенцията. Сред най-ниско платените 
професии са творческите: Държавната опера в Стара Загора търси балерини, балетисти и музиканти за оркестъра на 
осемчасов работен ден, а в замяна предлага минималната заплата, която от 1-ви януари е 460 лева. 
В едно от софийските бюра по труда се търсят двама капитани на самолет и четирима летци-втори пилоти, които да 
започнат работа от средата на март. Договорите са срочни, а работата се води почасова. И за двете длъжности се изисква 
владеене на английски език. Заплащането е примамливо - 11 220 лева за пилота-капитан и 7950 лева за втория пилот. 
Най-много обяви на електронната борса има за сервитьори и бармани - над 90 от работодатели в цялата страна. При тях 
заплащането варира между 420 лева за работа на смени във Вършец и 800 лева за същата работа в Карлово. 
Лекарите и началните учители също са търсени в много населени места - при лекарите най-атрактивната оферта идва от 
Харманли, където за работа на една смяна се предлага заплата от 1500 лева. В Силистра се търсят медици за Бърза помощ 
със заплата от 1100 лева. 
При началните учители заплащането се движи в рамките между 600 и 680 лева, без съществена разлика в големината на 
общината. 
Регионалните различия се забелязват при финансовите специалисти - ако за старши счетоводител във Варна с изискване 
за минимум 5 години опит се предлага възнаграждение от 567 лева, то в София има оферта за младши счетоводител с 
английски и компютърна грамотност, със заплата от 1000 лева. 
Минимална работна заплата се предлага на кандидатите за балетисти, балерини, оркестранти и гардеробиери в операта 
в Стара Загора. Местата са общо 7 и се работи на 8-часов работен ден. За същата продължителност домашната помощница 
в частен дом в София би получавала 700 лева. 
 
 
 
economy.bg 
 
√ Българка оглави временно Евростат 
Бившият директор на НСИ Мариана Коцева застава начело на европейската статистическа служба до избирането 
на нов генерален директор 
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От 1 януари тази година Мариана Коцева е назначена за изпълняваща длъжността генерален директор на европейската 
статистическа служба Евростат. Това става ясно от прессъобщение на институцията. Коцева, която е бивш директор на 
Националния статистически институт (НСИ), заема мястото на излезлия в пенсия Валтер Радермахер. 
До избирането на нов генерален директор на институцията неговата длъжност ще се изпълнява от Коцева. 
Мариана Коцева се присъединява към Евростат като специален съветник през април 2012. От юли 2014 тя е заместник-
генерален директор, пост, който заема и до днес. 
Коцева беше председател на НСИ в периода 2008-2012 година. Заемала е различни ръководни постове в български и 
чуждестранни администрации и е работила по международни проекти за ООН и Световната банка. Има магистърска степен 
по икономика и докторска степен по статистика и иконометрия от Университета за национално и световно стопанство в 
София. 


