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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
в.Труд 
 
√ Бизнесът дава на съд минималната работна заплата 
Работодателските организации ще обжалват в съда увеличението   на минималната работна заплата. Това съобщиха за 
„Труд” от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Асоциация на 
индустриалния капитал и Българска търговско-промишлена палата. 
Четирите организации ще внесат другата седмица жалба във Върховния административен съд (ВАС), с която искат да се 
отмени решението на кабинета за повишение на минималната заплата, уточни Божидар Данев, изпълнителен председател 
на БСК. Припомняме, че правителството прие от 1 януари 2017 г. размерът й да се увеличи на  460 лв,. , което е ръст с 9,5% 
спрямо миналата година. 
Това решение е незаконно, защото не е имало обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество, коментира 
пред вестника и Васил Велев, председател на АИКБ. 
По закон заседание на тристранката трябва да бъде свикано пет дни предварително, а два дни преди това на участниците 
да бъдат предоставени материалите. 
На практика заседанието беше свикано в четвъртък и се проведе в петък, което е нарушение, уточни Велев. 
Това стана причина всички работодателски организации да напуснат последното съвещание. 
Ако ВАС се произнесе в полза на работодателските организации, трябва да се свика нова среща на националния съвет и да 
се обсъди наново решението за ръст на минималната заплата. 
През 2015 г. съдът вече се произнесе в полза на бизнеса и отмени решението на правителството за увеличението на МРЗ 
– тогава на 360 лева. 
Основен мотив на жалбоподателите отново беше непровеждането на задължителната по закон съгласувателна процедура 
в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Бизнесът отдавна се обявява и против начина на определяне на минималното възнаграждение у нас. Според него от 
години насам то изпреварва ръста на средната, а също и на производителността на труда. 
„В момента  сумата се определя гледайки в тавана. Казват – бедни сме. Бедни сме, но трябва да работим, за да не бъдем”, 
заяви Велев. 
Затова работодателите настояват да има различно минимално възнаграждение за всеки сектор. Предлагат още то да се 
договаря между работодатели и синдикати, както се договарят минималните осигурителни прагове. 
 
 
econ.bg; b2bmedia.bg 
 
√ АИКБ дава на съд повишената минимална заплата 
Това каза изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов 
пред Bloomberg TV Bulgaria 
Решението за увеличаване на минималната работна заплата до 460 лв. е незаконно, тъй като не е съгласувано с НСТС. То 
ще бъде атакувано в съда. Това каза изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Добрин Иванов пред Bloomberg TV Bulgaria.  
На последното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество всички работодателски организации 
напуснаха съвещанието, като изтъкнаха същия аргумент - решението за минималното възнаграждение вече било прието 
от Министерския съвет.  
Повторно правителството в оставка одобри постановлението вчера. 
Добрин Иванов обяви още, че предстои да бъде внесена жалба във Върховния административен съд (ВАС) против 
решението на кабинета за повишение на минималното възнаграждение.  
„Възразихме срещу това още при приемането на бюджета за 2017 г. От години насам ръстът на минималната работна 
заплата изпреварва ръста на средната, а също и на производителността на труда, и на всички икономически показатели, 
които имат влияние върху трудовото възнаграждение“, обясни Иванов.  
Той припомни, че АИКБ отдавна настоява да се приеме механизъм за определяне на минималната заплата, който да 
включва редица показатели. В Министерство на труда  
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и социалната политика беше сформирана работна група, която да изработи такъв механизъм, но все още няма работещо 
решение, добави той.  
„Ние предлагахме също така минималното възнаграждение да се договаря между работодатели и синдикати, както се 
договаряха и минималните осигурителни прагове.  
Освен това считаме, че е редно минималната заплата да се договаря по сектори“, каза още изпълнителният директор на 
АИКБ.  
За служебното правителство и предстоящите парламентарни избори той коментира, че ситуацията не е извънредна.  
"За последните три години имахме други две служебни правителства, така че бизнесът не е стресиран", посочи Иванов. 
По думите му през тези две години на кабинета „Борисов 2“ е постигната добра финансова стабилност. Фискалният резерв 
беше много добре попълнен, миналата година приключи с излишък, припомни експертът. 
 
 
bulnews.bg; burgasnews.com  
 
√ Бизнесът оспорва в съда вдигането на минималната заплата 
Решението за увеличаване на минималната работна заплата до 460 лв. е незаконно, тъй като не е съгласувано с НСТС. То 
ще бъде атакувано в съда, обяви изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Добрин Иванов пред Bloomberg TV Bulgaria. 
На последното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество всички работодателски организации 
напуснаха съвещанието в знак на протест - съветът бе свикан постфактум, след като правителството в оставка така или 
иначе вече бе одобрило вдигането на МРЗ. 
А вчера на последното си заседание кабинетът за втори път одобри постановлението, с което минималната заплата става 
460 лева от 1 януари 2017 г. 
Добрин Иванов обясни, че жалбата срещу действията на МС ще бъде внесена във Върховния административен съд (ВАС). 
„Възразихме още при приемането на бюджета за 2017 г. От години насам ръстът на минималната работна заплата 
изпреварва ръста на средната, а също и на производителността на труда, и на всички икономически показатели, които 
имат влияние върху трудовото възнаграждение", обясни Иванов. 
Всички работодателски организации от години настояват да се приеме механизъм за определяне на минималната заплата, 
който да включва обективни показатели. В Министерство на труда и социалната политика беше сформирана работна група, 
която да изработи такъв механизъм, но все още няма работещо решение, добави той. 
„Ние предлагахме също така минималното възнаграждение да се договаря между работодатели и синдикати, както се 
договаряха и минималните осигурителни прагове. Освен това считаме, че е редно минималната заплата да се договаря по 
сектори", каза още изпълнителният директор на АИКБ. 
 
 
economic.bg; infostock.bg; data.bg; news.dir.bg 
 
√ Бизнесът дава на съд увеличението на минималната заплата 
През 2015 г. решението на правителството за ръст на МРЗ бе отменено  
Четирите работодателски организации в България ще обжалват в съда увеличението на минималната работна заплата. 
Това съобщиха от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, 
Асоциацията на индустриалния капитал и Българска търговско промишлена палата, предаде "Труд". 
Другата седмица те се очаква да внесат жалба във Върховния административен съд (ВАС), с която да се отмени решението 
на кабинета за увеличение на минималното възнаграждение. Това обясни председателят на БСК Божидар Данев. 
Председателят на АИКБ Васил Велев коментира решението като незаконно, тъй като не е имало обсъждане в Националния 
съвет за тристранно сътрудничество, а по закон то трябва да бъде свикано пет дни предварително. "Заседанието бе 
свикано в четвъртък и се проведе в петък", поясни Велев.  
Припомняме, че от 1 януари размерът на минималната заплата се увеличи на 460 лв., което е ръст с 9,5% спрямо миналата 
година.  
Ако ВАС се произнесе в полза на работодателите, предстои свикване на Националния съвет и ново обсъждане на 
решението за ръст на минималната заплата.  
През 2015 г. съдът подкрепи бизнеса и отмени решението на правителството за увеличение на МРЗ на 360 лв. Мотивът за 
преразглеждането бе същият като сегашния.  
От години бизнесът не е съгласен с начина на определяне на минималните възнаграждения, тъй като те изпреварват ръста 
на средните и производителността на труда. Според работодателите заплатата трябва да се определя по сектори. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Медиапул 
 
√ Радев очаква от служебния кабинет нулева толерантност към корупцията и организиране на честни избори 
Огнян Герджиков обеща да сведе до минимум купуването на гласове на предстоящите избори 
Президентът Румен Радев очаква от служебното правителство нулева толерантност към корупцията и организиране на 
честни и спокойни избори. Това заяви държавният глава по време на официалната церемония в Гербовата зала на 
"Дондуков" 2, където представи структурата, състава и приоритетите на бъдещото служебно правителство. 
Той отбеляза, че правителството ще работи в сложна вътрешна и международна обстановка, за това е необходима 
сигурност, стабилност и изпълнение на важните задачи за обществото и държавата. 
"Служебното правителство има ясно очертани приоритети – осигуряване на нормалното функциониране на държавата до 
следващото легитимно правителство, провеждането на честни избори, подготовката на председателство на Европейския 
съюз", каза президентът. 
Според него от изключително важно значение е гарантирането на финансовата, социалната и икономическата стабилност 
на страната, както и редът и сигурността на българските граждани. 
Това означава спокойно и ефективно работеща държавна администрация, каза Радев. 
Той вярва, че високият професионализъм на служебните министри е гарант за изпълнението на тази задача. 
"Основна мисия на служебното правителство е организирането, провеждането и подготовката на честни избори", каза още 
Радев. По думите му това означава недопускане на изборни манипулации. 
Председателството на Европейския съюз е не само предизвикателство, но и огромен шанс за България да заяви своето 
лидерство, каза още държавният глава. Според него за това е необходимо взаимодействие  на институциите на всички 
нива и по тази причина е назначил ресорен вицепремиер. 
Служебният кабинет следва да изпълни поставените му задачи след задълбочен експертен анализ на управлението като 
цяло, каза Радев. Той допълни, че ако бъдат  
установени порочни практики в управлението те ще бъдат огласени. 
Служебният премиер Огнян Герджиков обеща да намали до минимум практиките за купуване на гласове на предстоящите 
парламентарни избори на 26 март. 
Служебното правителство ням да отрича и руши постиженията на предходното управление, а ако бъдат установени 
грешки, те ще бъдат поправени, обща още Герджиков. 
 
 
 
в. 24 часа 
 
√ Гарелов оглавява правителствената информационна служба 
Журналистът Иван Гарелов оглавява правителствената информационна служба на кабинета на проф. Огнян Герджиков. 
Иван Гарелов е популярен български журналист и телевизионен водещ още от времето на социализма в България. 
Известен е с фразата „Часът и мястото на срещата са известни“. Иван Гарелов е роден на 6 февруари 1943 г. в Смилец, 
област Пазарджик. Завършва Софийския държавен университет със специалност журналистика. През 1972 г. започва 
работа в БНТ, където дълги години води политическо-информационното предаване „Панорама“. В БНТ създава и 
популярното за времето си вечерно публицистично предаване „Екип 4“. От 11 септември 2000 г. до 14 септември 2001 г. е 
на работа в Нова телевизия като шеф на „Новини и актуални предавания".  През 2004 г. става водещ на телевизионната 
игра „Вот на доверие“ по бТВ. Водещ е на играта до 31 декември 2006, когато официално е свалена от ефира на bTV. От 
октомври 2013 до юни 2014 година води предаването „Оригиналът“ по TV7, заедно с Елена Йончева. 
 
 
 
investor.bg 
 
√ Икономическият ръст на България ще се забави до 2,8% през 2017 г. 
Потреблението, износът и инвестициите ще движат растежа през тази година, според компанията за застраховане 
на търговски кредити Euler Hermes 
Икономическият растеж на България ще се забави до 2,8% през 2017 г., прогнозира компанията за застраховане на 
търговски кредити Euler Hermes. Компанията припомня, че за 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на страната се 
разшири с 3,3%, а според оценките ? през 2016 г. ръстът е достигнал 3,6%. Анализът на Euler Hermes показва, че основните 
фактори за ръст през 2016 г. са нетното външно търсене и натрупването на запаси. За сравнение, през 2015 г. катализатори 
бяха инвестициите и увеличеното вътрешно потребление. През 2016 г. разходите за индивидуално потребление са се 
увеличили с 1,8% спрямо ръст от 4,5% за 2015 г., а публичните дори са намалели с около 1%. С 1,5% са паднали и 
фиксираните инвестиции. 
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Заради очакванията за реализиране на проекти, съфинансирани от Европейския съюз (ЕС), прогнозата е през 2017 г. 
инвестициите отново да отбележат ръст - от 1,5%, като публичните разходи се очаква да нараснат с 1%. Индивидуалното 
потребление ще се увеличи с 2%, прогнозират анализаторите. 
Очакванията за ръст на потреблението се базират на стабилната тенденция за намаляване на безработицата. Компанията 
припомня, че нивото ? беше 9,2% през 2015 г.  
За 2016 г. очакваното ниво на безработицата е 8,6%, а за 2017 г. се очаква плавно понижение до 7,5%. 
През октомври 2016 г. за първи път от много време се наблюдава и лек ръст на банковите кредити, а през декември спира 
и дефлацията. За 2017 г. се очаква 1% инфлация основно заради очакваното увеличение на цените на горивата и енергията. 
“Българите остават силно предпазливи и консервативни, като продължава тенденцията за увеличаване на депозитите в 
банките въпреки намаляването на лихвите по тях. За момента те са по-склонни да спестяват, отколкото да инвестират”, 
казва Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България. 
Положително отражение върху икономиката ни през 2017 г. ще продължи да има износът, който се оказа много важен 
фактор за предходната година с увеличение от 5,5%. Експортът се очаква да се запази на сходни нива и през 2017 г. с - с 
ръст от 5%.Еuler Hermes прогнозира глобалният ръст на икономиката за 2017 г. да достигне 2,8%, а в еврозоната да се 
стабилизира на ниво около 1,6% за 2017 г. Това не предполага сериозна негативна динамика на износа. По-тежки 
последствия за компаниите би имало при търговски отношения с Турция, която е на трета позиция като дестинация за 
експорт. 
“Като цяло прогнозата ни за развитието на българската икономика през 2017 г. е за запазване на стабилност с някои 
възможности за положително развитие”, казва още Камелия Попова. Компанията ще запази рейтинга на България на ниво 
B2, който индикира умерен риск. Основна причина за това е външният дълг, който продължава да е висок, както и 
последиците от банковата криза от 2014 г., допълва тя. Нивото на външния дълг може да създаде сериозни усложнения 
при необходимост от покриване или рефинансиране във времена на икономически сътресения на глобално или 
регионално ниво, смятат анализаторите. 
 
 
 
Българско национално радио 
 
√ КЗП подготвя законодателство за споделената икономика 
Комисията за защита на потребителите подготвя законодателство, с което да регулира т.нар. "споделени пътувания" и 
настаняването на туристи в частни апартаменти, предлагани в интернет. 
Правилата и контролът, които важат в сферата на търговията и услугите, трябва да бъдат валидни за споделената 
икономика, коментира председателят на комисията Димитър Маргаритов: 
Всички институции, които могат да имат отношение към този процес, да могат да се намесят тогава, когато потребителският 
интерес е поставен на риск, тогава, когато е възможно някой да бъде измамен, трябва да има и начин да се реагира. 
През миналата година комисията е извършила повече от 38 хиляди инспекции в търговски и туристически обекти, както и 
в интернет пространството. Съставени са 3 250 акта, забранени са 212 опасни стоки. 
 
 
 
investor.bg 
 
√ Девет колективни иска срещу фирми за бързи кредити е завела КЗП 
Комисията продължава да следи казуса със заемите в швейцарски франкове 
Девет колективни иска срещу фирми за бързи кредити е завела Комисията за защита на потребителите (КЗП), съобщи на 
пресконференция председателят й Димитър Маргаритов. 
Комисията е направила преглед през 2016 г. на общите условия на 45 небанкови финансови институции. 
„Във всички договори с общи условия бяха открити неравноправни клаузи“, каза Маргаритов. 
Комисията и компаниите са изчистили неравноправните клаузи. Девет фирми за бързи кредити са отказали да ги 
премахнат от общите условия и срещу тях са заведени колективни искове в съда. 
Такива клаузи най-често опитват да наложат допълнителни плащания, забранени от закона. Някои търговци опитвали да 
нарушават автономията на договаряне на своите клиенти. Димитър Маргаритов цитира подобна незаконна клауза – ако 
получателят на кредит сключи договор с трето лице, с което би се влошило финансовото му състояние. „Едни такива 
мъгляви неща, които ви поставят в зависимост от кредитодателя, която е нездравословна и незаконосъобразна“, разясни 
председателят на КЗП. 
Друг пример е намирането на поръчител от кредитодателя, като таксата в случая може да е в пъти по-висока от самия 
кредит, което Маргаритов определи като недопустимо. 
Той предупреди потребителите, че като тези кредити са скъпи и трябва да се подхожда с внимание към тях, защото имат 
своята цена. 
КЗП продължава да работи и по случая с отпуснатите от български банки кредити в швейцарски франкове, след като беше 
подписано споразумение между една от финансовите институции и Комисията, заяви Маргаритов пред Investor.bg. 
"Следим споразумението стриктно. Банката в срок от един месец трябва да предложи възможността да превалутират 
заемите по начина, записан в споразумението", каза той. 
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Процесът на превалутиране е започнал. Трябва да дадем време на потребителите, но мониторингът е непрекъснат, 
допълни председателят на КЗП . 
По повод критиките на юристи към постигнатото споразумение той каза: „Няма критики от потребители“.  
 
 
 
Медиапул 
 
√ Бюджетът и данъците в София остават без промяна през 2017 г. 
Столицата се развива благодарение на бизнеса, но инфраструктурата в новите територии изостава 
Бюджетът на София за тази година остава на почти същото ниво като миналогодишния – 1.328 млр. лв. Това реши 
Столичният общински съвет в четвъртък. Това е с около 63 млн. лв. повече спрямо 2016 г. Увеличението беше постигнато 
след серия обществени обсъждания с бизнеса, учени и граждани и по настояване на опозицията. 
Първоначалният проектобюджет бе по-нисък спрямо 2016 г., заради консервативната оценка на приходите от местни 
данъци и такси, които в последствие бяха увеличени. 
Имуществените данъци и такси са основният източник на местни приходи. Заради активния жилищен пазар и 
строителството на нови сгради и предприятия за осма поредна година те остават без промяна. 
Бавният темп на усвояването на средствата от еврофондовете е другата причина да няма рязка промяна в посока нагоре 
на бюджета. Планираните за усвояване средства са с около 80 млн. лв. повече спрямо 2016 г., но остават близо двойно по-
малко от пиковата 2015 г. 
Устойчивите приоритети за развитието на града от последните години се запазват - изграждането на метрото, 
реконструкцията на трамвайни трасета, на булеварди и улици, строителство на детски градини, модернизация на училища, 
каза столичният кмет Йорданка Фандъкова. 
За тази година повече средства ще бъдат насочени директно към хората, към местата, където живеят - за подобряване на 
междублоковите пространства, кварталните улици, общинските болници, спорт, култура, каза Фандъкова.  Тя допълни, че 
се увеличават и средствата за хората с увреждания по програмата "Асистент за независим живот". 
Предложенията на БСП за повече пари за детски градини и училища за подобряване на материалната база – ремонт на 
физкултурни салони, огради и камери не бяха подложени на гласуване. 
Бюджетът за 2018 г. обаче ще се прави по нов начин, а работата ще започне още през март, реши СОС по предложение на 
група "Пет", в която влизат представители на "Движение 21", "Глас Народен" и "Зелените". 
Идеята е всички заинтересовани столичани да могат да се включат реално в правенето на бюджета, а не формално, както 
е в момента, според Стоян Александров. Това ще става чрез обществени обсъждания на документа през лятото, а не както 
е сега през декември или януари, когато проектобюджетът е готов и възможностите за промяна в него не са големи. 
За целта ще бъде променена Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. 
Бюджетът на София беше одобрен с подкрепата на 45 съветници от ГЕРБ, "Патриоти за София" и част от Реформаторския 
блок. Против гласуваха 10 съветници - всички седем от БСП , както и Войслав Тодоров от "Нормална държава" и Тодор 
Цанев от АБВ. Против бяха и съветниците от Реформаторския блок Марта Георгиева и Иво Божков, както и лидерът на "Глас 
Народен" Светльо Витков. 
Рекордни местни приходи от данък сгради и такса смет 
Въпреки че няма да има вдигане на местните данъци и такси, плановете са общината да има рекордни местни приходи, 
по думите на шефа на бюджетната комисия Орлин Алексиев. Това се дължи на подобрената събираемост, ръста на 
строителството и активния жилищен пазар. 
Планираните собствени приходи на Столична община се увеличават с близо 30 млн. лв. спрямо предходната година и 
достигат до 640 млн.лв. 
От новия данък върху таксиметровите услуги, който се въвежда през тази година, се очаква да постъпят 5 млн. лв. в 
общинския бюджет. 
Ремонти в центъра и вътрешните квартални улици 
Времената, когато капиталовата програма на общината гонеше рекордните над 700 млн. лв., засега остават в миналото. За 
тази година планираният бюджет е 435 млн. лв., от които 275 млн. лв. идват от еврофондовете. С тях продължава 
строителството на третия лъч на метрото и модернизацията на градския транспорт – нови трамваи и автобуси. 
Заради предстоящото европредседателство през първата половина на 2018 г. е заложен ремонтът на основни улици и 
булеварди в столицата, които се планират от години, а за някои има избрани вече и изпълнители. 
Изцяло ще бъде ремонтирана ул."Граф Игнатиев" със средства от програма "Региони в растеж". Предвижда се подмяна на 
ВиК инфраструктурата, нови трамвайни релси и тротоарни настилки. 
Подготвят се и проекти за цялостна реконструкция на трамвайните трасета по бул. "Цар Борис ІІІ", бул. "Македония", ул. 
"Каменоделска" и довършване на трамвайната линия по бул. "България" при бул "Иван Ев. Гешов", каза Фандъкова. 
Парите за основни ремонти на улици намаляват с около една трета спрямо тази година – от 95.3 млн. лв. на 64.6 млн. лв. 
Намалението идва от по-малко заложените средства за основна реконструкция на улици и булеварди, докато парите за 
пълнене на дупките остават на тазгодишното ниво от 34 млн. лв. 
Столичната община залага в капиталната програма и довършване на втория етап на ремонта на бул. "Монтевиодео" след 
приключването на тежки отчуждителни процедури. 
Ще бъде разширен и бул."Тодор Каблешков" от бул."Цар Борис Трети" до ж.к."Бъкстон". Това се повтаря почти всеки път 
през последните десетина години. 



6 

 

 

Предстои да започне изграждането на Източната тангента от "Ботевградско шосе" до Северната скоростна тангента. 
В програмата е заложено още и изграждане на кръгово кръстовище на бул."Св. Климент Охридски" и бул."Андрей Ляпчев". 
Предвиден е ремонт на участъци от бул. "Шипченски проход" и бул. "Асен Йорданов" при зала "Арена Армеец". 
За удобство на хората с увреждания се предвижда изграждането на пет асансьора в подлезите на бул. "Цариградско шосе". 
Столичната община планира довършването на четири нови детски градини - в кв. "Бояна", "Драгалевци", "Младост 4" и 
"Красна поляна". За 2017 г. е заложена и цялостна реконструкция в 26 училища и детски градини със средства от програма 
"Региони в растеж". 
Парите за озеленяване и осветление намаляват, за боклука остават същите 
След миналата година бюджетът за озеленяване беше увеличен с около 3 млн. лв., сега пада с 1.5 млн. лв. 
Намалението идва от по-малкото заложени капиталови разходи за сектор "Озеленяване" от 6.4 млн. лв. на 2 млн. лв. За 
сметка на това се увеличават от 20 на 23 млн. лв. текущите разходи, в които влизат заплатите и издръжката на персонала. 
С близо 16 млн. лв. по-малко ще са парите за осветление и причината е проект за ново улично осветление за 18.4 млн. лв., 
финансиран с европейски средства, от които към края на ноември 2016 г. са усвоени близо 10 млн. лв. 
Ако изключим тази инвестиция, на практика през 2017 г. разходите за осветление растат спрямо предходни години и 
достигат 19.3 млн. лв. Преди това общината даваше средно между 12 и 15 млн. лв. годишно. 
Парите за отпадъците са едни и същи, както и през предходната година, но има разлика в разпределянето им. Фирмите, 
които се грижат за чистота, ще получат 103.6 млн. лв. - колкото и през тази година. Двойно се увеличават обаче средствата 
за почистване на междублоковите пространства - от 4 на 8 млн. лв. 
 
 
economy.bg 
 
√ Стартира програма за финансова грамотност в училищата 
За учебната 2016-2017 инициативата ще обхване 10 града в страната 
Първата в страната образователна програма за финансова грамотност за ученици от 9 до 11 клас стартира в България. 
Инициативата е на глобалната технологична компания за разплащания Visa и ще се реализира с подкрепата на българските 
банки.  
През първата година в 10 училища в цялата страна ще се провеждат часове по финансова грамотност, като част от 
кампанията „Нашите пари“, а преподаваните уроци следват специално разработени за програмата учебник и учебна 
тетрадка. Материалът покрива ключови финансови теми като икономика, финансови термини, лични финанси, изготвяне 
на бюджет, депозити, кредити, инвестиции и др. 
Целта на програмата е да научи младите хора как да разпределят своя бюджет и да правят разумен избор относно личните 
си финанси. За учебната 2016-2017 г. програмата ще обхване 10 града в страната. 
Visa ще работи с българските банки, които подкрепят проекта. 
„Трябва да развиваме уменията на младите хора и да ги стимулираме да постигат повече, което ще има позитивен ефект 
както за пазара на труда, така и за растежа и иновациите в България. Финансовата грамотност е умението да разбираш как 
работят парите в днешно време, познанията, които позволяват на човек да взима ефективни решения за средствата, с 
които разполага. Нашата кампания ще помогне на младите хора да управляват по-добре средствата си в един свят, който 
всеки ден става все по-дигитален“, каза Александър Георгиев, председател на борда на Visa в България. 
Партньори в дългосрочния проект са също ВУЗФ (Висше училище по застраховане и финанси), както и онлайн платформата 
за образователни видео уроци и упражнения на разнообразна тематика – Уча.се, на която ще се публикуват редица видео 
уроци на различни финансови теми, включени в учебника. Учебните материали са отпечатани от издателство „Просвета“ 
и са изготвени съобразно високите стандарти за съдържание в учебниците. Автор е Красимира Толина – училищен 
преподавател и обучител на учители по икономически предмети, с богати и задълбочени експертни познания. 
 
 
 
Дарик 
 
√ Дълговете на държавните болници у нас трябва да бъдат изплатени от държавата 
Предприемачите прогнозират спад на вложенията в промишлеността и догодина с над 8% 
Дълговете на държавните болници у нас трябва да бъдат изплатени от държавата. Те са в размер на 400 млн. лв. и могат 
да бъдат погасени в рамките на мандата на следващия здравен министър, подчерта настоящият министър в оставка Петър 
Москов днес, след като даде отчет пред медиите за свършеното от него през годините. 
От думите му стана ясно, че най-много се гордее с факта, че е успял да наложи ефективни механизми за контрол в 
системата. Сред основните си грешки Москов посочи невъзможността да осигури политическо мнозинство, което да 
подкрепи идеите му за реформи в системата. В заключение министърът изтъкна, че основната му цел на този пост е била 
да върне държавността в сектора чрез налагане на правила.  
Недовършената реформа в ТЕЛК-овете и неосигуреното политическо мнозинство зад идеите на Москов бяха отчетени от 
самия него като основни грешки в управлението.  
Министърът в оставка си призна също така, че не е успял да промени остойностяването на лекарския труд, така че той да 
се заплаща на база качество, а не на база количество. 
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"Да приемем, че 80% от разхода трябва да отидат за заплати, но тези разходи не бива и не могат да бъдат свързани с 
количество приети пациенти, Това не е екарисаж, не е и шивашка фирма", заяви той. 
Като постижения министърът отчете въвеждането на пръстовата идентификация, която по думите му постигнала 
"изумителен" резултат, електронните процедури по договаряне на лекарства, увеличаването на възнагражденията на 
работещите в спешната помощ, както и въвеждането на национална здравна карта, която да определи нуждата от болници 
по места. 
"Задълженията на държавните болници с над 51% държавно участие към момента са 411 млн. лева и 150 млн. от тях са в 
просрочие. Трябва да отидем към следващо политическо решение и това е решение, зад което този екип на 
министерството, стои. И политическото решение е изплащане на задълженията на държавните болници от собственика. В 
случая на държавните болници, говорим за държавата", категоричен беше той.   
В заключение министърът в оставка каза, че няма да дава оценки на хората, които предстои да наследят неговия пост. 
"Няма да си позволя да давам оценка на който и да било, включително и на наследника ми на този пост. Назначенията в 
служебния кабинет са такива каквито са, за нас остава да се научим да печелим избори", каза още Москов. 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Във Варна се очаква да заработи фонд за подпомагане на нискотарифни авиокомпании 
Във Варна се очаква да заработи фонд за подпомагане на нискотарифни авиокомпании. Целта е подкрепа на туристическия 
бизнес чрез увеличаване на достъпността до курортите по Северното Черноморие, коментира проф. Стоян Маринов, декан 
на Факултета по управление във Варненския икономически университет:  Разговорите са почти на финала. В случая са 
ангажирани летището, Общината и съответно големите курорти, които са около Варна, така че със съвместни усилия ще се 
образува този фонд и по този начин Варна ще стане достъпна. Това е основна предпоставка да говорим за целогодишна 
дестинация. 
Според проф. Маринов спасението за черноморските ни курорти през слабия за тях зимен сезон са балнеологията, 
медицинският и спа туризмът. 
 
 
investor.bg 
 
√ Кредитори ще запорират банкови сметки на длъжници и с европейска заповед 
Улеснява се трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела 
Кредиторите вече ще могат да запорират банкови сметки на длъжници с европейска заповед. Това е записано в промените 
на  Гражданския процесуален кодекс (ГПК), приети от депутатите на второ четене, съобщи БТА. 
Предложението е на Министерския съвет и с текста се цели улесняване на трансграничното събиране на вземания по 
граждански и търговски дела. 
Наличие на трансгранично дело има, когато кредиторът е с местоживеене в една държава членка на Европейския съюз 
(ЕС), а съдът или банковата сметка, подлежаща на запориране, се намира в друга държава-членка. 
Издаване на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки може да се иска преди предявяване на иска 
от компетентния да разгледа спора по същество първоинстанционен съд, както и след съставянето на автентичния акт от 
компетентния първоинстанционен съд. Във всяко положение на делото до приключване на съдебното производство 
ищецът може да иска от съда, пред който делото е висящо, да издаде европейска заповед за налагане на запор върху 
банкови сметки, записаха депутатите.  
Определението на съда, с което се отказва изцяло или частично издаването на европейска заповед за налагане на запор 
върху банкови сметки, подлежи на обжалване с частна жалба. 
Въвежда се и изискването информацията по запитванията от чуждите съдилища да се предоставя от Министерството на 
правосъдието. Ще има и процедура по оспорване на пълния или частичен отказ на съда за издаване на европейска заповед 
за запор, а получаването, предаването или връчването на заповедта ще се извършва от съдебни изпълнители. 
 
 
в. Сега 
 
√ Министри, депутати и магистрати "забравиха" доходи на съпрузите си 
Сметната палата уличи 323 публични лица, които са в нарушение 
Сметната палата изобличи 323 публични лица, които са укрили доходи и имоти в подадените от тях имуществени 
декларации за 2015 г. По някаква причина те са се "разсеяли" и са пропуснали да обявят доходи, задължения или 
придобити дялове на съпрузите и съпругите си. Сред небрежните вицепремиери са Меглена Кунева и Ивайло Калфин, 12 
депутати, магистрати и шефове на комисии.  
Кунева е в нарушение, защото не е подала данни за доход от наем на съпруга си за 12 649 лв. Калфин пък не e вписал 
ипотека върху апартамент за 74 000 лв. 
Народният представител от Реформаторския блок Станислав Иванов е пропуснал да обяви лизинг на юридическо лице в 
размер на 333 547 лв. Колегата му националист Станислав Станилов е забравил да декларира около 2700 лв. приходи от 
стопанска дейност. Валери Жабланов от БСП пък е спестил информация за закупено жилище. Димитър Горов (БСП) е 
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забравил да опише дяловете на съпругата си в ново търговско дружество. Кирчо Карагьзов пък не е декларирал, че 
половинката му е придобила нива от 12 декара в село Безмер. 
Депутатите не са единствените неизрядни с декларациите си пред одитната институция. Сред нарушителите са и доста 
магистрати. Част от тях: Маринка Чернева - съдия във ВАС, не е декларирала придобиване на урегулиран поземлен имот с 
площ 799 кв. м в близкия до София курорт Банкя; Теодора Георгиева и Цветанка Борилова, прокурори в Софийската градска 
прокуратура, не са вписали дялове на съпрузите си. 
Председателят на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова, която бе зам. финансов министър, преди да оглави 
КФН, също се е "разсеяла" и не е декларирала доходи на съпруга си в размер на 5700 лева. Посланикът ни в Израел 
Димитър Михайлов не е уведомил за 3564 лв. доходи на съпругата си от наем. 
На проверка са подложени 14 261 лица с ежегодна декларация или уведомление и 743 лица, подали финална и 
встъпителна декларация до 13 септември 2016 г. Проблем с несъответствията в декларациите имат 2.15% от тези, които са 
ги подали, отчитат още от Сметната палата. 
Парадоксалното е, че никой от управляващите не носи наказателна отговорност, ако пропусне да впише имот или доход в 
декларацията си или дори ако излъже в нея. На няколко пъти прокуратурата отказа да се занимава с неверни декларации, 
тъй като е приела, че те имат само уведомителен, а не и удостоверителен характер. За неверни декларации хората от 
властта не носят дори и административна отговорност. Според закона за публичност на имуществото на лица, заемащи 
висши държавни и други длъжности, само лице, което изобщо не подаде декларация в срок, се наказва с глоба от 1000 до 
1500 лв. При повторно нарушение глобата е от 2500 до 5000 лв.  
 
 
в.Сега 
 
√ Лихвите по жилищни заеми масово са под 5% 
Пълни с пари, българските банки продължават да свалят лихвите - и по заемите, и по влоговете, показва статистиката на 
БНБ към 31 декември.  
През последния месец на 2016 г. средният лихвен процент за жилищните кредити е безпрецедентно нисък - 4.11% за 
ипотеки в евро и 4.37% в левове. Кандидатите да си купят апартамент вече могат да намерят финансиране и под 4 
процента. Забележително е, че дори като се включат и нелихвените разноски, ГПР - годишният процент на разходите, 
остава под 5 процента. 
Цената на банковото финансиране за бизнеса също е рекордно ниска. Средната лихва за почти всички видове заеми за 
фирмите е около 4.2-4.3%, а за най-едрите (над 1 млн. евро, договорени в евро) е още по-ниска - 3.61 на сто. 
Лихвите по депозитите стават все по-микроскопични, като масово са под 1 процент. 
 


