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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
bloombergtv.bg 
 
√ Велев: Очакваме от служебния кабинет да подобри социалния диалог 
Васил Велев, председател на АИКБ, Бизнес старт, 31.01.2017 
Служебният кабинет има амбиция да възстанови социалния диалог и да го направи по-ефективен. Това коментира 
председателят на АИКБ Васил Велев в ефира на "Бизнес старт" с Иван Нончев.  
По думите му служебното правителство може да предприеме някои непопулярни мерки, въпросът е дали притежава 
смелост за подобни стъпки.  
"България е единствената страна в ЕС, която има т.нар. класове за прослужено време. Те са въведени с акт на Министерски 
съвет и могат да бъдат отменени. По отношение на административните пречки пред бизнеса също могат да се вземат 
много решения на това равнище", обясни той. "От години наред бизнесът настоява финансовите отчети да се внасят на 
едно място и оттам да се ползват от различните държавни институции", посочи Велев.  
Председателят на АИКБ коментира и отражението на увеличението на минималната работна заплата (МРЗ) върху бизнеса. 
По думите му за някои икономически дейности като IT сектора, енергетиката, финансите, добивната индустрия 
увеличението на МРЗ не създава проблем, но за други сектори, като охрана и сигурност, текстил и облекло, поражда 
сериозни трудности, тъй като на практика минималната заплата се изравнява със средната.  
Вижте повече във видеото. 
 
 
economynews.bg 
 
√ Да се сменят параметрите за МСП 
„Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява за промяна в дефиницията за малки и средни предприятия, 
така че тя да отговаря на предизвикателствата на новите икономически реалности“. Това заяви д-р Милена Ангелова, 
главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и вицепрезидент на Европейски център на 
работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес - СЕЕР  на 
форум в Европейския парламент, проведен на 25 януари, на който бе дискутирана необходимостта от осъвременяване на 
определението за МСП. 
В изказването си д-р Ангелова посочи, че не са редки случаите, когато малки и средни предприятия, кандитатстващи за 
получаване на финансиране от ЕС попадат извън обхвата на допустимите за кандидатстване по европейски програми 
компании, заради неадекватна дефиниция за МСП. „По настоящем, за съжаление, липсва инициатива за осъвременяване 
на законовата дефиниция от страна на Европейската комисия. Този проблем трябва да намери място като фундаментален 
въпрос в дневния ред на ЕС за подобряване на регулациите и бизнес средата за МСП“, призова д-р Ангелова. 
Най-често използваната дефиниция за МСП е посочена в Препоръката  на Еврокомисията от 6 май 2003 г., според която 
като малки и средни са определени предприятията със: 

- средносписъчен брой на персонала не по-голям от 250 души; 
- годишен оборот не по-голям от 50 млн. евро; 
- и/или годишен общ счетоводен баланс не по-голям от 43 млн. евро. 

„На основата на аргументи, свързани предимно за по-лесно администриране, Комисията ревизира дефиницията и 
сегашната действаща версия се базира на практика само на броя персонал. След тази ревизия определението за МСП от 
2003 г. е обект на остро противопоставяне от  страна на голям брой малки и средни предприятия. Те твърдо настояват 
критерият за списъчен брой на персонала да се прилага единствено при обвързване с оборота или счетоводния баланс, 
защото в противен случай много предприятия, които всъщност не са големи, са лишени от достъп до европейските 
фондове“, посочи д-р Ангелова. 
Наред с критиките към прилагането на критериите за МСП трябва да се подчертае, че употребата на няколко дефиниции 
създава потенциални рискове за нарушаване на последователността на европейските политики спрямо малките и 
средните предприятия и води до несъответствия и противоречия. 
„Проблемът с дефиницията за МСП се задълбочава и заради остарелия й характер и отчитането единствено на броя заети 
лица. Малките и средни предприятия в ЕС оперират на глобалния пазар в една изключително динамична бизнес среда, в 
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условията на глобална интензивна конкуренция и развитието на нови бизнес модели.  В тези условия, ограничаването на 
политиките за подкрепа само на базата на броя заети в подкрепяните компании, изглежда остаряло и не дава възможност 
да се вземат предвид различните потребности и специфики на МСП“, посочи д-р Ангелова. „Компаниите се различават по 
размер, поле на действие, цели, финансиране, управление, географски и правен статус.  Хората, които вземат решения, 
трябва да вземат под внимание това разнообразие и да се опитат да го отразят по най-подходящия начин в определението 
за МСП, така че да се осигурят максимални гаранции за спазване интересите на тези компании“, заяви още д-р Ангелова. 
На 6 февруари 2017 г. по нейна инициатива в Брюксел ще се проведе обществено обсъждане на възможностите за 
подобряване на ефективността на политиките за насърчаване на МСП, с участието на директори от Европейската комисия 
и членове на Европейския парламент, на което въпросът да бъде обсъден по-подробно. 
 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Дневник 
 
√ Бизнес климатът се подобрява при промишлеността и услугите 
С подобрен бизнес климат в промишлеността и сектора на услугите Националният статистически институт (НСИ) обяснява 
покачването с 0.8 пункта на общия показател на бизнес климата през януари 2017 г. в сравнение с предходния месец. 
Промишленост 
Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 0.9 пункта в сравнение с декември 2017 година, което 
се дължи на оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през 
следващите шест месеца. През януари средното натоварване на мощностите в промишлеността остава на нивото от 
октомври 2016 г. (74.6%). С оглед на очакваното търсене през следващите месеци обаче от НСИ предвиждат недостиг от 
мощности. 
Несигурната икономическа среда остава основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса. По отношение на 
продажните цени очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. 
Строителство 
През януари съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 1.2 пункта, което се дължи на 
изместване на оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията от "добро" към 
"задоволително". По тяхно мнение осигуреността на производството с поръчки намалява спрямо октомври 2016 г. и се 
оценява на 5.3 месеца. Същевременно обаче очакванията им както за бизнес състоянието на предприятията през 
следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни. 
Основните пречки пред работата на предприятията продължават да са несигурната икономическа среда и конкуренцията 
в бранша. Засилва се и отрицателното влияние на фактора "неблагоприятни климатични условия", посочват от НСИ. 
Мениджърите очакват продажните цени в строителството да останат промяна през следващите три месеца. 
Търговия на дребно 
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" запазва нивото си от предходния месец, което се дължи на 
влошените очаквания на търговците на дребно за обема на продажбите и поръчките през следващите три месеца. 
Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за 
развитието на бизнеса. Очакванията на търговците са продажните цени да останат без промяна през следващите три 
месеца. 
Услуги 
През януари съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се увеличава с 3.5 пункта, което се дължи на 
подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на настоящото 
и очакваното търсене на услуги мненията им са също оптимистични. През последния нараства неблагоприятното 
въздействие на фактора "конкуренция в бранша", който измества на второ място затрудненията, свързани с несигурната 
икономическа среда, отбелязват от НСИ. Мениджърите очакват запазване на равнището на продажните през следващите 
три месеца. 
 
 
Агенция Фокус 
 
√ Служебният премиер даде две седмици срок за проверките в министерствата 
"В рамките на двуседмичен срок, не повече, искам да ми представите аналитични доклади за състоянието в 
министерствата", каза служебният премиер проф. Огнян Греджиков по време на първото заседание на служебния кабинет, 
предаде агенция "Фокус". В началото на заседанието той подчерта, че церемониите са приключили, а сега предстои много 
сериозна работа. 
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Огнян Герджиков уточни, че времевият хоризонт пред служебния кабинет е много близък. "Не сме като редовен кабинет 
с хоризонт 4 години, нашето е бягане на 100 м. Това значи, че стартът е изключителен важен, всяка десета от секундата 
може да е фатална", допълни той. 
По този повод, той призова всички министри да бъдат максимално мобилизирани и организирани. "Разчитам, че работата 
ви ще внушава стабилност и спокойствие в обществото. Нека това, което редица анализатори и политици подчертаха - 
експертността и професионализма, да го защитим", каза още служебният премиер. 
До 10 февруари пък е срокът, в който Огнян Герджиков иска на бюрото си информация за свършеното по подготовката 
българското председателство на Съвета на ЕС. 
Той уточни, че иска от служебните министри да обърнат особено внимание на обществените поръчки. "Една много болна 
и важна тема за нашето общество, която присъства и в препоръките на ЕК в последния доклад за механизма за наблюдение 
на съдебната система. Затова призовавам към безкомпромисен и внимателен анализ на обществените поръчки. Не 
призовавам за отмяната на всички обществени поръчки, но трябва много да се внимава, тъй като става дума и за поръчки 
с европейски средства. Да не се получи така, че вместо да изпишем вежди, да извадим очи. Искам да помоля да бъдем 
много решителни и безкомпромисни, когато се открият нередности, нарушения", заяви той. 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Около 30 млн. лева ще струва провеждането на предсрочните парламентарни избори 
Близо 30 млн. лева ще струва провеждането на предсрочните парламентарни избори. План-сметката за вота на 26 март 
беше приета на първото заседание на служебния кабинет. 
Четири млн. лева ще получи Министерството на вътрешните работи за охраната на изборите.  
Най-голямото перо в план-сметката за изборите са организационните разходи, които ще има самият Министерски съвет – 
близо 15 млн. лева или около половината от цялата сума. Милион и половина ще бъдат дадени на Министерството на 
външните работи, което по традиция организира международен пресцентър за вота и е отговорно изборните секции в 
чужбина. Централната избирателна комисия ще получи малко над 7,6 млн. лева. Разходите за служба ГРАО, която отговаря 
за избирателните списъци, ще бъдат 900 000 лева. Средства ще получат министерствата на образованието и на 
правосъдието, Сметната палата, Съветът за електронни медии и обществените медии.  
Общо вотът се очаква да бъде малко по-скъп от последните парламентарни избори.  
ВАС трябва да се произнесе до три дни за обхвата на електронното гласуване и това може да оскъпи вота, обясни 
финансовият министър Кирил Ананиев: 
Ако ВАС се произнесе, че трябва да има във всичките 12 340 секции машинно гласуване, ние сме готови да променим 
своята сметка, но мисля, че до там няма да се стигне. 
Купуването на гласове ще бъде ограничено, обеща премиерът Огнян Герджиков: 
Ще бъде впрегнат и много мощен екип, който на места да може да следи за всички тези явления, паразитни и вредни. Аз 
не си правя илюзията, че няма да има опити и че някъде няма да има пробив, но поне няма да е в този мащаб, в който сме 
свидетели през последните години. 
От днес тече двуседмичният срок за преглед на оставането в министерствата, включително и на обществените поръчки. В 
здравното министерство е направена поръчка за ваксини, точно преди доктор Петър Москов да го предаде на служебния 
министър Илко Семерджиев, който поясни: 
Установихме действително, че тази поръчка е направена в последния ден, преди ние да встъпим. Разпоредих се да се изучи 
много внимателно материята, особено количествените показатели на българските ваксини, защото имаме казуси от 
минали години, които не бих желал да допускаме занапред. 
Семерджиев допълни, че трябва да се осигурят количества ваксини за две-три години напред, за да се избегне недостиг. 
 
 
Медиапул 
 
√ Над 100 природозащитници поискаха вето на Закона за концесиите от президента 
Над 100 души се събраха в понеделник пред президентството на протест срещу приетия в последния момент от парламента 
Закон за концесиите, който според защитниците дава на концесионерите неограничени права. Природозащитниците 
поискаха от президента Румен Радев да наложи вето на промените, когато се завърне от Брюксел. 
Освен това те ще атакуват решения на регионалната структура на екоминистерството в Бургас, които одобряват проект две 
ваканционни селища на Иракли с двуетажни бунгала на мястото на бившия пионерски лагер, обяви Андрей Ковачев от 
сдружение за дива природа "Балкани". 
Демонстрацията продължи с шествие до Министерството на околната среда и водите, което премина при солидна охрана 
от полицията, надвишаваща по брой протестиращите. Движението по бул. „Мария Лиуза“ бе частично блокирано за около 
половин час, след което хората се разотидоха без никакво напрежение. 
Законът за концесиите бе приет с гласовете на 70 от 76-има присъстващи депутати непосредствено преди разпускането на 
43-ото Народно събрание. Природозащитниците предупреждават, че той е в нарушение на обществения интерес заради 
новите процедури за възлагане на концесии, финансирането на дейностите и контрола върху тях. 
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С него „концесията в Национален парк "Пирин" и други могат да станат вечни. Концесионерът получава неограничени 
права и върху съседни територии, а държавата не може да контролира укриването на приходи. ГЕРБ направи подарък на 
олигархията в последната седмица“, пишат организаторите на протеста във Фейсбук. 
 
 
в.Сега 
 
√ Служители на летище София се обявиха срещу концесията 
Ръководството оправда спада на печалбата с голяма конкуренция 
Работещи на летище София протестираха вчера срещу плановете аеропортът да бъде отдаден на концесия. Мястото на 
протеста не беше случайно избрано - пред сградата на президенството, и очевидно служителите възлагат надежди на 
новия държавен глава да спре процедурата. В същото време обаче Румен Радев бе отлетял за Брюксел. 
"Защо се концесионира летище София?". "Нека реформите започнат сега, Министерството на транспорта да бъде първо". 
"Не" на концесията, "да" на промяната". Това бяха лозунгите, издигнати от протестиращите. "Летището печели. С 
концесията резултатите няма да са добри, съсипва се умишлено, а парите ще потънат в БДЖ", заяви Александър Кулчев, 
служител на столичната аерогара и член на Асоциацията на работещите в транспорта, цитиран от БГНЕС. Според Кулчев 
сегашното управление е некадърно и от години дърпа надолу предприятието. Той изрази съмнение, че след концесията 
аеропортът ще попадне в добри ръце. Хората се надяват президентът Румен Радев, както и бъдещото правителство "да 
променят нещо".  
В отговор на обвиненията за спадащи през годините печалби Веселин Пейков, шеф на борда на директорите на "Летище 
София", обясни, че причината за това е засилената конкуренция от други наземни оператори. През 2007 г. печалбата е била 
над 21 млн. лева, през 2008 г. - 30 млн. лв., а през 2016 пада до 5.580 млн. лева. "Докато през 2007 г. обслужването на един 
самолет струваше близо 1200 евро, сега цената е над три, да не кажа четири пъти по-ниска. Делът на "Летище София" в 
наземното обслужване на самолетите за 2016 година е 44%, а при пътниците - 42.3%. Другите наземни оператори Swissport 
и Goldair Handling държат съответно 38.1% и 17.9% от обслужването на самолетите и 41.2% и 16.3% от обслужването на 
пътниците", аргументира се Пейков. 
Ден преди крайния срок, на 19 януари, Министерството на транспорта за пореден път удължи възможностите за подаване 
на оферти от инвеститори до 19 май. Така реално процедурата, както и изборът на концесионер остават за следващото 
редовно правителство. Срещу отдаването на летището на концесия и плановете 600 милиона лева от приходите да бъдат 
налети в БДЖ нееднократно в последно време възразяваха от БСП. 
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√ Очаква се чуждите инвестиции в световен мащаб да се възстановят през 2017 г. 
Голяма част от вложенията в България никога не са били с дългосрочен характер, заяви доц. д-р Паскал Желев 
Тенденцията на спад в преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през миналата година се наблюдава в световен мащаб и 
не е изолирана само в рамките на България. Това каза в предаването Invest/Or на Bloomberg TV Bulgaria доц. д-р Паскал 
Желев от катедра "Международни икономически отношения" в Университета за национално и световно стопанство. 
Прогнозите на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) показват, че през 2016 г. на глобално ниво ще 
наблюдаваме спад в чуждите инвестиции в рамките на между 10% и 15%. 
"За 2017 г. ще се възстановят равнищата, а през 2018 година се очаква глобалните потоци от ПЧИ да достигнат до 1,8 трлн. 
долара - равнище, наблюдавано от 2007 година", каза Желев. 
Спадът през 2016 г. той обясни „със съвкупното анемично търсене в световен мащаб, слаб растеж при страните-
износителки на суровини, спад на печалбата на международните корпорации, както и с нарасналия политически риск. 
„За периода януари-ноември 2016 г. има спад на ПЧИ в България с 826,7 млн. лева спрямо 2015 година, което е намаление 
с 46,5%, но данните трябва да бъдат ревизирани, и винаги посоката е нагоре, смята доц. Желев. – При окончателните данни 
спадът няма да е толкова драстичен. Основната част от ПЧИ е техният компонент на  реинвестираната печалба, която 
възлиза на 594 млн. евро, спад от 10% от преходната година, при дяловия капитал намалението е съществено - 298 млн. 
евро до 686 млн. евро и при дълговите инструменти спадът е с 61,8 млн. евро до 64,4 млн. евро.“  
Преподавателят от УНСС обаче смята, че въпреки обявените данни за понижение през първите 11 месеца на 2016 г. 
“ревизираните данни могат да ни доближат до световните стойности“. 
Доц. Желев напомни, че ПЧИ започват да навлизат в България по-сериозно след 1997 година с въвеждането на валутния 
борд и установяването на макроикономическа стабилност у нас. 
“Имайки предвид структурата на чуждестранните инвестиции в България обаче не е изненадващо, че в годините след 2007 
– след разрастването на световната финансова криза – наблюдаваме сериозен спад в обемите им. ПЧИ у нас никога не са 
имали дългосрочен характер. През 2007 – годината с над 12 млрд. долара преки чуждестранни инвестиции в България – 
голяма част от инвестираните средства са били насочени към секторите на недвижимите имоти и финансовото 
посредничество – сектори, зависими от местната достъпност на кредити. Тези инвестиции бяха подхранвани от оптимизма 
около сектора на недвижимите имоти и състоянието на бизнес цикъла и съответно бяха бързо изтеглени след влошаването 
на тези фактори”, каза доц. д-р Желев. 
Според него инвестициите, които създават работни места, и имат по-голямо влияние в дългосрочен план обаче са тези в 
производствени мощности, а техните обеми никога не са били големи като дял от общите. 
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Паскал Желев напомни, че най-много ПЧИ като дял имат Холандия, Германия и Люксембург. 
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√ КНСБ е против разширяването на списъка с професии, за които има недостиг 
Към момента няма необходимост от висококвалифицирани специалисти от трети държави по предложените 
единични групи професии, смятат от синдиката 
КНСБ не подкрепя разширяването на Списъка на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти 
(т.нар. Синя карта), пише в становище на синдиката. 
Две работодателски организации - КРИБ и АИКБ, предложиха разширяване на Списъка за единични групи професии и 
наемането на граждани от трети държави без пазарна оценка на работната сила на вътрешния пазар. 
Припомняме, че през 2015 г. със законодателни промени бе създаден нов режим за наемане на висококвалифицирани 
граждани на трети държави, който дава възможност работодателите да „внасят“ работници, без да провеждат пазарен 
тест за български специалисти, които да бъдат наети чрез включването на единични групи професии в Списъка. 
КНСБ уточнява, че на практика предложението е за 176 длъжности от единични групи професии, които са в различните 
браншове. Според статистика на синдиката към 2016 г. няма необходимост от специалисти от трети държави в 
предложените единични групи професии. 
КНСБ счита, че на този етап не е необходимо разширяване на Списъка на професиите, за които има недостиг на 
висококвалифицирани специалисти. 
От Конфедерацията изнасят данни, според които има достатъчно български специалисти от предложените единични 
групи, но често поради ниското възнаграждение са принудени да не работят по специалностите си и да се реализират в 
други професии. 
Висшите училища в България с обучение на специалисти по предложените единични групи са 8 и за учебната 2016/2017 г. 
са приети 500 младежи, а ще завършат близо 280. В софтуерните училища и академии за изминалата година неформално 
са се обучавали повече от 2 500 младежи на възраст от 16 до 18 години. От синдиката отчитат и че в предложенията на 
КРИБ и АИКБ липсват мотивите, доказващи сериозния недостиг на кадри в така посочените единични групи професии. 
Изключването на пазарния тест за висококвалифицирани специалисти граждани на трети държави поставя не само 
българските, но и европейските граждани в неравнопоставено положение, посочват от синдиката. 
Необходимостта на отделна фирма от единични високвалифицирани кадри не може да бъде предпоставка за разширяване 
на Списъка, заявяват от синдиката. 
Възможността за осигуряване на кадри в дадената фирма чрез „внос“ на работници - граждани на трети държави е най-
лесният път за наемане на работници и не подобрява по никакъв начин състоянието на българския пазар на труда, смятат 
от КНСБ. 
Освобождаването от пазарен тест за допускане на специалисти от трети държави да става само след консенсус в рамките 
на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност и в Националния съвет за насърчаване на заетостта, 
настояват от Конфедерацията. 
 
 
Медиапул 
 
√ Водата в София поскъпва с 18% 
През 2021 г. цената ще стане 2.70 лв. с ДДС за кубик, което е с 47 процента повече от сега 
Питейната вода за битови потребители в София ще поскъпне тази година с 18 процента, а до 2021 г. ежегодно ще има 
увеличение на цената, което в края на петгодишния период ще достигне 47 на сто. Това предвижда проект на решение на 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), който ще бъде разгледан на 3 февруари - петък, на нейно открито 
заседание. 
Така кубик вода, който в момента струва 1.82 лв. с ДДС, ще се плаща от домакинствата по 2.16 лв. през настоящата година. 
Това обаче е по-малко от предлаганото от концесионера "Софийска вода" повишаване на общата цена за доставяне, 
отвеждане и пречистване на водата в петгодишния бизнес план на дружеството. 
Компанията е искала питейната течност да поскъпне с 32 на сто през 2017 г., догодина – с 47 процента, през 2019 г. - с 57%, 
през 2020 г .- с 64%, а през 2021 г. - със 71 процента. Регулаторът обаче е орязал повишаването съответно до 18%, 27%, 35%, 
41% и 47 на сто за всяка от следващите пет години. 
По години определените от КЕВР цени на водата в София са 2.16 лв. през настоящата година, 2.32 лв. за догодина, 2.47 лв. 
през 2019 г., 2.57 лв. през 2020 г. и 2.69 лв. през 2021 г. Цените са с ДДС, а процентното изменение е изчислено от 
регулатора без данъка върху добавената стойност. 
От доклада на комисията относно бизнес плана на "Софийска вода" става ясно още, че концесионерът трябва да намали 
общите загуби във водоснабдителната си мрежа до миналогодишните над 53 процента до 51.92 на сто през 2017 г., до 
38.72 процента през 2021 г. Това ще стане с общо одобрени инвестиции за целия период от 194 млн. лв. Най-големите 
суми са планирани за първите две години от петгодишния бизнес план, а след това леко спадат. 
Ако компанията обаче не спази определените й в бизнес плана параметри за аварийност, качество на водата и допустими 
наводнявания, при следващия петгодишен план това ще бъде взето предвид при определянето на следващите й цени. 
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в.Стандарт 
 
√ Родни фирми продават чрез френска верига 
Български производители ще имат възможност да продават стоката си в магазините на френската търговска верига 
AUСHAN. Една от най-големите и популярни световни вериги AUСHAN е отправила предложение до г-жа Анна Лазарова, 
ръководител СТИВ-Париж, за търсене на възможности за продажба на български продукти и стоки. Френската търговската 
верига е с над 50 млрд. евро годишен оборот, има 3800 хипермаркета и 337 000 служители в 16 държави. Асортиментът 
на веригата включва хранителни и нехранителни стоки. Пълна информация за предлаганите стоки може да се получи на 
следния интернет адрес www.auchan.fr/. Въз основа на проведена среща с г-н Клеман Питер, директор „Снабдяване с 
нехранителни продукти", са идентифицирани секторите и конкретните изисквания към българските доставчици. 
Продуктите, от които веригата AUСHAN се интересува са дрехи, бельо, чорапи и чорапогащи; продукти за домакинството – 
стъклария, посуда, свещи и препарати; играчки от пластмаса или дърво; училищни пособия и канцеларски материали; 
козметика; продукти за градинарство; текстилни изделия – възглавници, завивки, килими; както и автоаксесоари. От сайта 
на веригата обаче се вижда, че тя продава и вино, спа оборудване и много други. 
От търговската верига поставят следните изисквания към българските фирми: да произвеждат по-голяма част от 
продуктите си в Европа, да произвеждат под собствена марка, оборът да е поне 1 млн. евро (критерий, който може да 
варира според вида на продукта), брой на служителите 50 или повече и фирмата да е износител. 
Фирмите, които проявяват интерес, трябва да изпратят до 10 февруари в Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия информация за стоките, които могат да предложат. Предоставената информация ще бъде 
изпратена до Анна Лазарова, ръководител на СТИВ-Париж, и при проявен интерес от AUСHAN Клеман Питер ще организира 
и проведе срещи с избраните фирми. 
 
 
в.Стандарт 
 
√ Расте добивът на газ в България 
Продължава тенденцията за ръст на местния добив на природен газ в България, става ясно от данните на Националния 
статистически институт за производството и доставките на енергийните продукти през ноември 2016 г. 
През ноември в страната са добити 11 млн. куб. метра природен газ. Това е ръст с 37,5% спрямо октомври и с 83,3% спрямо 
предходния ноември. Увеличават се и доставките на газ – с 11,3% на годишна и 22,3% на месечна база. Доставени са общо 
334 млн. куб. метра природен газ. 
От данните на НСИ става ясно още, че с 6,3% на годишна база расте и производството на твърди горива. През ноември са 
добити 3,46 млн. тона твърди горива, което обаче е спад от 1,7% спрямо октомври. Доставени са 3,57 млн. тона твърди 
горива, или понижение от 1,3% на месечна и ръст от 7,3% на годишна база. 
Произведени са и 3,85 тераватчаса електроенергия. Спрямо октомври има увеличение от 5,6 на сто, но спрямо ноември 
2016 година произведените количества електроенергия намаляват, макар и с минималните 0,7%. 
Основната част от тази електроенергия е потребена в страната – малко 3,03 тераватчаса, което означава, че вътрешното 
потребление расте с 10,4% на месечна база. Спрямо ноември 2015 г. също има увеличение – със 7,6%. 
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√ Юнкер призова следващият български еврокомисар да е жена 
Коментарът той направи по време на срещата си с президента Румен Радев в Брюксел 
Председателят на Европейската комисия (ЕК) Жан-Клод Юнкер изрази предпочитанието си жена да бъде следващият 
български еврокомисар, тъй като има достатъчно мъже. Коментарът той направи по време на срещата си с президента 
Румен Радев днес в Брюскел, посочват от прессекретариата на държавния глава. 
Юнкер коментира, че проявява разбиране към желанието на България да предложи комисар чак след предстоящите 
избори в страната. Той е съгласен това да се случи през месец май например, но по време на днешната среща не са 
обсъждани имена и ресори. 
По време на срещата си днес Радев и Юнкер са разгледали ключови въпроси относно единството и сигурността на ЕС, 
коментира държавният глава. Днес той е изразил благодарността си за всичко, направено досега за България. 
“Повдигнах и важните въпроси от дневния ред за България,свързани със сигурността, мигрантската криза, икономическото 
развитие. Имам пълното разбиране и подкрепата на г-н Юнкер, че наистина ЕК ще продължава да оказва своята подкрепа 
във всички тези области, очакваме и по-специфични направления за работа”, посочи президентът Радев. 
Относно еврокомисаря пред България стоят няколко възможности, коментира още той. Според него едната опция е 
служебното правителство да назначи комисар с всички последствия върху изборната кампания. Втората възможност е 
именно да се изчака до приключването на изборната кампания и новото правителство да вземе това решение. 
На въпрос за санкциите срещу Русия Юнкер коментира, че по отношение на тях решенията са взети и са валидни. 
Когато трябва да се върнем към тях, ще направим това, но сега не е време за промяна, посочи Юнкер. 
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В рамките на срещата в Брюксел е обсъдена и мигрантската криза. По думите на Юнкер на България се предлага цялата 
подкрепа, която ЕК може да осигури. Той твърди, че по българо-турската граница са били положени много усилия, а ако са 
нужни други, ще бъдат положени също. 
Днес президентът успя да се срещне и с председателя на Европейския парламент (ЕП) Антонио Таяни, с когото също обсъди 
важни въпроси за сигурността и бъдещото развитие на ЕС. 
Таяни оцени предвидения специален ресор в служебното правителство, насочен към предстоящото българско 
председателство в Съвета на ЕС. По думите му това е много положителен сигнал, показващ значението, което страната 
отдава на ЕС. Таяни коментира още, че заради географското си положение страната е много важна за просперитета и 
стабилността на района. 
По темата за Шенген той коментира, че според ЕК България отговаря на всички изисквания за присъединяване, но 
припомни, че решението трябва да се вземе от държавите членки с консенсус. 
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√ Да се получава обезщетение само от застрахователя, реши ВКС 
Ако ви ударят колата, дори и на паркинг, може да получите обезщетение само от застрахователя, ако вече сте се 
споразумели с него. 
Това стана ясно след като магистратите от Върховния касационен съд (ВКС) уеднаквиха практиката по въпрос, свързан с 
правото на пострадалия да получи обезщетение над изплатеното от застрахователя. То е по застраховката "Гражданска 
отговорност" на автомобилистите въз основа на постигнато споразумение 
С Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 30 януари 2017 г., постановено по Тълкувателно дело № 1/2016 г., ВКС реши: 
"Пострадалият няма право да получи обезщетение от делинквента над изплатеното от застрахователя обезщетение по 
задължителната застраховка по риска "Гражданска отговорност" на автомобилистите въз основа на постигнато 
споразумение, в което увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда". 
Делото е образувано заради наличие на противоречива практика. В първата група решения на състави на ВКС се застъпва 
становището, че когато пострадалият е сключил споразумение със застрахователя по задължителната застраховка 
"Гражданска отговорност" на автомобилистите за изплащане на обезщетение за вредите от застрахователното събитие, 
изрично заявявайки, че изплатената сума ги покрива изцяло, той няма правото да получи от делинквента обезщетение за 
същите вреди, за които е бил обезщетен от застрахователя по силата на постигнатото споразумение. 
Липсата на основание за пострадалия да търси повторно обезщетение и от прекия причинител се обосновава с аргумента, 
че застрахованият и застрахователят имат спрямо увредения еднакво по съдържание задължение за репариране на 
вредите от осъществения застрахователен риск, както и с оглед наличието на функционална зависимост на 
застрахователното правоотношение, от което произтича отговорността на застрахователя, с деликтното правоотношение, 
от което произтича отговорността на делинквента. 
В другото становище, застъпено в практиката на ВКС, се поддържа, че когато застрахователят по задължителната 
застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е удовлетворил изцяло пострадалия, последният има 
основание да търси повторно обезщетение и от прекия причинител. 
Този извод е основан върху тезата, че спогодбата, имаща характер на договор, поражда действие само между страните - 
увреденото лице и застрахователя, но не и спрямо делинквента (причинителя на катастрофата - б.р.), ако той не е участвал 
при сключването й. 
ВКС приема за правилно първото становище, според което, ако ви ударят колата, може да търсите обезщетение само от 
застрахователя. Върховните съдии пишат в мотивите си, че прякото и деликтното право на пострадалия възникват 
едновременно с общи елементи в пораждащия ги фактически състав. Те съществуват успоредно като конкуриращи се 
права и се погасяват в един и същи момент, но след окончателното удовлетворяване на увреденото лице. 
Въпрос на преценка на носителя на тези права е от кого да потърси репариране на претърпените вреди. Когато 
застрахователят удовлетвори пострадалия, последният няма основание да търси повторно обезщетение и от причинителя 
на вредата, защото задължението за обезщетяване на вредите от осъществения застрахователен риск е еднакво по своето 
съдържание и за застрахования делинквент, и за неговия застраховател. 
"Както е посочено в мотивите към т. 1 на Тълкувателно решение № 1/23.12.2015 г. по тълк. дело № 1/2014 г. на ВКС, ОСТК, 
когато обхватът и размерът на вредите са едни и същи, те имат обвързващо действие в материалноправно отношение. 
Въпреки че отговорността на застрахователя и тази на делинквента произтичат от различни правоотношения, същите са 
функционално свързани, тъй като непозволеното увреждане е елемент от фактическия състав на застрахователното 
събитие" - пише в решението. 
В мотивите на тълкувателното решение се уточнява, че искането от страна на пострадалия против причинителя на щетата 
е неоснователна, но не и недопустима, тъй като основателността на иска не е процесуална предпоставка за надлежното 
му упражняване. 
Увреденото лице може да получи обезщетение само за вредите, които са останали неудовлетворени, а това са вредите, 
които не са били предмет на споразумението - други по вид и/или новонастъпили вреди, както и когато споразумението е 
ограничено от лимита на застрахователната сума по сключената застраховка.  
В тези случаи, както и когато споразумението е недействително, отговорността на делинквента може да бъде ангажирана 
за разликата между полученото обезщетение до размера на действително претърпените вреди. 
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