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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
nbox.bg 
 
√ Васил Велев: Очакваме от служебния кабинет да подобри социалния диалог 
България е единствената страна в ЕС, която има т.нар. класове за прослужено време, твърди председателят на АИКБ 
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. 
 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
в.Сега 
 
√ У нас властта е основна пречка пред икономиката 
В Глобалния индекс за конкурентоспособност България е 97-а по качество на институциите 
България е в омагьосан кръг. Държавата с нейните институции обслужва не обществото, а определени бизнес кръгове. 
Това спъва икономиката и ни обрича на бавно развитие и бедност, което пък е отлична почва за избуяване на популизма. 
Институтът за пазарна икономика вчера представи на кръгла маса в София своя анализ "Отстъпва ли демокрацията у нас 
на статуквото и популизма". Според експертите на ИПИ отстъпление има и това ясно се вижда в международните класации 
и външните оценки за България. 
България губи конкурентоспособност най-вече заради зле работещи институции, показва Глобалният индекс за 
конкурентоспособност на Световния икономически форум за 2016 - 2017 г. В общото класиране, което включва 137 
държави, България е 50-а, но специално в категорията "институции" е на 97-о място - далеч по-зле от Гана, Кабо Верде, 
Бенин, Иран, Ямайка и т.н. Особен принос за печалния рейтинг на страната ни имат слабата съдебна система и силната 
организирана престъпност. 
"България получава много ниски оценки в подкатегориите "пилеене на държавни средства", "лобиране и намеса в 
решенията на чиновници и служби" и "обществено доверие в политиците". Първите две подкатегории имат осезаеми 
икономически ефекти и насочват вниманието към клиентелизма и икономически популизъм у нас", коментира Петър 
Ганев от ИПИ. 
Корупцията във всичките й форми - подкупи, използване на връзки, предрешаване на обществени поръчки, е основна 
пречка за правене на бизнес в нашата страна, посочи още Ганев. В най-новото изследване на "Прозрачност без граници" 
Corruption Perceptions Index България отново е най-корумпираната в ЕС. 
През последните седмици се наблюдава сериозно засилване на предизборния икономически популизъм - от сорта на 1000 
лева минимална заплата, 300 лева най-ниска пенсия, евтин бензин и т.н. "Но фокусът върху системата на правораздаването 
е неизбежен и темата за съдебната реформа едва ли ще бъде удавена в блатото на икономическия популизъм и 
нефинансираните обещания", оптимистично смятат от ИПИ. 



2 

 

 

ГЛАС НАРОДЕН 
Анкета, проведена сред различни общности - експерти, предприемачи и студенти, разкрива, че всички те смятат за огромен 
проблем не просто липсата на върховенство на закона, а въобще липсата на ефективно разделение на властите. В България 
има кроникапитализъм - срастване на държава и бизнес, "обръчи". Крахът на четвъртата най-голяма банка в България (КТБ) 
през 2014 г. беше проявление именно на този модел, коментира Петър Ганев. Допитването, проведено от ИПИ, показва 
огромна подкрепа за провеждането на съдебна реформа. Липсата на ефективни присъди е "покана за коруция", тя 
позволява корумпирани политици да играят централна роля в управлението на България, посочи експертът. 
 
 
в. 24 часа 
 
√ Контрабандата на горива доближава 2 млрд. лева  
Бензиностанции без онлайн връзка с НАП продават на година над 3,3 млрд. литра  
Контрабандата на горива годишно доближава 2 млрд. лева, твърдят финансисти, които са сравнили данни от оборотите от 
продажба и постъпленията от акциз и ДДС. Основният канал за нелегални дизел и бензин вървял от внос с танкери, които 
се разтоварват на пристанища, регистрирани като митнически складове. При тях няма монтирани измервателни уреди, 
които да подават информация към митниците колко горива се разтоварват. Няма и постоянен митнически контрол, а 
митничари се викали само когато има пристигнал танкер. При разтоварването на горивото се прилагали различни схеми,  
за да се избегне митническият контрол - преместване на плавателния съд на различни докове, подправяне на времето за 
разтоварване, фиктивни ремонти и други. В края на миналата година от Българската петролна и газова асоциация изнесоха 
данни, че през миналата година през митнически складове са разтоварени общо 54 танкера. През 2015 г. бройката им е 
била два пъти по-голяма. Сумата на несъбраните акцизи и ДДС от тези канали е 2 млрд. лева. 50% от вноса на горива е 
нелегален, показват изчисления на асоциацията въз основа на официални данни от финансовото министерство. 40% от 
бензина и дизела в България са от внос, а 60 на сто се произвеждат тук. Приходите от акциз за 2015 г. били над 2,1 млрд., 
от които 57% се падали на “Лукойл”, 23% идвали от други търговци и производители. Делът на вносителите бил 20%, а не 
40 на сто, какъвто е пазарният им дял. За сивия сектор говорели и приходите от ДДС от внос на горива, коитоса паднали с 
над 700 млн. лева. За 2015 г. те били 293,7 млн. лева, а през 2014 г. - над 1,4 млрд. Според асоциацията системата на 
митниците БАЦИС за следене на акцизни стоки позволява манипулация на данни от нея. Имало доклад на прокуратурата 
за този проблем. След като горивата от танкерите бъдат разтоварени, се превозвали с автоцистерни и се продавали през 
ведомствени бензиностанции или в малки обекти, които нямат връзка с митниците и НАП. От данни на финансовото 
министерство става ясно, че през миналата година ведомствените бензиностанции са продали над 3,3 млрд. литра бензин, 
дизел и пропан-бутан. Ако количеството се сравни с отчетения оборот, то излиза, че средната им цена на литър е била 
около 1,80 лева. Почти същата е цената и на бензиностанциите на бизнесмена Веселин Марешки, без той да ползва 
ведомствени бензиностанции. За да се продава за 1,80 лева на дребно с включен акциз и всички разходи за транспорт, 
биодобавка, поддържане на бензиностанции, за заплати, остигуровки и други, би трябвало доставната цена да е 1,33-1,34 
лева. Такива нива наистина е имало през миналата година, но само на международната борса “Платц”, при това, ако 
горивата се натоварят на танкер в Средиземно море. Без да са начислени транспортни разходи, които са около 10 ст. на 
литър, и биодобавката, която оскъпява горивото с още 3-4 ст. За да се докара до България, цената на горивата стига до 1,45 
лв. без ДДС. Но за ведомствените бензиностанции и Марешки се оказва, че е 1,33 лв. Това означава, че те би трябвало да 
са имали доставчик, който е докарал горивата, поемайки за собствена сметка всички допълнителни разходи. При това той 
е снабдявал само тези обекти, тъй като останалите компании в България от петролния бранш твърдят, че никой не им е 
предлагал такава ниска цена. Кой е този доставчик, който работи без стотинка печалба, не е ясно В края на миналата година 
Марешки например заяви, че зарежда от тримата големи търговци в страната - “Лукойл”, “Полисан” и “Сакса”. От “Лукойл” 
обаче обявиха, че имат документ, подписан от Марешки, с който той се отказва да сключи договор за доставки с 
компанията. Това не изключва горива от бургаската рафинерия да се продават от бизнесмена, но са били купени от 
посредник. В действителност на бензиностанцията на Марешки във Варна например имаше сертификат, че продаваните 
горива са от “Лукойл”. По същото време с всички възможни отстъпки цената на едро в бургаската рафинерия е била над 
1,42 лева. Докато Марешки е получавал горивата за 1,33 лв. И отново се появява неизвестен посредник, който купува 
горивата от “Лукойл” и обратно на всякаква икономическа логика ги доставя на Марешки на по-ниска от покупната цена. 
Наскоро в парламента от другия посочен от Марешки доставчик - фирма “Сакса”, обясниха, че с отстъпката, която му дават, 
варненският бизнесмен не може да покрива разходите по бензиностанциите си. И направиха предположение, че това 
може да е временна политика за завземане на пазарен дял, като горивата се дофинансират от друг бизнес. Ако се погледне 
финансовият отчет за 2015 г. на фирма “Трейднет Варна”, през която минава бизнесът с горива на Марешки, се оказва, че 
това твърдение е вярно. Там е записано, че компанията не е получила заеми от банки. За сметка на това е посочено 
финансиране от свързани лица Това са 40 фирми, предимно такива, които държат аптеки или участват в бизнеса на 
Марешки с лекарства. В документа е посочено, че от тях “Трейднет Варна” е получила заеми за 859 хил. лева през 2015 г. 
и е върнала кредити за 453 хил. лева. Към свързани фирми задълженията са 835 000 лева. Има и друго любопитно 
изчисление - цена на дребно от около 1,80 лв., на колкото са продавали ведомствените бензиностанции и Марешки, може 
да се постигне, ако не се начисляват разходи за транспорт, поддръжка, амортизации и няма печалба. Но има и нещо още 
по-любопитно - цена от 1,81 лв. с разходите се получава, ако се спести ДДС Изто9чването на ДДС е и една от новите схеми 
при горивата, която набира скорост. Използват се схеми чрез фиктивни доставки, чриез намаляване на облагаемите 
количества, чрез фирми бушони, които се закриват или предродават. За да се свие сивият сектор, от петролната асоциация 
предлагат НАП да може да упражнява фискален контрол върху акцизните стоки, да се гарантира равнопоставеност между 
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участниците на пазара, да се криминализират нарушенията и да има отделен закон за пазара на горива и участниците на 
него. През миналата тодина бяха приети промени в Закона за ДДС, според които търговците на горива трябва да 
обезпечават дейността си пред приходната агенция при доставки над 25 хил. лева. Целта на промяната е да бъдат 
намалени злоупотребите с ДДС, посочиха от финансовото министерство. Предложена е и промяна в наредба, според която 
тъговците ще подават данни в НАП и за цената на доставените количества горива без включен ДДС. Това щяло да гарантира 
ефективно събиране на ДДС, твърдят от финансовото министерство. 
 
 
в.Стандарт 
 
√ Министър Седларски: Ще работим за повече инвестиции във високотехнологични производства 
„Укрепването на доверието на партньорите ни е от изключително значение и е важна стъпка в утвърждаването на България 
като атрактивна инвестиционна дестинация и перспективен пазар". Това заяви министърът на икономиката Теодор 
Седларски по време на първото за 2017 г. събитие на Френско-българската търговска и индустриална камара, чийто 
домакин беше посланикът на Франция в България Н. Пр. господин Ерик Льобедел. 
По думите на министър Седларски целта е да се отговори на промените на пазара на труда чрез насърчаване на инвестиции 
във високотехнологични и иновативни производства и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика 
на международните пазари. 
Министърът на икономиката поясни, че основен източник на устойчив растеж за българската икономика са търговията и 
преките чуждестранни инвестиции, като ги нарече ключови за поддържане на модел, основан на експортно-ориентирано 
и конкурентоспособно производство. Той изтъкна, че Франция е сред водещите търговски партньори на България в Европа, 
като в последните години двустранните отношения бележат активно развитие. „Преките френски инвестиции в България 
възлизат на повече от 1.5 млрд. евро от 1996 г. насам. Най-голям е делът на френските инвестиции в промишлеността, 
следвани от финансите, търговията, селското стопанство, строителството и банковия сектор", заяви той. 
В допълнение министър Седларски открои потенциал за развитие в двустранните отношения между двете държави, а 
именно в областта на енергетиката, управлението на води и отпадъци, изграждане на инфраструктурни проекти, 
промишлени поддоставки в областта на машиностроенето, хранително - вкусовата промишленост, фармацевтиката и 
туризма. 
По време на събитието той очерта благоприятните макроикономически показатели на България, като 3,6% ръст на БВП 
през второто тримесечие на 2016 г., намаляване на безработицата под 8% и увеличаване на износа с 1,5% за периода 
януари-ноември 2016 г. 
Стокообменът между двете страни достигна 1.8 млрд. евро през 2015 г., а през деветте месеца на 2016 г. е в размер на 1.4 
млрд. евро. През последните десет години търговският обмен между България и Франция се е увеличил с 61.2%, като 
износът за Франция се е увеличил над два пъти, а салдото ни е положително през последните пет години. 
 
 
investor.bg 
 
√ Бизнесът може да заяви участие в делегация на Фил Хоган, който ще посети Канада 
Заявки могат да се подават до 20 февруари 
Представители на бизнеса от ключови сектори могат да се включат в делегацията на европейския комисар по земеделие 
Фил Хоган, който ще посети Канада в началото на май 2017 г. 
Целта на визитата е засилване на дългогодишните търговски връзки между Канада и ЕС, като продължение на сключеното 
през месец октомври 2016 г. търговско споразумение (СЕТА), съобщава Министерството на земеделието и храните (МЗХ). 
Визитата трябва да гарантира, че Канада и Европейския съюз напредват към безпроблемното прилагане на СЕТА. Основни 
теми, които се очаква да бъдат дискутирани по време на посещението, са новите възможности пред европейските 
продукти за достъп по пазара, премахването на останалите препятствия за търговията, както и закрилата на географски 
указания и наименования за произход на земеделски и хранителни продукти от ЕС. 
Ще се разискват и вариантите за улесняване на обмена и споразуменията между европейски и канадски компании в 
сектора на хранително-вкусовата промишленост. Поради тази причина комисар Хоган е изразил желание да бъде 
придружен от ръководители на компании, представляващи ключовите сектори в търговията на ЕС с Канада. 
Важен елемент от посещението в Канада ще бъде откриването на Международното изложение за пресни и обработени 
храни SIAL 2017 в Торонто, където ЕС ще бъде  регионален почетен представител със собствен павилион. SIAL Канада е 
основно събитие за региона, а изданието от 2016 г. в Монреал привлече 17 300 посетители от 67 страни и 930 изложители 
от 50 страни. 
Комисар Хоган счита, че това би била добра възможност за придружаващите го производители да се срещнат с 
потенциални партньори от местния пазар, както и с представители на хранително-вкусовата промишленост от целия 
континент.   
Срокът за заявяване на участие в делегацията на комисар Хоган е 20 февруари 2017 г. Регистрацията се извършва по 
електронен път тук. 
Окончателният подбор на представителите на бизнеса, които ще придружат комисар Хоган, ще бъде базиран на 
продуктовия и географски баланс на делегацията. 
Разходите за посещението ще са за сметка на участниците. 
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investor.bg 
 
√ Бъдещи предприемачи кандидатстват за 5 млн. лв. по ОП Развитие на човешките ресурси  
Бюджетът за социално предприемачество е 15 млн. лв. 
Стартирана е процедура за подбор на проекти по процедурата „Подкрепа за предприемачество“ на оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси" (2014-2020), съобщава се на сайта на европрограмата. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 млн. лева. и се реализира с финансовата 
подкрепа на Европейския социален фонд. 
Крайният срок за представяне на проектните предложения е 5 април 2017 г. Проектните предложения се подават само по 
електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП), като се използва Информационната система за управление и 
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.  
Безвъзмездната финансова помощ трябва да съдейства за подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, 
включително безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и 
самонаемане.Подкрепата е и за започване на реална стопанска дейност и помощ при намиране на подходящи източници 
на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес. 
Финансират се също обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на 
предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и 
разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност. 
Операцията е част от цялостната подкрепа чрез ОП РЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост чрез 
самонаемане, като се предвижда тя да подготви крайни получатели на предвидените финансови инструменти.  
Управляващият орган на ОП РЧР (2014-2020) обяви и процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното 
предприемачество“. Тя има за цел да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на 
уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната 
икономика. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 15 млн. лв. 
Крайният срок за представяне на проектните предложения е 3 април 2017 г. 
 
 
в.24 часа 
 
√ Няма кой да приеме оставката на Порожанов 
Шефът на фонд "Земеделие" Румен Порожанов подаде оставка, но остава на поста си. Причината е, че няма кой да я 
приеме. По закон изпълнителният директор  се освобождава от Управителния съвет  на фонд "Земеделие". А той няма как 
да проведе заседание, защото в състава му влизат няколко зам.-министри от различни ведомства, а те още не са назначени, 
обясниха източници от земеделското министерство. Съставът на УС е от 11 членове, като 8 са зам.-министри.  "Такава е 
процедурата, продължавам да си изпълнявам задълженията и в момента подписвам документи", потвърди пред "24 часа" 
Румен Порожанов.  Министърът на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков поиска официално оставката на 
изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция Румен Порожанов, по време на среща 
в МЗХ, съобщиха по-рано днес от министерството на земеделието.  „Причината е назряло обществено недоверие към 
Държавен фонд „Земеделие“, съмнение в легитимността на избора на изпълнителния директор и решение на съда да 
възстанови предишното ръководство“, обясни позицията си проф. Бозуков. Той допълни, че е получил сигнали от 
бенефициенти за нередности при проекти и е необходимо да се направи цялостна ревизия на фонда. "Поискаха ми 
оставката, не съм човек, който ще се прави на интересен. Няма да коментирам мотивите, с които ми поискаха оставката, 
но очевидно те не са състоятелни, особено за общественото доверие към фонда. Съдебното решение за възстановяване 
на бившия изпълнителен директор е изпълнено, но след това той е освободен по закон", коментира пред "24 часа" Румен 
Порожанов.  
 
 
Българско национално радио 
 
√ Няма риск от спиране на дейността на ДФ "Земеделие" и от блокиране на плащания след оставката на Порожанов 
Няма риск от спиране на дейността на Държавния фонд "Земеделие" и от блокиране на плащания след подадената вчера 
оставка на директора на фонда Румен Порожанов. Това коментира в предаването "Преди всички"на "Хоризонт" Светла 
Бъчварова – бивш заместник-министър на земеделието и доскорошен член на земеделската комисия в парламента: 
Погледнато технически няма никакъв проблем да се изплащат средствата регулярно, така както са предвидени. Може би 
ще има оттук нататък някаква такава – конфузна ситуация, свързана с обработката на новите проекти, особено тези, които 
земеделските производители подаваха през  месец декември. 
Това изисква да се спазват графиците и изискванията за разглеждане на проекти. Това е една огромна администрация, 
която не би следвало да приемаме, че ще бъде зависима от промени, които са се случили в ръководството на фонда, 
защото си има определени длъжностни характеристики и правила за работа, отбеляза още Бъчварова. 
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Тя обясни, че момента още няма Управителен съвет, който да освободи Порожанов и той продължава да изпълнява 
задълженията си, но скоро се очаква УС да бъде сформиран. Според нея е било създадено напрежение между 
Министерството на земеделието и храните и Фонд "Земеделие", от което потърпевши са станали общините. Наложени са 
били рестрикции и допълнителни условия, в резултат на което е ограничена възможността да бъдат финансирани много 
проекти. Бъчварова изтъкна, че възраженията по класирането и финансирането трябва да бъдат разгледани в спешен 
порядък: 
Моят апел към министъра на земеделието е всички преписки – а има такива от година, година и половина, възражения, 
да бъдат разгледани в много ускорен порядък, защото има достатъчно административен капацитет  в министерството, има 
комисии, които да си свършат работата и бенефициентите да получат отговора, който очакват,  независимо  в каква посока 
- и оттук нататък да вземат решения. 
До дни трябва да бъдат изплатени над 700 млн. лв. директни плащания на земеделците. Най-голямата част от парите са по 
т.нар. "зелени плащания". За тях са отделени близо 465 млн. лв., с които се допълва субсидията на производителите, 
покрили определени екоизисквания. 109 млн. лв. са предназначени за преразпределително плащане, което дава добавка 
за първите 300 декара, заявени за подпомагане. 
 
 
Дневник 
 
√ Подуправителят на здравната каса Иванка Кръстева е уволнена 
Днес е била уволнена Иванка Кръстева, подуправителят на Националната здравноосигурителна каса. Нито от пресцентъра 
на касата, нито самата тя посочиха пред "Дневник" причини за решението на управителя Глинка Комитов, но Кръстева 
заяви, че ще го обжалва в съда. 
"Единствено ще коментирам, че заех поста с достойнство и си тръгвам с достойнство. Не коментирам аргументите, защото 
ще заведа дело", каза Иванка Кръстева пред "Дневник". 
Тя беше назначена на мястото през есента на 2015 г., след като дотогавашния подуправител Димитър Петров напусна 
заради различия във визията за лекарствените политики с министър Петър Москов. В последствие Кръстева възприе тези 
политики и се превърна в техен защитник в ръководството на касата, включително на системата за пръстова 
идентификация. 
От здравната каса увериха, че днешното уволнение няма да попречи на работата им. 
Включително днес е била проведена среща по казуса за лекарствата за хепатит С, в която отново се е потвърдило 
решението да бъдат изготвени нови по-широки критерии за отпускане на скъпите терапии, като за изготвянето им ще 
помогнат и националните консултанти. Те ще влязат в сила още от 1 март, а до тогава, както е и в момента, няма да се 
отхвърлят пациенти, заради новите изисквания, заявиха от там. 
 
 
Българско национално радио 
 
√ НАП глоби фирма за онлайн търговия с авточасти с рекордните милион и половина лева 
Фирма за онлайн търговия с авточасти е глобена с рекордните милион и половина лева за укриване на доходи, съобщи 
директорът на дирекция "Контрол" в НАП Варна Ваня Димитрова. По думите ?, контролът върху този вид търговия е 
приоритет в работата на данъчните в морската ни столица:  
Това, което откриваме, е точно недеклариране на приходи. Ние искаме информация от всички спедиторски фирми. 
Анализираме и виждаме колко от спедиторските фирми са отразени в счетоводството на тези задължени лица и колко не 
са. В крайна сметка разликата е точно от недекларирани приходи. Имаме такива вече два екипа, които се занимават точно 
с така наречените електронни ревизии. Имаме специален софтуер, с който се обработва информацията, за да могат да 
правят съпоставка - заяви Ваня Димитрова от данъчната администрация във Варна за контрола върху дейността на фирмите 
за онлайн търговия. 
 
 
bTV 
 
√ Къде данъците ще бъдат по-високи 
В част от по-малките населени места собствениците на имоти ще трябва да заделят повече 
Плащането на местните налози започна в голяма част от страната. В най-големите градове София, Пловдив и Варна няма 
да се плаща повече за данък сгради, такса смет и за автомобил. 
В част от по-малките населени места обаче собствениците на имоти ще трябва да заделят повече, показват данните на 
Националното сдружение на общините. 
Скок на данък сгради има в Русе, Благоевград и Самоков. Такса смет пък е в по-големи размери за жителите на Ямбол, 
Костенец, Елин Пелин. 
Собствениците на автомобили ще имат по-високи налози в Благоевград, Етрополе и Монтана. 
Новите данъци в настоящата година са нежелано финансово бреме за домакинствата в Русе. 
Сметките показват, че за двустаен апартамент данъкът скача с повече от 17 лева и набъбва до 103 лева. 
От общината в Русе обясниха, че не очакват по-ниска събираемост заради увеличението. 
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Погледнато в годишен размер, това не е стряскащо за данъкоплратците, смята Даниела Робева, Дирекция "Местни данъци 
и такси". 
Въпреки че налозите са без промяна за данък сгради и такса смет, столичани ще плащат повече от жителите на Русе. 
За двустайно жилище в София хората трябва да заделят около 160 лева. Тези, които бързат да се издължат, искат повече 
справедливост за такса смет. От общината обясниха, че с финансовото министерство работят по по справедлив механизъм. 
Да 30 април получаваме отстъпка. Който плати пълния размер на годишния данък, може да се възползва и от 5% отстъпка. 
Бонусите са различни в различните общини. 
Има и добри новини - намаление на някои налози. В Благоевград например ще плащат по-малко за такса смет, а в Шумен 
по-малко за кола. 
 
 
Дневник 
 
√ Европейският съюз подписа първите договори за сбогуване с роуминга от 15 юни 
Тази нощ беше подписано окончателното споразумение между правителствата и институциите в Европейския съюз по 
техническите условия за отпадане на роуминг таксите на телекомуникационни оператори, които плащат едни на други за 
използването на мобилни услуги зад граница, съобщава "Ройтерс". 
Евродепутатите и представителите на държавите членки се договориха за реформа в цените, за да могат гражданите на 
Европа да говорят свободно помежду си. Очаква се новите правила да влязат в сила от 15 юни, когато трябва да бъдат 
премахнати надценките в сметките за мобилен телефон на пътуващите в чужбина граждани. 
За да стане факт, споразумението трябва да бъде гласувано на заседания на Съвета на Европейския съюз и на 
европарламента. 
Една от най-спорните точки беше цената на мобилния интернет. В момента тя е 7.7 евро на гигабайт, а до 2022 г. трябва да 
поевтинее до 2.5 евро. Цената на минута разговор ще стане 3.2 евроцента, докато сега тя е 5 евроцента. От средата на юни 
изпращането на съобщение ще струва 1 евроцент, което е двойно по-малко от сегашната цена. 
"Сбогом, роуминг", написа в профила си в "Туитър" евродепутатът Миапетра Кумпула-Натри, която предложи реформите 
в тази област. 
 
 
в.Монитор 
 
√ Платихме 14.4 млн. лв за SMS паркиране 
14.4 млн. лв. сме платили за SMS паркиране през миналата година в София, Пловдив и Бургас, където има системи за 
таксуване през телефона. Най-много са броили жителите на столицата - над 12.1 млн. лв. за есемеси, сочи справка на 
Центъра за градска мобилност, изготвена за вестник „Монитор”, от началото на 2016 г. до края на септември. 
Втори в класацията е морският град, където сумата за паркиране със съобщения е 1.6 млн. лв. В Пловдив пък са изпратени 
есемеси за над 700 хиляди лева. 
Три пъти по-малко от есемесите са стрували на софиянци скобите по колите. За откопчаването им са броени над 4.2 млн. 
лв. на ЦГМ. По около 580 автомобила на ден се блокират с катинар в софийската синя и зелена зона. Така през първите 11 
месеца на миналата година 140 476 коли са били закопчани. 
Собствениците на 1410 возила са се ожалили, че скобата е поставена извън правилата, като писмено това са заявили 533, 
а останалите са сигнализирали по телефона. 
До края на ноември паяците в София са отнесли на наказателен паркинг общо 28 385 коли, което прави средно по 80 
вдигнати автомобила на ден. Те са вкарали в хазната над 1.7 млн. лв. За да си вземе шофьор колата, трябва да плати 60 лв. 
плюс такса от 2 лв. за всеки час престой на наказателния паркинг. Така едно неправилно паркиране често стига до стотачка. 
Във втория по големина град – Пловдив, пък на ден валят по около 2000 есемеси за паркиране. Така сметките показват, че 
в хазната са влезли около 726 000 лв. 
Общо 4.447 млн. лв. са приходите от паркирането в центъра на града под тепетата, съобщи зам.-кметът по транспорта 
Златин Велев. Той уточни, че за издръжката на общинското предприятие „Паркиране и репатриране”, включително заплати 
и други разходи, отивали около 2 млн. лв. на година. 
В момента цената на един час паркиране в „Синя зона” в Пловдив е 1.50 лв. Плановете на общината бяха цената да скочи 
на 2 лв. колкото е в столицата, като предложението трябваше да бъде гласувано на сесия на общинския съвет на 19 януари. 
Това не се случи, а предложението бе оттеглено с формалния мотив, че трябва да бъде подложено на обществено 
обсъждане, като бъде отново внесено през пролетта в общинския съвет. 
Във Варна пък паяците са захапали 4009 неправилно паркирали автомобила през 2016 г., сочат данните на ОП „Общински 
паркинги и синя зона”. 
 
 
Капитал 
 
√ Държавата задвижи новите фондове за стартиращи компании 
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Държавният Фонд на фондовете (ФФ) направи първото движение по създаване на фонд или два за стартиращи компании. 
Той е заделил за целта 107.5 млн. лв., средства по европрограмата "Конкурентоспособност", а инвеститори ще трябва да 
добавят сума между 11 и 43 млн. лв. 
ФФ започва пазарна консултация, за да се прецени от какво точно има нужда стартъп екосистемата в България. В нея до 
10 март могат да участват настоящи инвеститори, предприемачи и мениджъри, които имат интерес към развиването на 
средата. 
"Такава структура е необходима, защото наличието на повече капитал развива средата. Например могат да бъдат 
създадени повече специализирани фондове по различни вертикали", коментира за "Капитал" мениджър на един от вече 
съществуващите инвестиционни фондове. 
Задвижването е полезно и защото в момента в България почти няма фондове за ускоряване и начални инвестиции в 
стартиращи компании. Доскоро тази роля играеше фондът Eleven, който се очаква да се премести в следващия сегмент и 
да инвестира все по-малко в компании на начален етап. Средства за млади компании отпускаше и фондът LauncHub, но 
сега се насочи към фирми с опит. 
В търсене на формула 
Започването на пазарна консултация е с цел да се прецени от какво точно има нужда екосистемата - един или повече нови 
фондове, с каква насоченост и кои са подходящите за тях мениджъри. Това става ясно от съобщение на ФФ. 
Целта на новия фонд или фондове ще бъде да инвестира в компании с бизнес на ниво концепция или прототип и да 
предложи първоначални консултации за доразвиване на продукт или идея. Според публикуваните детайли размерът на 
финансиране може да бъде между 25 и 50 хил. евро за акселерация и до 1 млн. евро в начален етап. Това е и таванът на 
инвестициите, които ще се допускат в една компания, пише в документацията. 
При първоначалното представяне на финансовите инструменти в края на миналата година беше подчертано, че бъдещият 
фонд няма да има секторна специализация. В настоящата документация темата не е засегната под тази форма, което 
означава, че може би се търси адекватна към нуждите на пазара формула. 
Тъй като финансовият инструмент включва два компонента - инвестиции начален етап и в ускоряване, е възможно да бъдат 
структурирани два фонда. 
Много въпросителни 
В края на миналата година държавният ФФ се допита до средата и за необходимостта и структурата на фонд за 
технологичен трансфер, чрез който да се разпределят средства за научна и развойна дейност. Консултациите с пазара ще 
продължат до 10 февруари и е възможно да бъдат продължени, коментираха източници от ФФ. Това добавя още 
изоставане в работата на държавната структура. От една страна, за да имат време за инвестиции, фондовете ще трябва да 
стартират в началото на 2018 г. До момента са започнали пазарни консултации за два от четирите финансови инструмента. 
Те ще приключат през пролетта и това означава, че тогава ще бъдат пуснати обществени поръчки за избор на мениджърите 
им. Така на теория е възможно фондовете да бъдат създадени до края на 2017 г., за да започнат да оперират в началото 
на следващата. 
"Поради сходствата на двата инструмента, а именно ранна фаза и технологична ориентация на инвестициите, както и 
сходни целеви групи, предвиждаме синергия в подхода и сроковете на прилагане между двата инструмента. Очакваме 
съвместното провеждане на пазарни консултации да доведе до повече и по-релевантен интерес от страна на 
потенциалните фонд мениджъри", обясни за "Капитал" Пламен Петков, изпълнителен директор на ФФ. 
За останалите два инструмента - фонд за рисков капитал и фонд за растеж, още няма обявени пазарни консултации. Петков 
коментира, че се очаква те да започнат до средата на тази година. Това значи, че там процедурите ще се забавят и едва ли 
фондовете ще стартират скоро. 
Държавата задвижи новите фондове за стартиращи компанииСтруктурата към финансовото министерство започна 
консултации как да избере мениджъри на акселератори, които да инвестират 107 млн. лв. от евросубсидиите. 
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√ 2017-a мoжe дa e нaй-дoбpaтa гoдинa зa инвecтициoннитe имoти oт дeceтилeтиe нacaм 
Πoвeчe cдeлĸи c oфиcни и индycтpиaлни плoщи, лeĸ pъcт нa нaeмитe и aĸтивeн пaзap нa зeмя и инвecтициoнни имoти 
бeлязaxa 2016 г. Гoдинaтa бe cилнa зa пaзapa нa бизнec имoти и имa вcичĸи пpeдпocтaвĸи тoй дa пpoдължи дa ce paзвивa 
нa виcoĸи oбopoти и пpeз cлeдвaщитe мeceци, пoĸaзвa aнaлизът нa Fоrtоn, ĸoятo e cтpaтeгичecĸи пapтньop нa Сuѕhmаn & 
Wаkеfіеld зa Бългapия и Maĸeдoния. 
"Πoдoбнo нa 2016-a и ceгa гoдинaтa зaпoчвa c aĸтивeн нaeмeн пaзap и cилeн инвecтитopcĸи интepec ĸъм Бългapия и 
Югoизтoчнa Eвpoпa. Зa paзлиĸaтa oт минaлaтa гoдинa oбaчe пpeз тaзи oчaĸвaмe и зaвъpшвaнeтo нa знaчитeлeн oбeм 
oфиcни и лoгиcтични плoщи, ĸoeтo oтчacти щe бaлaнcиpa тъpceнeтo и пpeдлaгaнeтo в тeзи ceгмeнти", oбoбщи Mиxaeлa 
Лaшoвa, изпълнитeлeн диpeĸтop нa Fоrtоn/Сuѕhmаn & Wаkеfіеld. 
Зa пaзapa нa инвecтициoнни имoти 2016 гoдинa пpиĸлючи c pъcт oт 16% cпpямo гoдинa нaзaд и oбeм oт 290 милиoнa eвpo. 
B тoвa чиcлo влизaт ĸaĸтo пpидoбивaния нa бизнec имoти - oфиcи, индycтpиaлни, тъpгoвcĸи плoщи и xoтeли, тaĸa и 
пoĸyпĸитe нa пapцeли зa пoдoбнo cтpoитeлcтвo. 
Πpeз минaлaтa гoдинa ca peгиcтpиpaни нaд 60 cдeлĸи. Πpидoбивaниятa нa тъpгoвcĸи плoщи, xoтeли и индycтpиaлни имoти 
имaт нaй-виcoĸ дял oт oбщия oбeм. 
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"Πaзapът пpeз гoдинaтa бeшe мнoгo cилeн и ĸaтo бpoй cдeлĸи, и ĸaтo инвecтициoннa aĸтивнocт - нaд 70% oт тpaнзaĸциитe 
ca c дoxoдoнocни имoти. Toвa пoтвъpди нaшитe oчaĸвaния фoĸycът пocтeпeннo дa ce измecти oт зeмя и пoдцeнeни имoти 
ĸъм тoзи тип aĸтиви", ĸoмeнтиpa Явop Kocтoв, мeниджъp "Kaпитaлoви пaзapи" във Fоrtоn/Сuѕhmаn & Wаkеfіеld. 
Cпopeд нeгoвия aнaлиз, aĸo oчaĸвaнитe cдeлĸи c тъpгoвcĸи и oфиc плoщи бъдaт пpиĸлючeни, инвecтициoнният пaзap мoжe 
дa peгиcтpиpa нaй-cилнaтa cи гoдинa cлeд 2007-2008 пpeз 2017 г. Oчaĸвaниятa мy ce пoдĸpeпят oт дoбpитe 
мaĸpoиĸoнoмичecĸи пoĸaзaтeли нa cтpaнaтa, cтaбилизиpaнeтo нa нaeмитe и нaличиeтo нa пъpвoĸлaceн инвecтициoнeн 
пpoдyĸт в ceгмeнтитe нa oфиcнитe и тъpгoвcĸитe плoщи. 
B пpoгнoзaтa ce пocoчвa oщe, чe Бългapия, Pyмъния и Унгapия щe фoĸycиpaт интepeca нa oпopтюниcтичнo нacтpoeнитe 
инвecтитopи пpeдвид пo-виcoĸитe нивa нa дoxoднocт и пoтeнциaлa зa pъcт, ĸoитo пpeдлaгaт cпpямo пo-зpeлитe пaзapи. 
 
 


