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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
в.Банкер 
 
√ Борсата може да е алтернатива на банковото кредитиране 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България и изпълнителен директор на "Стара 
планина холд" пред вестник "БАНКЕРЪ" 
Визитка 
Васил Велев e роден на 1 април 1959 година. Той е сред учредителите и дългогодишен председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ). Изпълнителен директор е на "Стара планина холд" АД. Основни предприятия в 
групата са: "М+С Хидравлик", "Хидравлични елементи и системи", "Елхим-Искра", "Българска роза", "Боряна" и "Фазан". 
 
Г-н Велев, ако вярваме на статистиката, излиза, че българската икономика се възстановява от кризата и дори е в много 
добро състояние - налице е икономически ръст, безработицата намалява, има излишък в държавния бюджет, нивата на 
резерва са високи, а лихвите по кредитите са на исторически ниски нива. В същото време Асоциацията на организациите 
на българските работодатели, обединяваща най-големите бизнес сдружения у нас, излезе със списък от приоритети, които 
ясно показват, че има още много нерешени проблеми. В различни измерения ли живеят държавните власти и бизнесът? 
- Да, така е. Брутният вътрешен продукт расте с над 3%, а безработица на практика няма. Има хора, на които не им се работи 
или не могат да работят това, което се предлага като работа. Възнагражденията растат със 7-8 процента. Фискалният резерв 
е на рекордни нива. Имаше излишък в бюджета, което пък подобри фискалната ни позиция. Всички тези положителни 
факти обаче не се усещат съвсем ясно от хората, тъй като има и други факти, за които се говори по-малко. На последно 
място сме например по доходи в Европейския съюз. Това е така, защото сме последни и по производителност на труда, и 
по БВП на глава от населението. На дъното сме още в образованието и грамотността, а сме първи по корупция. Няма как 
при тези дисбаланси да кажем, че всичко е наред само заради моментния ръст на икономиката и пониженото ниво на 
безработицата. Тези тенденции трябва да се ускоряват. 
Като говорим за състоянието на икономиката, то най-пряко се усеща през доходите на хората. А като че ли най-сериозните 
спорове между властта и бизнеса са свързани с минималната работна заплата. Има ли въобще някакво решение в случая, 
което да е приемливо за всички? 
- В това отношение определено се плаща данък "популизъм". Минималната работна заплата все пак е заплата и трябва да 
се изработи. Не може да се дава на млади и здрави хора ей така, за да не са бедни. Впрочем, ние постоянно получаваме 
упреци от Европейската комисия, че едно необосновано повишаване на този праг води дотам нискоквалифицираните 
работници трудно да си намират работа или да минават в сивия сектор. Точно затова предлагаме нещо, против което няма 
разумни аргументи. А именно минималната работна заплата да се договаря за различните икономически дейности. В 
момента Министерският съвет определя една сума за цялата страна, която по никакъв начин не е икономически 
обоснована. Не е взето под внимание и това, че има много големи разлики в нивото на заплащане за различните сектори 
- в ИТ бранша се взимат над 2000 лв., докато в "Охрана и сигурност" заплатите са под 600 лева. Какво е лошото или 
грешното да се определят диференцирани ставки? 
Защо това не се случва, след като изглежда логично? 
- В редица страни от Европейския съюз е така. И в тези страни средната безработица е по-ниска, а средните доходи са по-
високи от държавите, в които минималната заплата се определя от правителството и е еднаква за всички сектори. Ние не 
сме се отказали да се борим за въвеждането на този принцип, защото сегашната ситуация е неприемлива. В едно 
предприятие например, ако средната заплата е 550 лв., а минималната е 460 лв., която с прибавения "клас" става 515 лв., 
в крайна сметка се стига до там, че е без значение дали си учил, или не. Дали си специалист, или не. И тогава къде е 
мотивацията за квалифициране на работниците? 
По този повод се сещам, че в началото на годината някои страни като Финландия въведоха експериментално т. нар. 
минимален базов доход. Какво е Вашето мнение за тази мярка? 
- Едно време бяха прокламирани принципите на разпределение при социализма и при комунизма. При социализма беше 
"от всекиго според способностите, всекиму според труда", докато за комунизма се казваше: "От всекиго според 
способностите, всекиму според потребностите". Базовият доход долу-горе се доближава до комунизма. Всички трябва да 
дават според способностите си и да получават на този етап не според пълните, а според базовите си потребности. Това 
обаче няма как да стане. Защото много от тези, които ще получават базов доход, няма да искат да работят изобщо, а тези, 
които трябва да им го заработват, дали ще го направят тогава? А и откъде ще дойдат парите? При 7 млн. граждани по 314 
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лв. на месец, колкото е линията на бедност, се получават 26 млрд. лева. Което е почти колкото целия годишен бюджет на 
държавата. Да, ще се премахнат някои социални плащания, но подобна сума просто няма откъде да се вземе. Трябва 
данъците да станат 100 процента! Кой ще остане тук при това положение? 
Финландският експеримент обаче е малко по-различен. Там става дума за 2000 безработни, на които всички помощи са 
заменени с базов доход. Това пести много държавни разходи за чиновници, които трябва да проверяват и да следят 
изплащането на десетките социални придобивки. Безработните пък няма да се притесняват да започнат някаква работа, 
била тя сезонна или дори почасова, защото няма да им спрат помощите. Ето при нас точно по тази причина се въведоха 
еднодневните трудови договори. И сега хората, които участват в прибирането на реколтата, вече излизат на светло. Докато 
преди се притесняваха да подпишат каквото и да било, за да не им спрат плащанията.  
Основният проблем за работодателите обаче, изглежда, е липсата на кадри. Какво смятате, че трябва да се направи в това 
отношение? 
- Такава е ситуацията в цяла Централна и Източна Европа. В България проблемът е най-остър, но отново другите ще ни 
изпреварят при решаването му. В Унгария, Чехия, Полша вече предприемат мерки за по-лесното наемане на работна ръка 
от трети страни извън ЕС. Докато при нас синдикатите искат едва ли не да затворим границите и каквото имаме тук, това 
е. Но когато нямаме нужния инженер, който, образно казано, да пусне машината, няма да има и работници, които да 
работят. Просто няма как да се справим с липсата на кадри, ако не заместваме отлива, който имаме, с прилив от Украйна, 
Молдова, Западните покрайнини, Армения - там, където има българска диаспора, хора, които лесно могат да се 
интегрират. Чак след това идват Виетнам, Бангладеш и други. 
Не трябва ли обаче да се промени и образователната система? Все по-малко хора у нас искат да учат за инженери, а именно 
такива специалисти се търсят най-много от бизнеса. 
- Проблемът е много дълбок. Знаете, че в България още се говори на децата: "Учи, да не работиш". Поради което има 
бягство от техническите специалности, от математиката, от точните науки. А образованието подготвя кадри в най-добрия 
случай за кол-центровете. Като цяло моделът е грешен, защото парите следват ученика, без да се вземат предвид нуждите 
на икономиката. Да, така е много по-лесно за управление и бюджетиране - X ученици по Y пари и толкова. Но училищата 
започнаха да си измислят какви ли не специалности с атрактивни наименования, само и само да привлекат повече ученици 
и да получат по-голям бюджет. Знанията пък са без значение, защото никой не изключва ученици, при положение че така 
ще му се намалят приходите. И после се питаме защо сме били на последно място по грамотност? 
Какво е решението? 
- Този принцип "парите следват ученика" трябва да се промени. Необходимо е също да се възстанови професионалното 
образование, да се отпуснат държавни стипендии за дефицитни професии със задължение за реализация в страната.  
Да, но се чу критика, че с тези стипендии искате едва ли не да закрепостите младите... 
- Вижте, ние всички плащаме данъци, с които се издържа образователната система. Нормално е да искаме да получим 
образовани хора, които да започнат да създават стойност, за да може в крайна сметка да платим следващите данъци. 
Когато завършилите не идват при нас - в българската икономика, няма как да се поддържа системата. 
Само че завършилите казват, че не им плащате добре. 
- Да, това е проблем. Макар че у нас доходите растат най-бързо  в ЕС, равнището им тук е такова. Ако повишим 
производителността още, заплатата ще е по-висока. В Полша средната заплата е два пъти по-висока от нашата, но и от там 
хората бягат. Управляващите обаче търсят начин да решат проблема с липсата на кадри, докато в нашата страна не се 
осъзнава проблемът.  
Нищо, изглежда, не се прави и по друга болна тема за бизнеса - електронното управление. Толкова ли е трудно да се 
осъществи това начинание, или просто има нежелание сред управниците да въведат в цялост онлайн комуникацията? 
- Единият проблем е, че след толкова години все още не сме се електронизирали, но не по-малко важно е, че голяма част 
от тези т.нар, административни услуги въобще не трябва да ги има. Би следвало чиновниците сами, по служебен път, да си 
набавят голяма част от информацията, а не да превръщат хората и бизнеса в посредници между различните ведомства. За 
което, отгоре на всичко, да плащаме и такси. Показателен е примерът с годишните финансови отчети, които сме длъжни 
да подаваме както в НСИ, така и в Търговския регистър. Същото е и със свидетелствата за съдимост. А когато дадена 
справка, удостоверение или друго ви трябва бързо, но съответната администрация го бави, възниква корупционният 
натиск. Това най-силно се усеща в инвестиционния процес, където за един строеж, да речем, са необходими купища 
документи. 
Според мен проблемът може да се реши, само ако има управленска воля, като се подхожда системно и въпросът стои 
неизменно на вниманието на първия ръководител. Изхарчени са много пари, има много изградени системи, но някой 
трябва да ги задължи да си комуникират електронно. Несъмнено има съпротива в администрацията на всички равнища. 
Нали в законодателството ни има разпоредби, които задължават администрациите да си набавят по служебен път данни, 
които физическото или юридическото лице вече е предоставило в друго ведомство.  
- Наистина има такива текстове, при това в два закона. Има и предвидени глоби. Но, както виждате, те не се спазват. 
А какво ще кажете за регулаторните режими и общата административна тежест, за която непрестанно слушаме как 
намалявала, но като че ли по-скоро се увеличава? 
- Българската икономика е свръхрегулирана. Много повече от инак бюрократичния Европейски съюз, защото върху 
директивите на Брюксел у нас се слагат допълнителни национални изисквания. В същото време новият американски 
президент Доналд Тръмп въведе едно просто, но ефективно правило - който иска да се въведе някаква регулация, трябва 
да предложи премахването на две други. Но там си имат централизирано звено, което следи тези неща. Докато при нас 
нямаме структура, която да се бори с бюрокрацията.  
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В приоритетите си за тази година сте записали и създаването на условия за финансиране на малкия и средния бизнес чрез 
капиталовия пазар. Може ли наистина у нас да има алтернатива на банковото кредитиране? 
- През последната година цените на акциите стигнаха такива нива, при които вече има предпоставки за финансиране на 
проекти чрез борсата. Има и ясно разбиране в новото ръководство на Комисията за финансов надзор, че е необходимо да 
се облекчават процедурите. В приетата стратегия за развитието на капиталовия пазар пък е заложено създаването на 
специален сегмент за малки и средни предприятия, така че много по-лесно да набират средства. Затова очакваме борсата 
да се превърне в алтернатива на банките. И дори да стане предпочитан източник за финансиране в  случаи, когато дадено 
предприятие има добър проект, но няма как да обезпечи банков кредит.  
Пред България предстои председателството на Съвета на Европейския съюз. Участват ли бизнес организациите в процеса 
по подготовката му? 
- Бизнесът до момента не е участвал в този процес, но имаме амбиция да се включим. Идеята ни е да вкараме в дневния 
ред някои важни въпроси, като този с дефиницията за малки и средни предприятия например. Европейските разпоредби 
не са адекватни спрямо нашия пазар и едно предприятие с над 250 работници, но с малък оборот и активи, се смята за 
голямо. Това грешно дефиниране води след себе си ненужно усложняване в администрирането, ограничава 
възможностите за кандидатстване по европрограми и т.н. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Фандъкова е сезирала прокуратурата за причините за аварията в "Топлофикация - София" 
Кметът Йорданка Фандъкова е сезирала прокуратурата за причините за аварията в "Топлофикация-София" , която дни 
наред остави без парно и топла вода голяма част от столицата. От дружеството се зарекоха, че ще проверява сграда по 
сграда в коя от тях не е имало топлоподаване за повече от 48 часа. Всички засегнати абонати ще получат обезщетение - 
ангажираха се столичните общинари. 
Прави се всичко възможно, за да бъде пуснато парното и топлата вода, твърдят от "Топлофикация-София“. Най-късно това 
ще се случи утре около обяд, ангажираха се от дружеството. Това обаче ще се случва поетапно в засегнатите квартали. 
Боян Паунов - директор в столичната Топлофикация посочи: 
За клиентите ще намерим начин, който ще предложим на Столичния общински съвет да бъдат обезщетени. В момента сме 
съсредоточили всички сили за отстраняване на аварията и възстановяване на топлоподаването. Смятам, че никой няма 
нищо напротив, че това е най-важният въпрос в момента. 
Три проверки са организирани на територията на София във връзка с аварията, посочи председателят на Столичния 
общински съвет Елен Герджиков: 
Специална проверка от ръководството на "Топлофикация", вътрешна проверка, за причините за аварията. От друга страна, 
кметът госпожа Фандъкова и Общинският съвет създават експертна група от специалисти от Техническия университет, 
които да направят независима оценка на причините за аварията. От трета страна, настояваме, както обяви и кметyt на 
заседанието на  Общинския съвет, специализираните разследващи органи да се заемат със случая и да кажат също има ли 
закононарушения при възникването на тази авария. Дали има престъпна небрежност от страна на служители на 
дружеството, или има някаква външна намеса, без значение как ще я определим - дали като умишлен саботаж, или като 
вандалска проява. 
 
 
Дневник 
 
√ Просветното министерство ще направи промени в приема и финансирането на университетите 
Просветното министерство ще направи нови промени в методиката за прием в държавните висши училища, с което се 
очаква да има корекции в конкретните бройки за прием в различните специалности в отделните университети, както и в 
размера на държавната субсидия по професионални направления. Окончателното решение ще бъде взето от 
правителството до 20 април т.г. Това се разбра след среща на служебния министър на образованието и науката проф. 
Николай Денков с ректори на висши учебни заведения у нас. 
След като миналата година бе приет нов модел на финансиране на висшето образование, което вече не зависи само от 
броя на студентите, но и от качеството и постиженията, Министерският съвет намали приема в редица професионални 
направления в университетите, включително и в част от хуманитарните специалности. Приоритет бе даден на инженерните 
специалности, на точните науки и на педагогика. Един от критериите при определяне на приема бе реализацията на 
студентите след завършването на висшето образование. Одобрени бяха и списъци със защитени специалности и 
приоритетни направления, за които държавата ще дава най-голяма субсидия на университетите. От 1 януари т.г. в сила 
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влязоха и промени в размера на субсидиите, с които държавното финансиране за един студент в хуманитарно направление 
бе увеличено с над 15% - от 1108 на 1282 лв. 
Миналата седмица обаче ректори поискаха списъците със защитените и приоритетни специалности да бъдат 
преразгледани, което ще доведе и до корекции във финансирането. Изразени бяха и опасения, че при ново орязване на 
приема в хуманитарните направления ще има специалности, където студентите ще бъдат под критичния минимум. 
Рейтинговата система на университетите показва, че едва един от всеки трима абсолвенти на някои хуманитарни 
направления работят по специалността си. При определянето на приема за учебната 2017/2018 година обаче просветното 
министерство планира да вземе под внимание и интереса към конкретните специалности в последната година. 
"Ако през 2015 г. е имало 50% реализация на завършилите студенти, но междувременно през следващата година заради 
намален интерес броят на приетите е намалял наполовина, няма да съкращаваме повече - очевидно системата се е 
саморегулирала. Ще продължим да регулираме системата само там, където тя не е успяла да се саморегулира", увери 
проф. Денков. По думите му държавата няма да позволи броят на приеманите студенти в което и да е направление да 
падне под критичния минимум. 
Промените в методиката на прием ще доведат и до промени в списъците със защитените и приоритетните специалности. 
Миналата пролет просветното ведомство определи 31 приоритетни професионални направления, които са най-дефицитни 
за България и за които държавата ще отделя най-много субсидия на висшите училища в следващите години. Сред тях са 
математиката, информационните технологии, педагогиката, теория и управление на образованието, машинното, 
строителното и общото инженерство, архитектурата, металургията, растениевъдството, животновъдството, ветеринарната 
медицина и др. Висшите училища, които м.г. са приели повече студенти в направленията "Математика", "Информатика и 
компютърни науки" и "Комуникационна и компютърна техника", отколкото през предходната година, трябва да получат 
от държавата допълнителни средства в размер на 2000 лв. на студент. 
В същото време правителството определи като защитени 12 специалности, които няма да бъдат закривани въпреки 
липсата на явен интерес към тях, тъй като съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти 
или се предлага обучение по уникална учебна програма. Това са арабистика, арменистика и кавказология, индология, 
иранистика, китаистика, кореистика, новогръцка, португалска, румънска и унгарска филология, японистика и хебраистика. 
Те на практика са застъпени в Софийския университет, който се очаква да бъде подкрепен за тях от държавата с около 600 
хил. лв. през тази година, става ясно решение на Министерския съвет от 24 август м.г. 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Разработва се платформа за участие на малки и средни предприятия на фондовата борса 
Министерството на икономиката разработва платформа за участие на малките и средните предприятия в търговията на 
Българската фондова борса. Разглежда се и списък от държавни предприятия, които да бъдат търгувани през Фондовата 
борса. Това съобщи служебният министър на икономиката Теодор Седларски, който откри днешната борсова сесия. 
Министър Седларски съобщи за повишаването на основните борсови индекси с повече от 30 на сто в сравнение с миналата 
година, което е и показател за растеж на икономиката. В подкрепа на малките и средните предприятия министерството, в 
партньорство с борсата, подготвят и паралелна платформа, която при облекчени условия да насърчава участието на 
малките фирми в борсовата търговия: 
По примера на други страни даже и съседни на нас, които са въвели такава система. 
Очаква се платформата да заработи в следващите 6 до 9 месеца. Кои са държавните предприятия, които ще излязат на 
Фондовата борса министърът не пожела да коментира, но обясни: 
Имаме в много предприятия твърде малък брой акции, които мислим за започване на процедура примерно за тяхното 
листване на борсата. 
 
 
Дарик 
 
√ Задълженията на общините за 2016 г. са около 200 млн. лева 
През миналата година задълженията на общините у нас са се увеличили и са достигнали, според неокончателни данни, 
около 200 млн. лв. Това каза Емил Савов, зам. изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в 
Република България (НСОРБ) пред БНР. 
Той коментира, че въпреки увеличаването на неразплатените задължения на местната власт, повечето от общините ще 
задържат размера на местните данъци на нивото от 2016 г. 
"Не така стоят нещата с таксите, където повече общини са решили да ги увеличат през 2017 г. - примерно една пета от 
общия брой, но има и такива, които намаляват размера - на таксите за битови отпадъци, за детски ясли, за детски градини. 
Малко са на брой, но има и такива", коментира Савов. 
Основното предизвикателство за финансовата политика на местните власти е балансът между просрочени задължения и 
просрочени вземания, твърди той. "Логично би било при толкова неразплатени разходи, по-точно просрочени, да се 
увеличават данъците, само че решението е малко по-различно. Ние, общините, колкото имаме просрочени задължения, 
горе-долу толкова, даже и по-голям е размерът на просрочените вземания - т.е. на неиздължени данъци и такси", обясни 
Савов.Според него най-голямо увеличение има на такса битови отпадъци, като повишението е средно около 10% спрямо 
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миналата година. Той отбеляза, че процесът на финансова децентрализация не е особено напреднал у нас, а извънредните 
трансфери от централния бюджет за определени общини са практика, която се затвърждава вече около 20 години. 
Критериите за общини, заплашени от фалит, обаче засега не се прилагат, твърди експертът. Той е категоричен, че "няма 
реално приложение на новата глава от Закона за публичните финанси, която беше приета през пролетта на миналата 
година". "Бяха вкарани в закона показатели, по които би трябвало обективно да се мерят кои са общините заплашени от 
фалит. Бяха избрани 36 общини, на които би трябвало по силата на закона да се помогне. До момента на приемане на 
общинските бюджети за 2017 г . на нито една община не е оказана помощ", коментира той.  
"И аз, и колегите в сдружението (НСОРБ) се чудим защо беше необходим въобще новият регламент, при условие че даже 
и към момента на приемането на бюджета тези 36 случая нямат никаква яснота ще получат ли в крайна сметка това, което 
законът повелява да получат или не", обясни още Савов. 
 
 
В.Сега 
 
√ Една пета от общините вдигат такси заради дългове 
Ребека Борисова 
Задълженията на общините у нас продължават да растат, като просрочията вече са достигнали около 200 милиона лева. 
Това съобщи по БНР Емил Савов, зам.-шеф на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). Той посочи, че 
е логично при толкова просрочени разходи да се вдигат данъците, но горе-долу толкова бил и размерът на просрочените 
вземания - неплатени данъци и такси. Затова основните усилия на общините са към повишаване на събираемостта през 
2017 година.  
Повечето общини задържат ставките на местните данъци на нивото от 2016 година, но на доста места прибягват до вдигане 
на такси. Още няма окончателни данни, но според Савов вероятно в около една пета от общините ще има ръст на таксите.  
Все пак има и местни власти, които намаляват тарифите за битови отпадъци, за детски ясли и градини. "Малко са на брой, 
но има и такива", посочи Савов.  
Като цяло най-значимо покачване има на такса "смет", като повишението е средно с около 10 процента спрямо миналата 
година. 
 
 
Дневник 
 
√ През 2016 г. е нараснал значително интересът към кредитите над 1 млн. лв. 
През изтеклата 2016 г. кредитирането на домакинствата и нетърговските организации е нараснало с 2% до общо 18.5 млрд. 
лв., показват данните на БНБ. 
Най-впечатляващ е интересът към най-големите заеми. Данните сочат, че общата сума на кредитите на стойност над 1 млн. 
лв. се е увеличила двойно в сравнение с края на 2015 г. до общо 315 млн. лв., съобщава в днешния си брой "Капитал Daily". 
Общо са отпуснати 181 такива кредита, което прави средно по 1.74 млн. лв. на заем. Значително – с над 55%, нараства и 
сумата на домакинските заеми на стойност от 500 хил. лв. до 1 млн. лв., като финансовите институции са одобрили 584 
подобни кредита, като от тях 199 само през 2016 г. 
Данните на централната банка показват още, че кредитирането в преработвателната индустрия и строителството се е 
увеличило през 2016 г., докато в търговията е намаляло. С най-бързи темпове е нараснало финансирането на бизнеса с 
доставяне на води и управление на отпадъци, но въпреки това този сектор продължава да бъде сред най-малко 
кредитираните. 
Според данните на БНБ към края на 2016 г. банките са отпуснали на нефинансовите предприятия у нас 30.7 млрд. лв., което 
е ръст от 0.4% на годишна база. 
Компаниите, занимаващи се с търговия, са били финансирани с общо 8.7 млрд. лв., което е 28% от всички банкови кредити. 
Въпреки големия брой сделки и повишената активност в сектора на имотите, която беше ускорена от ниските лихви по 
ипотечното кредитиране, компаниите, занимаващи се с операции с недвижими имоти, понижават задлъжнялостта си към 
банките с 3.7%. 
При селското стопанство обаче кредитирането нараства с 5.4%. 
Най-малко, както и през предходната година, остава кредитирането за секторите образование – 43 млн. лв., добивна 
промишленост - 140 млн. лв., култура и спорт - 143 млн. лв., хуманно здравеопазване - 231 млн. лв., и доставяне на води и 
управление на отпадъци - 255 млн. лв. 
 
 
Дарик 
 
√ Идея: Два от най-големите булеварди в София стават еднопосочни 
Движението по столичните булеварди „Княз Александър Дондуков” и „Цар Освободител” да бъде еднопосочно, предлагат 
от местната власт. 
Идеята е автомобилите да се движат от бул. „Васил Левски” до „ триъгълника на властта” и обратно по жълтите павета да 
стигат до Софийския университет. 
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Още една опция за еднопосочно движение се планира и при улица „Йосиф Гурко”, посока „Алабин”. Пред Дарик 
общинският съветник и член на транспортната комисия Симеон Славчев коментира, че по този начин ще се облекчи 
трафикът в центъра на града. Другият мотив за въвеждането на еднопосочното движение е намаляване на замърсяването 
на въздуха. Има идея за подобна рокада по булевардите „Дондуков” и „Цар Освободител”. 
"Дондуков" да е еднопосочен в посока Президентството и Министерски съвет. 
Предстои ремонт на "Дондуков", при който е удачно да се въведе промяната, да се изградят велоалеи, да се обособи 
трамвайно трасе. И от другата страна "Цар Освободител" в посока Софийския университет да стане еднопосочен", обясни 
Славчев. По негови думи това най-рано ще се случи през лятото. На 10 февруари от „Московска“ 33 официално ще 
представят проекта за промяна в организацията на движение. 
 
 
investor.bg 
 
√ Анализ на чуждите туристи по пазари иска туристическият бизнес 
До края на март трябва да са готови консенсусните предложения за регулиране на потребителската защита при пътувания 
Подобряване на туристическия маркетинг и анализ на туристите, които идват в България, по пазари. Това са 
предложенията, които туроператорите отправят към служебния министър на туризма Стела Балтова. 
Тя се срещна днес с членове на Управителния съвет на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти 
(АБТТА), съобщават от Министерството на туризма. 
Според организацията туристическият маркетинг е хаотичен и не е насочен например към европейския пазар, от който 
страната реализира ръстове заради увеличените полети на нискотарифните авиокомпании. 
Председателят на организацията Байко Байков обясни, че сайтът на държавата bulgariatravel.org е морално остарял и е по-
добре да бъде закрит. Той препоръча да бъде създаден изцяло нов продукт. 
От Асоциацията предлагат и да се правят анализи на туристите, които идват в България, по пазари, а не само да се броят 
гостите. Това означава да има визия какви туристи идват, тяхната платежоспособност и дали се връщат в България. 
Служебният министър на туризма очаква консенсус между бизнеса за решаването на проблема с регулирането на 
потребителската защита чрез гаранционен фонд или клиентска сметка, която е залегнала в измененията на Закона за 
туризма. 
Според нея е необходимо бизнесът да отстрани различията помежду си и да предложи обща визия на следващия 
парламент. Балтова очаква финалните предложения до края на март. 
 
 
в.Сега 
 
√ Разговорите по GSM може да поскъпнат след отпадането на роуминга 
Не подписвайте договори при по-неизгодни условия, посъветваха от КЗП 
Отпадането на такса роуминг може да ни излезе скъпо, като се повишат цените на разговорите у нас. Това е един от 
рисковете, за които ще следи Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), съобщи вчера председателят й Веселин 
Божков. 
Премахването на такса роуминг в целия Европейски съюз е предвидено за 15 юни 2017 г. като част от общата европейска 
политика. Това означава, че от тази дата потребителите ще плащат за разговори и в чужбина толкова, колкото плащат в 
собствената си страна. Но вече има индикации, че телекомуникационните компании ще се опитат да компенсират загубите 
си, коментира шефът на КРС. Затова комисията следи работата на мобилните оператори и ще е нащрек за това как те ще 
действат в следващите месеци. Въпреки че споразумението между всички страни, членки на ЕС, е голямо постижение за 
потребителите, вече имало съпротивление от страна на операторите. 
Възможен е ефектът на т.нар. воден матрак - когато намаляваш цените на едро, се повишават цените на дребно, обясни 
още Веселин Божков пред Нова тв. Той се ангажира комисията да не позволи това и припомни, че повечето договори с 
операторите са за 24 месеца - тоест има ясно разписани тарифни планове. Имало обаче вариант и потребителите да 
злоупотребяват - например клиент да купи карта у нас, а да я ползва в страна, където услугите са по-скъпи. Шефът на КРС 
дори очаква спекуланти да купуват карти и да ги препродават в чужбина. 
Клиентите да не позволяват на мобилните оператори да използват отпадането на роуминга в ЕС като основание за 
преподписване на действащите договори при по-неизгодни условия. За това предупреди пък шефът на КЗП Димитър 
Маргаритов по БНТ. "Внимавайте с какви срокове се обвързвате. Ние ще следим да не се стига до познати нелоялни 
практики при изчисляването на сметките", обеща Маргаритов. Той обърна внимание и на друг проблем - това, че SMS-ите 
на кирилица са по-скъпи. И призова оператори и КРС да решат казуса, защото проблемът бил технически и КЗП може само 
да се произнесе за нелоялна търговска практика и да апелира за бързо решение в полза на българите. 
Друг некоректен подход на телекомите бил да изпращат непоискани платени SMS-и. "Получавате непоискано съобщение. 
За да се освободите от обвързване с периодични разходи, трябва изрично да заявите желанието за това. Иначе започват 
да ви начисляват месечна такса, че използвате телефона си за участие в игра или за гледане на програма", предупреди 
Маргаритов. Най-много жалби в комисията все още има именно срещу телекомуникационните услуги, но се забелязва и 
известен спад в оплакванията. 
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√ Близо 1,3 млн. българи са пазарували онлайн през 2016 г. 
Близо 30 % от Интернет потребителите у нас са пазарували онлайн през миналата година, показват данни от анализ на 
Евростат за електронната търговия в страните на ЕС през 2016 г, информира БНТ. 
Като цяло хората, които редовно ползват Интернет у нас са 63 на сто от населението, или около 4,5 млн. души. Така по 
данните на Евростат близо 1,3 млн. българи през миналата година са пазарували онлайн. 
Най-предпочитани за Интернет-търговията у нас са били дрехите и спортните стоки - над 77 процента от поръчките онлайн. 
На втора позиция са били стоките за дома - 24 процента, на трета - резервациите за туризъм или пътувания - 23 процента 
и на четвърта позиция - храни, напитки или стоки за ежедневна употреба - 22 процента.  
Най-активни в електронната търговия у нас са били младите българи в диапазона 16-34 години - близо 60 на сто от тях са 
пазарували онлайн. При хората на възраст 65-74 години този процент спада драстично - едва 1,3 на сто от тях са пазарували 
онлайн през 2016 г.  
Близо 80 на сто от поръчваните онлайн услуги и стоки са били от България, около 40 процента са били от страни в ЕС и 
около 18 процента са поръчвали онлайн от други страни.  
Според изчисления на експерти в бранша един онлайн потребител купува средно стоки за около 150 евро годишно, което 
на практика означава, че за миналата година оборотът на онлайн търговията у нас е достигнал около 200 млн. евро. 
 
 
Econ.bg 
 
√ Синдиците се оплакаха, че не могат да защитят кредиторите добре 
В България има вписани 250 синдици. Предвижда се новата асоциация да има срещи с асоциацията на работодателите 
и на банките 
За по-добра законова уредба и повече възможности за синдиците да защитават правото на кредиторите и на длъжниците 
в проблемните предприятия настояват от новоучредената Асоциация на синдиците, съобщи БНР. Те предлагат да има 
единен регистър на продажбите в рамките на производство по несъстоятелност. Целта на регистъра е информацията да  
достига до по-голям кръг лица. 
Производството по несъстоятелност започва по отношение на длъжник, който не може да покрие задълженията към 
кредиторите си. То се явява крайно средство за събирането на вземанията на кредиторите по принудителен път и започва 
тогава, когато икономическото състояние на длъжника е изключително тежко и финансовото му оцеляване е под въпрос. 
Основната функция на синдика като движеща фигура в производството по несъстоятелност е да защитава интересите на 
фирмата, от една страна, и нейните работници и служители, както и кредиторите й, от друга.  
Според експертите, по-доброто производство по несъстоятелност ще се отрази ползотворно на икономиката и ще защити 
и кредитните институции. 
В момента синдикът не може да защити кредиторите в достатъчна степен, обясни председателят на асоциацията Мария 
Шукерова. "Производството по несъстоятелност се явява единствен целесъобразен начин за уреждане на отношенията 
между длъжниците и техните кредитори", допълни тя. 
Търговската несъстоятелност има изключително важно значение за бизнес климата в страната - тя предопределя до голяма 
степен интереса на инвеститорите, коментира от своя страна Димитър Тодоров. 
Синдикът Веселин Георгиев пък каза, че удовлетвореността на кредиторите е 30 % в производствата по несъстоятелност. 
"Повече от 40 години в модерните законодателства се налага принципа на втори шанс на длъжника, на предприятията в 
производствата по несъстоятелност. Именно лице, което е способно да развие едно търговско дружество, едно успешно 
предприятие, трябва да получи втори шанс. За съжаление вторият шанс в България е разбиран като изгоден шанс, удобен 
случай за консумация на активи и права, а не за развитие", обясни той. 
От асоциацията не коментираха работата на синдиците във фалиралата КТБ. 
Димитър Тодоров обаче подчерта, че в много случаи е имало неразбиране от обществото. "Много неща се изляха по 
синдиците на КТБ, които не отговаряха на обективната истина от правна страна. В публичното пространство се хвърля една 
кал по професията и по конкретни лични имена, за да се каже колко лош всъщност е синдикът", обясни той. 
Именно затова от новоучредената асоциация са решени да реагират, когато необосновано се засяга името на действащ 
синдик и проблемите на закона се прехвърлят върху действия на синдиците. 
В България има вписани 250 синдици. Предвижда се новата асоциация да има срещи с асоциацията на работодателите и 
на банките. Според експертите професията трябва да е прозрачна, да се ползва с престиж в обществото. Затова и 
асоциацията ще има етичен кодекс. 
 
 
investor.bg 
 
√ Francetvinfo: България е напът да стане текстилната работилница на Европа 
Основният коз е евтината работна ръка, коментира в свой репортаж френската медия  
„България: текстилната работилница на Европа“. Под това заглавие френският телевизионен и радио канал francetvinfo.fr 
информира на сайта си, че България е напът да стане новото Елдорадо на текстилната промишленост на континента. 
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Над 30 000 работници в тази страна са заети в производството на рокли, тениски и ризи, отбелязва френската медия, 
цитирана от БТА. 
В южната част на България се намира една от най-големите текстилни промишлености в Европа. Именно тук европейските 
марки днес произвеждат част от колекциите си. Не става дума за евтини дрешки за масова търговия, а за облекло от 
средната и високата гама, посочва френският телевизионен канал. "Как за няколко години България стана новото Елдорадо 
на текстилната промишленост, в някои случаи по-конкурентна от китайската?", пита авторът на материала и отговаря: 
„Работната ѝ сила е една от най-евтините в Европа“. 
В един от най-големите заводи в южната част на страната дневно могат да се произвеждат до 5000 артикула. Основният 
коз на родината ни според френския източник е работна сила - една от най-евтините в Европа. 
„Работничките работят осем часа дневно за заплата от 230 евро месечно, по-малко, отколкото вземат за същия труд в 
Китай. Това е тайната на конкурентните цени - 15 евро за изискан панталон, който след това ще бъде продаден във Франция 
за 150 евро или 10 пъти по-скъпо, заключава авторът. 
 


