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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Тв Европа 
 
√ Васил Велев: Средна пенсия от 700 лв. е нереалистично обещание 
Увеличение на средната пенсия до 700 лв. за четиригодишен мандат при ръст на икономиката от 6 процента са част от най-
смелите обещания в програмата на "Нова република". Според председателят на АИКБ Васил Велев обаче, това не е 
възможно да се случи, особенно ако не се вдигнат данъците и осигуровките, а от партията обещават да не предприемат 
такива действия. Според Велев, това няма да е единственото нереалистично обещание, което ще чуем в предизборната 
надпревара за вота на 26 март. 
Вижте видеото 
  
 
news.bg 
 
√ Работодателите с обща позиция за минималната работна заплата 
В Министерство на труда и социалната политика започнаха срещите между служебния министър на труда и социалната 
политика Гълъб Донев и организациите от страна на работодателите и синдикатите за договаряне на условията за 
формиране на минималната работна заплата. По време на нея работодатели и синдикати представиха своите позиции за 
механизъм за определянето на минималната работна заплата. 
Работодателските организации, членуващи в АОБР (Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска 
камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България) имат 
обща съгласувана позиция. В позицията се застъпва предложението за ратификация на Конвенция 131 на Международната 
организация на труда. Според АОБР минималната работна заплата следва да се определя при отчитане на обективни 
икономически показатели. Това означа и да се отмени с акт на Министерски съвет на добавките за прослужено време, 
каквито няма в нито една страна от ЕС, като се запазят брутните възнаграждения на работниците и служителите, за 
постигане на съпоставимост на величините на МРЗ и СРЗ, доколкото статистиката отчита Брутната СРЗ, а МС определя 
размер на Основна МРЗ. 
Според работодателските организации размерът на минималната работна заплата следва да има граници: долна граница 
да е линията на бедност за страната, а като горна граница да се вземе съотношението между минималната и средната 
работна заплата в България, което да не е по-високо от средното за ЕС съотношение. 
В позицията на работодателските организации също се застъпва идеята, че на равнище бранш и предприятие могат да се 
договарят и по-високи размери на МРЗ, като споразуменията обвързват подписалите ги страни, респективно техни 
членове. 
Работодателите настояват и за отпадане на определянето на минимални осигурителни доходи /МОД/ по икономически 
дайности и длъжности. МОД не се прилагат в нито една държава членка на ЕС, практически е преустановено тяхното 
договаряне, и работодателите не възнамеряват да договарят и в следващите години. 
 
 
financebg.com 
 
√ Работодатели искат преразглеждане на МРЗ 
Работодателите настояват съотношението минимална работна заплата /МРЗ/ към средната работна заплата в България да 
не е по-високо от средното за ЕС. Това е отбелязано в позицията на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели по механизма за определяне на размера на минималната работна заплата в България, съобщиха от 
пресцентъра на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Позицията е била представена на среща на 
работодателските организации с министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев и синдикатите. От бизнеса 
настояват още минималната работна заплата за България да не бъде по-ниска от линията на бедност за страната. В 
становището се отбелязва още, че извън тези граници, на равнище бранш и предприятие могат да се договарят и по-високи 
размери на минималната работна заплата, като споразуменията обвързват подписалите ги страни. 
От бизнеса искат отмяна с акт на Министерския съвет (МС) на добавките за прослужено време, каквито според тях няма в 
нито една страна от ЕС, като се запазят брутните възнаграждения на работниците и служителите, за постигане на 
съпоставимост на величините на минимална работна заплата и средна работна заплата, доколкото статистиката отчита 
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брутната средната работна заплата, а МС определя размер на основна минималната работна заплата. Работодателите 
настояват още Министерство на труда и социалната политика да поеме ангажимент да внесе в НС, когато то бъде избрано, 
предложения за законодателни промени за отпадане на определянето на минимални осигурителни доходи (МОД) по 
икономически дейности и длъжности. 
Но дежурното обяснение, че МРЗ в България били ниски, защото  производителността на труда изостава от европейското 
равнище, тук се налага следното уточнение: производителността на труда у нас действително е ниска- около 40% от 
средното европейско равнище, но при заплатите това съотношение е 25%. Тоест,  нормата на експлоатация при българския 
работник е доста по-висока от средната европейска норма и многократно над тази в развитите индустриални държави. И 
още една бележка: производителността на труда зависи и от продължителността и интензитета на  работното време, както 
и от технологичните и организационните подобрения в производството. В това отношение преобладаващата част от 
българския –главно едър/корпоративен- бизнес прилага следната тактика: орязва заплатите, позовавайки се на частичното 
работно време ; не плаща или бави възнагражденията при извънреден/нерегламентиран труд или с оправданието за 
„временни“ трудности. Приложението на  високи технологии и на организационни иновации като двигател на 
конкурентоспособността не е сред стратегическите бизнес приоритети. Изключенията са рядкост, главно при 
представители на средния бизнес и част от чуждестранните високотехнологични компании, опериращи в България. 
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√ КЕВР влиза на инспекция в "Топлофикация" 
Шефът на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов назначи извънредна проверка в "Топлофикация 
София" ЕАД. Това съобщават от комисията. 
Проверката е във връзка с възникналата авария в топлопреносната мрежа на дружеството. Тя трябва да установи дали са 
налице нарушения на издадената на дружеството лицензия за пренос на топлинна енергия, както и на лицензията за 
дейността производство на електрическа и топлинна енергия. 
След като проверката приключи, ще бъде изготвен доклад, като комисията ще обяви резултатите от него. 
Ако бъдат установени нарушения на лицензионните задължения от страна на дружеството, енергийният регулатор ще 
предприеме административно-наказателни и принудителни административни мерки. 
Припомняме, че кметът Йорданка Фандъкова изпрати в прокуратурата писмо, с което сезира държавното обвинение да 
провери какво е довело до аварията в топлофикация. От дружеството пък днес обявиха на извънреден брифинг, че ще 
бъдат компенсирани само източните квартали, засегнати от аварията. Западните няма да получат компенсация. 
 
 
Дневник 
 
√ "Топлофикация София" ще обезщети всички засегнати от аварията 
"Топлофикация София" обяви, че ще обезщети всички свои клиенти, които бяха засегнати от аварията на магистралния 
топлопровод на бул. "Цариградско шосе", съобщиха от дружеството. Това ще стане още с февруарските сметки, като за 
целта няма да има нужда се пуска жалба. 
"Общите топломери в абонатните станции съхраняват данните за работата на съоръжението, както и за потреблението в 
съответната сграда и показанията не се нулират към 1 март. В тази връзка няма и краен срок за подаване на жалби", пише 
в решението на дружеството. 
"Топлофикация София" ще предложи на принципала на компанията - Столичния общински съвет, да бъдат обезщетени 
всички клиенти на топлорайон "София Изток", които останаха без отопление и топла вода, независимо дали става дума за 
48 или повече часове.  
В момента се разработва методика за изчисление на обезщетенията, съобразена с Общите условия на дружеството и тя 
ще бъде предоставена за разглеждане и одобрение от Столичен общински съвет. Размерът на обезщетенията ще бъдe 
посочен на отделен ред в сметките за февруари, които абонатите ще получат след 15 март. 
Аварията от неделя остави за няколко дни хиляди столичани без отопление. В опити топлоподаването да бъде 
възобновено от "Топлофикация" го пускаха за кратко в някои от кварталите. Това предизвика съмнения сред клиентите им, 
че се прави, за да не могат да пуснат жалба, че от 48 часа нямат парно. Именно това е посоченият от дружеството срок, 
след който може да се търси обезщетение. 
 
 
в. Сега 
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√ Реакторите за "Белене" тръгват към България 
Реакторите за АЕЦ "Белене" тръгват към България, става ясно от разпространено вчера съобщение на Ижорските заводи. 
Те са част от групата Обединени машиностроителни заводи (ОМЗ), които изработиха оборудването от замразения проект 
за Втора атомна и работят по договор с изпълнителя на строежа "Атомстройекспорт". Самият договор за оборудването е 
сключен през 2008 г. 
От 20 януари 2017 г. от цеховете на Ижорските заводи в морското пристанище на Санкт Петербург за България се товарят 
един корпус на реактор, два компенсатора на налягането, осем хидроакумулатора на системата за аварийно охлаждане на 
активната зона на реактора, 16 хидроакумулатора на системата за пасивно заливане на активната зона на реактора. Още 
един корпус на реактор, както и два комплекта тръбни възли на главния циркулационен тръбопровод и две 
приспособления за центровка ще бъдат предадени на българския клиент в отделна партида в рамките на 2017 г. и в 
съответствие с графика, съгласуван от "Атомстройекспорт" и НЕК, се уточнява в съобщението. От момента на приключване 
на изработването му оборудването се е намирало на отговорно съхранение в предприятието. То бе инспектирано от 
български специалисти в края на 2016 г. 
Преди дни служебният министър на енергетиката Николай Павлов каза, че първите партиди с оборудването ще пристигнат 
на площадката на АЕЦ "Белене" в края на март - началото на април. Транспортът на съоръженията ще е изцяло за сметка 
на "Атомстройекспорт", тъй като това е било част от сключения договор с "Атомстройекспорт". Заради спирането на 
строежа и на плащанията НЕК бе осъдена да плати 1.17 млрд. лв. на руската страна. Преводът на парите бе извършен в 
началото на декември 2016 г., припомни Медиапул. 
Оборудването ще се съхранява край Белене, докато бъдещото редовно правителство реши окончателно дали ще 
достроява прекратения през март 2012 г. ядрен проект, или ще търси купувач на произведеното оборудване. Сред 
политическите сили у нас засега надделяват намеренията за рестарт на проекта. 
 
 
news.bg 
 
√ „Булгаргаз” предлага с над 32 % по-скъп природен газ от април 
32,44 % увеличение на цената на природния газ от второто тримесечие прогнозира "Булгаргаз". От дружеството 
аргументират поскъпването с утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за първото тримесечие 
на тази година по-ниски от доставните продажни цени, както и на очакваните по-високи доставни цени на синьото гориво 
от април и курса на лева към щатския долар. 
Цената е 371,10 лв./хм3 (без пренос, акциз и ДДС). Увеличението е с 90,89 лв./хм3 в сравнение с прилаганата през първото 
тримесечие на тази година. Това съобщава на сайта си дружеството.  
От "Булгаргаз" уточняват, че окончателното им предложение за утвърждаване цената на природния газ за третото 
тримесечие ще бъде внесено в КЕВР на 10 март. 
 
 
Дневник 
 
√ Еврофондовете за образование и наука са пред спиране заради нередности при Кунева 
Някои банки увеличиха таксите за обслужване по жилищните кредити 
Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" може да бъде спряна, като междинните плащания 
по нея са временно замразени. Това става известно от проверка на Европейската комисия (EK) на програмата през 
октомври 2016 г., която констатира редица нередности по управлението й. Затова от ЕК пишат писмо до българските 
власти, с което се дават препоръки, които ако не бъдат изпълнени, ще доведат до пълното спиране на програмата. 
Това се разбира от писмо, разпространено по електронната поща с подател Silent Witness. За предупреждението писа и 
сайтът "Бивол", които се позовават и на чернова на писмото. Пред "Дневник" от пресекипа на служебния вицепремиер 
Малина Крумова потвърдиха за писмото, като скоро се очаква и пристигането на доклада с констатациите. 
Служебният министърът на образованието и науката проф. Николай Денков също потвърди за писмото, което е 
пристигнало снощи. Той поиска оставката на ръководителя на Управляващия орган към оперативната програма, който е 
дирекция в министерството - Цветана Герджикова. 
"Единият от проблемите е свързан със структурата на Управляващия орган и разделението на функциите на този, който 
осигурява парите - Управляващия орган, и този, който изпълнява проектите - Министерството на образованието и науката 
(МОН). Другият проблем са конкурсни сесии от предишни периоди. Тези проблеми не са изненада за мен. От април 
предупреждавах, че ако не бъде сменен подходът към управлението на програмата, ще има проблеми", заяви Денков, 
който не пожела да коментира детайли. Попитан дали ще поиска оставката на Тодор Модев, който ръководеше 
Управляващия орган преди Герджикова, а сега е началник на кабинета му, той заяви, че за него ще говори в понеделник. 
Очаква се тогава да бъде дадена пресконференция с повече подробности за проблемите и мерките, които ще се 
предприемат. 
С над 350 млн. лв. по оперативната програма бившият вицепремиер и министър на образование Меглена Кунева 
предвиждаше да бъдат изградени и усъвършенствани четири центъра за върхови постижения и осем центъра по 
компетентности. В средата на януари "Дневник" писа, че по програмата ще има забавяне на усвояването на средствата с 
месеци заради съществени промени в процедурите за кандидатстване, направени по незаконосъобразен ред от МОН. 
Тогавашният вицепремиер по еврофондовете Томислав Дончев поиска от Кунева или да спре процедурите, или да ги 
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удължи, което и стана. БСП пък предупреди, че е възможно спиране на средства заради отрицателен одит, който бил крит 
от управляващите. 
По програмата се финансират и проекти в училищното образование като "Твоят час". В първата му фаза се планираха 140 
млн. лева за извънкласни дейности по интереси и извънкласни дейности за компенсиране на образователни затруднения. 
 
 
investor.bg 
 
√ Научно-технологичен парк ще бъде изграден във ВМЗ Сопот 
Предприятието планира разкриването на нови 500 работни места 
Научно-технологичен парк ще бъде изграден във ВМЗ Сопот. На едно и също място ще си взаимодействат научни 
работници, лабораторен комплекс, експериментариум, монтажно звено и изпитателен полигон, които да гарантират 
съвременното развитие на дружеството. 
Това стана ясно след посещение на служебния министър на икономиката Теодор Седларски в предприятието, съобщават 
от пресцентъра на Министерството на икономиката. 
ВМЗ Сопот в момента работи на пълни обороти. Предвижда се и разкриването на около 500 нови работни места, а 
натрупаните загуби от предходни години вероятно ще успеят да бъдат покрити постепенно с добрите финансови резултати. 
Безработицата в района на предприятието е паднала под 3%, отчитат още от Министерството. Търси се контакт и с 
потенциални работници от съседни общини. 
 
 
news.bg 
 
√ 5 обществени поръчки и нов шеф в Агенцията по околна среда 
Автор: Христо Николов 
Пет обществени поръчки са обявени в петък следобед в Изпълнителната агенция по околна среда, а шефът на агенцията е 
сменен, съобщи БГНЕС. Поръчките са за обновяване на софтуер и надграждане на информационни масиви, става ясно от 
информацията подадена към Агенцията за обществени поръчки. Изненадващо е, че за участие тази административна 
надпревара са определени само пет работни дни. 
Вместо да обяви една поръчка, с обособени позиции, ИАОС обявява пет поръчки, като всяка е под прага от 70 000 лв., без 
ДДС или общо на стойност 350 000 лв., без ДДС. При три от поръчките дейностите са свързани. 
Досегашният изпълнителен директор на ИА "Околна среда" Ваня Григорова е била сменена от досегашния си заместник. 
От МОСВ обаче не са съобщили за направената рокада. 
Последната от петте поръчки е за "създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на данни между ИАОС и 
Изпълнителна агенция по горите", а стойността й е 69 985 лв., без ДДС. 
Друга поръчка е на стойност 69 990 лв., без ДДС и е за "разработване на система за обмен, събиране на данни и оценка на 
риска от инвазивните чужди видове в България". Като резултат от изпълнението на обществената поръчка възложителят 
трябва да получи разработено и внедрено в експлоатация ново Интернет базирано приложение (модул) към 
информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (ИС на НСМБР) - 
Интернет приложение за инвазивните чужди видове в България, което да е свързано с десктоп приложението на 
Националната база данни към ИС на НСМБР. 
Следващата поръчка е също на стойност 69 990 лв., без ДДС, но този път е за "надграждане на Национална база данни и 
Интернет приложение към информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното 
разнообразие (ИС на НСМБР). 
Като резултат от изпълнението на обществената поръчка трябва да се надградят съществуващите две приложения: десктоп 
приложение на Национална база данни и Интернет приложение към Информационна система към Националната система 
за мониторинг на биологичното разнообразие (ИС на НСМБР). Това трябва да стане чрез извършване на промени и чрез 
създаване на нови функции в тези два компонента на информационната система. 
И следващата поръчка, обявена от ИАОС е свързана с Националната система за мониторинг на биологичното 
разнообразие. Този път тя е за надграждане на мобилното й приложение и също е на стойност от 69 990 лв., без ДДС. Като 
резултат от изпълнението на обществената поръчка трябва да се надгради съществуващо приложение на 
информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (ИС на НСМБР) чрез 
извършване на промени и чрез създаване на нови функции в този компонент на информационната система. 
При нито една от трите поръчки, които са свързани с Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, 
не е посочено, защо се налага тяхното разделяне, при положение, че се отнася до работа - разработване и надграждане на 
една и съща система, което ще струва минимум 210 000 лв., без ДДС. 
Петата обществена поръчка е почвите. Според нея трябва да се приведат данните за почви, поддържани от ИА "Околна 
среда", в съответствие с изискванията на Директива INSPIRE" и е във връзка с изпълнението на проект BG03.PDP1 
"Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в 
България (IBBIS)". 
Петата обществена поръчка е за 69 980 лв., без ДДС. Освен изненадващата "раздробеност" на поръчките, въпреки 
свързаните помежду си дейности, по две от заданията, не е осигурен достъп до документацията на сайта на ИАОС, а 
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сроковете за подаване на документите изтичат на 17 февруари, т.е. за участие в процедурите са осигурени само пет работни 
дни. 
Изпълнителна агенция по околна среда е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на 
ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в 
България. 
От информация на сайта на Агенцията по околна среда и води (ИАОС) става ясно, че за изпълняващ длъжността директор 
на агенцията е назначен инж. Теодор Панев. Това е станало на 03 февруари 2017 г. със заповед на служебния министър на 
околната среда Ирина Костова. Панев от 2016 г. е бил заместник изпълнителен директор. 
Това означава, че след смяната на служебното правителство с поста си се е разделила досегашната изпълнителна 
директорка на ИАОС Ваня Григорова. В края на миналата година срещу Григорова бяха отправени обвинения от 
неправителствени организации. Съмненията бяха свързани с разпределянето на средства за мониторинг на 
биоразнообразието, които отивали към определена група НПО-та. 
Междувременно проверка на news.bg установи, че е променен IP адресът на Агенцията за обществени поръчки. 
 
 
investor.bg 
 
√ 400 млн. лева са загубите от потенциални доходи от депозити, твърди експерт 
50% от дългосрочните спестявания трябва да се насочат към други финансови инструменти, съветва Деян Василев 
Българите губят над 400 млн. лева потенциални доходи годишно, ако държат спестяванията си само в банките. Необходима 
е диверсификация и 50% от дългосрочните спестявания да бъдат пренасочени към други финансови инструменти, които 
се използват масово в западния свят, като взаимни фондове, доброволни пенсионни фондове, инвестиционни 
застраховки, които носят по-добра средна доходност. 
Това съветва  Деян Василев от "Моите пари" в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria. 
Според него преобладава  краткосрочното мислене, липсва доверие във финансовите пазари. 
Василев обясни, че флуктуациите са в дългосрочен план – над пет години, над десет години, но "въпреки това те носят по-
голяма средностатистическа доходност". 
„На фона на спадащите лихви по депозити при 0,12% през 2016 г. не вярвам тенденцията за спестяване в депозити да се 
задържи толкова дълго, защото има икономическа логика. Спестяванията в депозити над 1 млн. лева се увеличават, 
въпреки че икономическата логика диктува това да са краткосрочни пари, редно е хората да знаят, че губят, ако държат 
спестяванията си в банки“, посочи Василев.  
Той коментира и рекордните печалби на банките за 2016, като обясни, че те имат много добър марж – над 4%, което им 
гарантира силната година откъм печалби. За сравнение, лихвеният марж на банките в Централна Европа е около 2-2,5%, а 
в Западна Европа - под 1%.  
Във връзка с бизнеса Василев е на мнение, че заради сивия сектор отчетите на много от малките и средните предприятия 
не отговарят на реалността, а това пречи да получават по-добри кредити от банките. 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Днес се възстановява движението в тунел "Ечемишка" 
Възстановено e движението по пътя София-Ботевград, в района на стената на язовир Бебреш. Трафикът на МПС в участъка 
беше временно преустановен, поради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от АПИ. 
Днес се пуска движението в тунел "Ечемишка" – посока София. Движението в тръбата ще бъде двупосочно. Така ще се 
възстанови преминаването по магистрала "Хемус", спряно след трагичния инцидент, при който част от осветлението падна 
и уби пътничка в преминаващ автомобил. 
Репортер на БНР провери вчера как върви ремонтът на осветлението в тунела и разговаря с работниците и с новия шеф на 
Областното пътно управление – София Михаил Рашков. В последните месеци той заемаше тази длъжност в управлението 
в Пазарджик, но до 2015-а е ръководил също Софийското. Рашков обясни, че основната работа е била да се свали 
конструкцията, която е над 100 тона. 
Тя се свали сравнително бързо. Работи се при ниски температури, вътре е течение. Хората издържаха 24-часов режим на 
работа, отбеляза Рашков и благодари на работниците.  
За старата осветителна конструкция Рашков отбеляза, че при ремонта е станало ясно, че освен падналата част, другите 
елементи са били доста здраво закрепени за тръбата на тунела.  
Работниците казаха също, че ремонтът правилно е започнал от другата тръба, която е затворена от есента за основен 
ремонт, защото състоянието ѝ е било много критично. Там осветлението е премахнато преди рехабилитационните 
дейности, не е имало никаква изолация, а сталактитите от течовете и студовете през януари са били 2-метрови. 
Репортерската проверка на "Хоризонт" показа още, че пускането на движението в тръбата е можело да стане още снощи, 
веднага след проверката на междуведомствената комисия, но е решено да се изчака днес официалните лица да направят 
откриване на обекта. 
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в.Труд 
 
√ Икономически ефекти от санкциите срещу Русия 
Пречките пред свободата на търговията и движението на капитали вредят на икономическото развитие 
Eфектите върху икономиката на Съединените щати са по-ограничени, отколкото за Европейския съюз 
Ефекти за Русия 
Санкциите са въведени през 2014 г., но след това периодът на тяхното действие е удължен и те продължават да действат 
и в момента. Насочени са както към отделни индивиди, които се разглеждат като приближени на президента Путин, така 
и към финансовия сектор, енергетиката и оръжейната промишленост като цяло. Конкретните компании, чиито дейности 
са подложени на санкции, са „Роснефт”, „Транснефт „и „Газпром Нефт” (петрол), „Новатек” (газ), „Ростек” и „Калашников” 
(оръжия), „Газпромбанк”, „Сбербанк”, „Внешекономбанк”, Банк „Россия”. Същевременно дейностите, свързани с 
космическите технологии и ядрената енергетика, са изключени от санкциите. 
Целта на санкциите, от една страна, е да наложат значителни разходи за Русия, а от друга – да ограничат негативното 
въздействие върху Европейския съюз и САЩ. Цената на санкциите за Русия се изразява в по-труден достъп до капиталовите 
пазари, който е свързан с намаляване на чуждестранните инвестиции, сериозен отлив на капитали и увеличаване на цената 
на финансирането за руските компании. Освен това санкциите допринесоха за задълбочаване на рецесията, която 
възникна в резултат на срива на цените на петрола и намаляването на инвестиционната активност. 
Някои факти потвърждават традиционната позиция, че в повечето случаи такива санкции са неефективни. Например, 
„Газпром”, E.ON, Shell и OMV подписаха меморандум за създаване на джойнт-венчър през 2015 г., докато Siemens 
извършва доставки в Крим. Освен това Германия, която е основен двигател за налагането на санкциите, демонстрира 
подкрепа за „Северен поток 2”.  
От своя страна Русия предприе реципрочни мерки. Тя забрани вноса на месо, сирене, риба, плодове, зеленчуци и млечни 
продукти от ЕС, САЩ и някои други страни. Резултатите за самата Русия бяха може би дори по-неблагоприятни отколкото 
външните санкции. Те допринесоха за нарастване на цените на месото с между 10 и 20%, а за плодовете и зеленчуците с 
25% само през 2015 г. и намаляване на потреблението им. Освен това местните продукти не успяват да заместят по-
предпочитаните от потребителите европейски стоки и услуги. В този процес по-засегнати са големите градове, които са по-
силно зависими от международната търговия.Според Международния валутен фонд санкциите през 2015 г. са понижили 
БВП с 1,5%, а продължаването им до края на 2017 г. би означавало общ негативен ефект в размер на 9% от БВП. Това е 
еквивалентно на над 130 милиарда долара. Значително по-сериозен ефект се очаква от местни експерти. Оценката на 
аналитичния център „Икономическа експертна група” е за загуби от около 600 млрд. долара през периода 2014-2017 г., 
като само финансовите санкции допринасят за 170 млрд. долара от тях, докато очакваният отлив на капитали през 
посочения период е около 210 млрд. долара. 
Ефекти за ЕС и САЩ 
Разбира се, санкциите се отразяват и на европейските, и на американските фирми. Ограниченията върху вноса на стоки в 
Русия, както и върху финансовите услуги са източниците на нереализирани приходи. Спрямо 2013 г., преди да бъдат 
въведени санкциите, спадът на вноса на стоки и услуги в Русия е над 44%, което се равнява на над 150 млрд. долара. 
Значителен дял от тях биха били внесени именно от компании от страните, наложили санкции, включително България. 
Според Френския изследователски център CEPII от началото до средата на 2015 г. санкциите струват на западните страни 
над 60 млрд. долара. Според тяхната оценка под 20% от общите загуби се дължат на контрамерките от страна на Русия, 
докато останалите над 80% са от самите санкции. Ефектите върху френските фирми се отразяват върху възможностите за 
износ, размера на доставките и тяхната цена. Например сделката за доставка на бойни кораби от Франция за Русия на 
стойност 1,2 млрд. евро беше развалена в резултат от санкциите. 
Друго изследване също установява значителен негативен ефект от санкциите. Според Австрийския институт за 
икономически изследвания спадът на износа от ЕС за Русия, който в немалка степен се дължи на санкциите и 
контрамерките, допринася за намаляване на добавената стойност от 34 млрд. евро в краткосрочен период до 92 млрд. 
евро в дългосрочен период, като се очакват и сериозни негативни последствия върху заетостта в съюза. 
Ефектите върху икономиката на Съединените щати са по-ограничени, отколкото за Европейския съюз. Това се дължи на 
факта, че търговията между тях и Русия представлява приблизително 1/10 от тази между ЕС и Русия. Износът на САЩ за 
Русия също намалява в резултат от санкциите, но с едноцифрени стойности. Все пак само компанията Exxon Mobil 
изчислява, че отлагането на реализацията на проект в Русия й струва над 1 млрд. долара. 
Санкциите не се отразяват равномерно върху отделните сектори на икономиката. Най-засегнато е селското стопанство. 
През 2015 г. износът на селскостопански и хранителни продукти от ЕС за Русия се понижава с 43% според доклад на 
Европейския парламент. 
Ефекти за България 
Те могат да бъдат потърсени в развитието на външната търговия и инвестициите. 
Внос 
Основните продукти, които България внася от Русия, са суров петрол, природен газ и ядрено гориво. Размерът на вноса 
трайно се понижава от 2012 г. насам, когато достига 5,16 млрд. евро. (20,3% от общия внос), докато за периода януари-
ноември 2016 г. стойността му е 1,94 млрд. евро (9,1% от обшия внос), което означава, че през този период делът на вноса 
от Русия в България спада наполовина. Това развитие е в резултат на намалената енергийна интензивност на българската 
икономика, по-същественото използване на възобновяеми източници на енергия, както и най-вече поради по-ниските 
цени на петрола на международните пазари, което позволява намаляване на разходите за вносни източници на енергия. 
В това отношение санкциите вероятно не влияят съществено. 
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Износ 
Размерът на износа от България за Русия обаче се повлиява от санкциите и най-вече от контрамерките. През последните 
години се наблюдава постоянен спад на износа на суровини и продукти на хранително-вкусовата промишленост, които 
всъщност са обект на санкциите, въведени от Русия. Така през 2013 г. България изнася стоки на стойност 562,5 млн. евро 
за Русия (2,6% от общия износ на стоки), докато през периода януари-ноември 2016 г. износът е за 283,7 млн. евро (1,5% 
от износа). Същевременно българските фирми се пренасочват към европейските пазари, които съществено повишават 
важността си като експортна дестинация. 
Оценката за нереализирания поради санкциите износ от българските фирми е минимум 200 млн. евро за периода след 
въвеждането им. Останалите фактори, които допринасят за общия спад, са рецесията в руската икономика и спадът на 
стойността на рублата, които понижават покупателната способност и вътрешното търсене в страната. 
Инвестиции 
През 2015 г. Русия се нарежда на седмо място по отношение на показателя извършени нетни преки инвестиции в 
българската икономика. Те възлизат на 54,7 млн. евро или 3,2% от всички преки чуждестранни инвестиции. Русия се 
нарежда на седмо място и по показателя обем на общо акумулираните нетни преки инвестиции. Те са в размер на 2,09 
млрд. евро към края на 2015 г., което представлява 5,5% от натрупаните общи преки инвестиции в България. През 2016 г. 
обаче инвестиционната активност се свива, като за първите девет месеца на годината нетните инвестиции намаляват с 11,4 
млн. евро. Следователно санкциите допринасят и за спад на инвестициите от Русия. 
Като цяло за пореден път се потвърждава хипотезата, че пречките пред свободата на търговията и движението на капитали 
вредят на икономическото развитие. Разбира се, най-силно е засегната икономиката на Русия. Европейският съюз и 
България обаче също са изложени на значими негативни ефекти. Въздействието върху Съединените щати, които са 
основният инициатор, е по-ограничено. В този смисъл САЩ понасят значително по-малка част от разходите, като 
прехвърлят тежестта върху своите партньори от ЕС. От друга страна, оценката на влиянието на санкциите върху 
политическите решения на Русия е нееднозначна. 
 
 


