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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
fakti.bg 
 
√ Искат промяна на модела на здравеопазването 
Лекарското съсловие и работодателите в сектора трябва да използват предизборната ситуация и да представят пред 
политическите партии, които имат шанс да влязат в парламента, позициите си за промяна на модела на здравеопазване в 
страната, като поискат от тях да поемат ангажимент в следващото управление за реализация на тази промяна. Това заяви 
Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) на кръгла маса на тема 
„Кризите в българското здравеопазване – диагноза и лечение“. Дискусията бе организирана от Националното сдружение 
на частните болници, които са член на АИКБ. 
„Дали това ще бъде реформа на реформата, смяна на модела, нова стратегия и пътна карта за реализация, но очевидно 
трябва по-глобално и цялостно да се преразгледат нещата и да се постигне съгласие за промяна“, заяви Велев. Той посочи, 
че ресурсът за здравеопазване не е достатъчен дори и в страни като Германия и САЩ, където средствата са в порядъци по-
големи на глава от населението в сравнение с България. 
Председателят на АИКБ припомни, че у нас здравната вноска всъщност не е 8%, а съотнесено към нетното възнаграждение 
е 10.2%. „Очевидно е, че тези средствата не са достатъчни, а здравната вноска не се плаща от всички. Безспорно трябва да 
се търсят допълнителни източници, може би все пак чрез доплащане от пациентите, а за тези, които нямат тази възможност 
– чрез обществени средства. Следователно е важно, този ограничен ресурс да се разходва ефективно и как да стане това, 
трябва да се коментира в публични дискусии“, заяви Васил Велев. 
 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Средната работна заплата надхвърли 1 000 лева в края на декември, отчитат от НСИ 
Средната работна заплата надхвърли 1 000 лева в края на декември, отчитат от Националния статистически институт. 
Безработицата през декември е била 6.7%, доста под стойността й от година по-рано. 
Пред "Хоризонт" експертът по пазар на труда Светлозар Петров бе категоричен, че заради ръста на икономиката бизнесът 
се задъхва без достатъчно квалифициран персонал и е готов да осигурява по-добри условия на труд. За Петров огромен 
проблем е, че в дадени региони няма поминък, а в други има недостиг на кадри.  
Най-нископлатени остават служителите в ресторантьорството и спомагателните дейности, които печелят около 600 - 700 
лева месечно, а най-високите заплати са в ИТ сферата, където месечният доход може да прехвърли 2 000 лева. Все по-
често бизнесът ще търси и висококвалифицирани кадри със специфични умения, независимо че за част от професиите не 
се изисква висше образование. Петров коментира още: Добрата новина е, че икономиката се развива, има все повече 
работа. Фирмите си подобряват състоянието и слава Богу, все по-често са в състояние самите фирми да плащат повече на 
служителите си. Производствените предприятия бележат ръст. В производството се забелязва нужда от хора и то не само 
от работници на поточната линия, но и среден персонал, инженерен, ръководен персонал. Дай Боже, отново ще дойде 
времето, когато индустриалната кариера отново ще е на мода. 
Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал поясни: 
Факт е, че растежът при доходите е налице. Ако отчетем инфлацията излиза, че МРЗ в България бележи ръст от 
порядъка на 83%. Средното съотношение между средна и минимална работна заплата за Европа - 43%, в България 
може да се види само в София град, никъде другаде. Напротив - имаме райони, в които съотношението между МРЗ и 
средния доход към миналата година вече е над 80%. Това говори за много сериозен дисбаланс в икономиката. 
В различните региони на страната се регистрира огромна ножица в заплащането, подчерта Светлозар Петров:  
Например средна работна заплата 1 000 лева в България не означава нищо за работната заплата на някой, който е в 
Бяла Слатина, или в Пловдив, или в София. Те се различават драстично, даже бивайки в един бранш. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
в. 24 часа 
 
√ При новата формула за минималната заплата ще е невъзможно тя да намалява 
Новата формула за определяне на минималната заплата няма да дава възможност тя да намалява, а само да расте. Това 
казва в интервю за "24 часа" министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев. 
Разработването на нов механизъм за определяне на минималната заплата е сред приоритетите на служебния министър. 
По думите му въвеждането му може да стане и без работещ парламент, защото не са необходими промени в законите. 
Работодателските съюзи и синдикатите без участието на държавата трябва да се споразумеят за критериите, по които ще 
се определя минималната работна заплата. Те ще определят долна и горна граница на размера й, така че да няма 
намаление спрямо предходната година. "Ние имаме да догонваме почти всички европейски държави", напомни 
министърът. 
След това бизнесът и синдикатите ще могат да договарят възнагражденията по браншове. Държавата ще се включва само 
в преговорите на национално равнище , ако в определен срок бизнесът и профсъюзите не постигнат съгласие, каза Донев. 
При новата формула ще отпаднат минималните осигурителни прагове, се разбира от думите му. 
"Когато говорим за доход от труд, трябва да не допускаме работещи бедни. Трябва да се отчитат нуждите на работника, 
различните обезщетения, за да може чрез размера на минималната заплата да се стимулира заетост, а не да имаме стимул 
да се получават обезщетения", казва министърът. 
 
 
Дневник 
 
√ Растежът в края на 2016 г. е 3.4% 
През четвъртото тримесечие на 2016 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.4% спрямо съответното тримесечие 
на предходната година и с 0.9% спрямо третото тримесечие на 2016 г. сочи експресната оценка на Националния 
статистически институт. 
Предварителната оценка ще бъде обявена на 7 март. Вчера Европейската комисия прогнозира, че за 2016 г. страната ще 
отбележи икономически растеж от 3.1%, който през 2017 г. ще се забави до 2.9%. 
Годишният растеж през третото тримесечие също беше 3.4%. 
Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2016 г. БВП в номинално изражение достига 25.4 млрд. 
лв. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 21.740 млрд. лв. 
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (81.2%), което в стойностно 
изражение възлиза на 20.600 млрд. лв. През четвъртото тримесечие на 2016 г. бруто капиталообразуването е 5.431 млрд. 
лв., а относителният му дял в БВП е 21.4%. 
Външнотърговското салдо е отрицателно. 
Спрямо третото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.9%. За същия период брутната 
добавена стойност нараства също с 0.9%. Приносът на крайното потребление за икономическия растеж е 1.3%, а на 
инвестициите - 1.2%. 
Годишният растеж на БВП е 3.4%. Крайното потребление нараства за година с 0.9%, но инвестициите бележат спад от 1.5%. 
Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 9.1 и 7.8%. 
 
 
Дневник 
 
√ Средната брутна заплата премина психологическата граница от 1000 лв. 
Средната брутна заплата за пръв път премина психологическата граница от 1000 лв. през декември 2016 г. Увеличението 
спрямо ноември е с 3.9% и вероятно се дължи на изплащани в последния месец на годината коледни бонуси и годишни 
премии. 
Средната брутна работна заплата през декември е 1012 лв., съобщи днес Националният статистически институт. През 
ноември средното възнаграждение е било 974 лв., а през октомври - 982 лв. 
През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата e 990 лв. Увеличението спрямо юли - септември 
е с 5.2%, а спрямо година по-рано - с 8.2%. В частния сектор възнагражденията растат по-бързо, отколкото в обществения 
- съответно с 9.4% и 5.1% годишно. 
Спрямо предходното тримесечие най-бързо нарастват заплатите в образованието - с 12.6%, и в компаниите за търговия с 
имоти - със 7.3%., а на годишна база - в културата, спорт и развлеченията - с 21.6%, в търговията - с 12.9%, и в сектора 
"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения " - с 9.7%. 
Най-високи са заплатите в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 2 248 
лв. средно през четвъртото тримесечие. В компаниите от енергетиката средната заплата е 1757 лв., във финансите и 
застраховането - 1699 лв. Най-ниско платени продължават да бъдат наетите хотелиерството и ресторантьорството. Въпреки 
бума на приходи и туристи през 2016 г. средната заплата в сектора през последното тримесечие е 600 лв. 
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Спрямо края на 2015 г. четвъртото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства. 
 
 
investor.bg 
 
√ ЕК още не е спряла плащанията по оперативната програма "Наука и образование" 
Говорител на Комисията потвърди, че програмата се проверява, но докладът от одита не е финализиран 
Финансирането на проекти по оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" не е спряно, 
коментира говорителят на Европейската комисия (ЕК) Кристиан Уигън по време на обедния брифинг в Брюксел, който се 
излъчва във видеосистемата на Брюксел. 
Той потвърди, че е извършен одит на програмата, но докладът от нея все още се обсъжда и не е финализиран. 
Комисията е в постоянен контакт с българските власти, разглежда коментарите на експертите, извършили проверката, 
както и предложения, направени от националните власти. 
Преди ден просветният министър в служебното правителство Николай Денков съобщи, че междинните плащания по 
програмата са спрени заради установени нередности. Той посочи, че е получено писмо от ЕК с посочени проблеми. Ако те 
бъдат отстранени, плащанията все пак ще бъдат направени, но с финансови корекции, допълни той. 
 
 
Дарик нюз 
 
√ България въвежда европейска заповед за запор на банковите сметки 
България ще въведе прилагането на Регламент на Европейския съюз за създаване на процедура за европейска заповед за 
запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела. 
Това става ясно от предложение за Постановление на Министерския съвет на служебния министър на правосъдието Мария 
Павлова. 
"Регламентът установява европейска процедура при трансгранични дела, която дава възможност за ефикасно и бързо 
запориране на средства по банкови сметки. Наличие на трансгранично дело има, когато кредиторът е с местоживеене в 
една държава-членка, а съдът и банковата сметка, подлежаща на запориране, се намират в друга държава-членка или 
когато съдът, разглеждащ молба за заповед за запор, се намира в една държава-членка, а банковата сметка - обект на 
заповедта за запор, е в друга държава-членка. Производството по Регламента следва да е бързо и ефективно, поради което 
се налага определянето на единна точка за контакт, т.е. централизиран орган на национално ниво за получаване на 
искания за банкови сметки, който без забавяне ще предприема необходимите действия и ще предоставя исканата 
информация на запитващия съд. Функцията на информационен орган по чл. 14 от регламента поема Министерството на 
правосъдието", гласят част от мотивите към проекта на Постановление на МС. 
Предлага се също така промяна в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския 
процесуален кодекс, което от 40 лв. се увеличават на 50 лв. 
Промените в тарифите ще създадат необходимите нормативни предпоставки за ефективно прилагане на новия инструмент 
на ЕС, улесняващ трансграничното събиране на вземания, като същевременно ще се гарантира съразмерност и 
пропорционалност на таксите в двете тарифи, както и яснота относно техния размер, посочват от Министерство на 
правосъдието. 
 
 
news.bg 
 
√ Коригираме данъчната декларация и след крайния срок на подаване 
Еднократно може да коригираме дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация, съобщиха от 
Националната агенция по приходите (НАП). Нововъведението за промени след крайния срок на подаване на декларациите 
е от т.г. 
Корекцията става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната 
данъчна декларация. Коригиращата декларация се подава до 30 септември на текущата година за промени, свързани с 
декларираните данъци от предходната година. 
Запазва се и досега съществуващата възможност за корекции до изтичане на срока за подаване на декларациите, за 
доходите - 30 април и на декларациите за корпоративен данък - 31 март. 
Запазва се възможността да се извършват корекции на данъчния финансов резултат и дължимия данък от фирмите след 
уведомяване на орган по приходите. 
От приходната агенция напомнят, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 2 май 2017 
г. (30 април е в неделя, а 1 май е почивен ден). Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път - с 
електронен подпис или с ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП. 
Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2017 г., физическите лица могат да ползват и 5% отстъпка върху 
данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лв. 
Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на 
подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 2 май 2017 г. 
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Срокът за фирмените декларации е 31 март 2017 г., припомнят от НАП. За декларациите на фирмите, подадени по 
електронен път, може да се ползва 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази 
отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията - 31 март 2017 г. 
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да 
се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg. 
 
 
investor.bg 
 
√ Фермерите ще подават заявления за директни плащания от 1 март до 15 май 
До 31 май могат да се извършват корекции по вече подадените заявления без санкции 
Фермерите ще подават заявления в тазгодишната кампания за директни плащания от 1 март до 15 май, съобщи 
агроминистерството, което публикува разяснения по кампанията за земеделците. Заявяването може да се извърши в 
общинската служба по земеделие по местонахождение на площите или по постоянен адрес на физическото лице, или по 
адрес на управление на юридическите лица и едноличните търговци. 
Както и в предишни години, след 15 май 2017 г. стопаните могат да подават нови заявления, но със санкции от 1% върху 
одобрената сума за подпомагане за всеки ден закъснение. 
Важно е да се знае, че до 31 май могат да се извършват корекции по вече подадените заявления без санкции. 
След тази дата до 9 юни също се приемат корекции в площите, както и други промени, но ще се отнема 1% от субсидията 
за всеки ден просрочие. 
 
 
Медиапул 
 
√ Една пета от свободната търговия с ток у нас минава през борсата 
Наесен почват и продажбите в рамките на деня, а от 2019 г. ставаме част от европейския почасов пазар  
За година работа борсата за търговия с ток у нас е успяла да привлече една пета от количествата електроенергия за 
свободния пазар. Средно претеглената постигната цена през 2016 г. е била 31.46 евро за мегаватчас, което е близко до 
тенденциите на околните пазари. Разликата с Румъния например е само 2-3 евро, заяви Никола Габровски от "Българската 
независима енергийна борса" във вторник по време на заключителна конференция за въвеждането на електроенергийния 
пазар в България. 
Постигнатата на борсата цена е значително под определената от енергийния регулатор от около 108 лв. за МВтч, но 
причината за разликата не е само конкуренцията на пазара, а и това, че в регулираната цена влиза и скъпата енергия от 
слънце, вятър и биомаса, както и по дългосрочните договори с двете американски въглищни електроцентрали. 
В момента на борсата за ток работят две платформи за търговия. На тази за по-дългосрочни договори се обявяват оферти 
продава и купува и при съвпадения на параметрите за време на доставките, количества и цени се постига сделка. Другата 
е ежедневна търговия за количествата, необходими на търговците за следващия ден. 
Само след седмици през март ще започне подготовката и на стартирането на платформата за търговия на количества 
електроенергия в рамките на същия ден – т.нар. интрадей, каза още Габровски. Тогава ще станат ясни правилата за 
функциониране на този пазар, ще започне регистрацията на участници и обучението им, ще се определят таксите и 
тарифите, обясни той. Тестовият старт на интрадей търговията с реални участници ще е през август-септември, а в началото 
на 2018 г. би трябвало да започнат и реалните сделки, обясни той. 
Представителят на енергийната борса призна, че има забавяне на този вид търговия, която по график трябваше да започне 
в началото на юли 2017 г., но обясни това с изработването на правилата й, в което сериозно участие има и 
"Електроенергийният системен оператор" (ЕСО). 
Виктория Поповска от ЕСО заяви, че операторът е предложил два модела на интрадей търговията – за почасова продажба 
на количества и за такава за четири часа. Най-вероятно ще се започне директно с почасови сесии, тъй като стартът и без 
това се е забавил. Този вид търговия ще става след приключването на сделките за следващия ден, за да може 
доставчиците, които не са успели да балансират количествата си за деня, да сторят това почасово. В момента по-големите 
от тях играят за такива количества на съседните борси. 
Започването на борсовата търговия с ток в рамките на деня е първата стъпка към обединяването на българския енергиен 
пазар със съседните и с европейския, стана ясно от думите на Поповска и Габровски. Пълното пазарно сливане със 
съседните държави може да стане в началото на 2019 г., посочи представителят на енергийната борса. Държавният 
оператор вече преговаря с Македония, вместо да организира своя борса за ток, да играе на българската. Подготвя се 
подобно споразумение, разговори в тази посока ще се водят и с останалите съседни държави. 
Независимо от тези разговори страната ни се интегрира към европейския електроенергиен пазар чрез проект за 
трансграничен интрадей пазар, в който в момента участват 15 държави от Европейския съюз. Този вид търговия ще се води 
на платформа на германската борса "Дойче бьорзе" и идеята е бърз обмен на електроенергия между държавите от ЕС чрез 
импортно-експортни зони, създадени на регионален принцип, обясни Поповска. 
Целта е гъвкавост и конкуренция при електроенергийните доставки и покриване на критични ситуации при недостиг или 
излишък на ток в различните държави. 
 
 

http://www.nap.bg/
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Браншова камара по дървообработващата и мебелната промишленост 
 
√ „СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ“ и „ТЕХНОМЕБЕЛ“ 2017 
Финансирано участие на изложенията  
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ и Интер Експо Център канят 
производители, търговци, дизайнери, професионални гимназии, университети и всички желаещи от бранша да участват в 
най-голямото специализирано изложение в България  за мебели и мебелни аксесоари – СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ. За шеста 
поредна година по същото време ще се проведе и изложение - ТЕХНОМЕБЕЛ. 
Изложенията ще се проведат от 24 до 28 април 2017 г. в Интер Експо Център – София.  
С цел оптимизиране на заетите площи тази година изложение ТЕХНОМЕБЕЛ ще  е в зали 1, 2 и 3, а изложителите на СВЕТЪТ 
НА МЕБЕЛИТЕ ще бъдат разположени в зали 4, 5 и 6.  В зала 4 ще бъдат настанявани фирми, с мострени стаи за хотелско, 
ресторантско и офис обзавеждане, матраци и подматрачни рамки. 
БКДМП организира за поредна година баерска програма, с която да насърчи и подпомогне присъствието на купувачи, от 
чуждестранни ключови компании.  
Тази година Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия/ИАНМСП/ отново ще финансира 
участието на български фирми на ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ 2017 при следните условия: 
Агенцията поема разходите за:  
–    Наем на изложбена площ от 24 кв.м.;  
–    Регистрация на изложителите и медийни такси; 
–    Пропуски на изложителите. 
Фирмите, участници в ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ 2017 следва да поемат всички други разходи за: 
–   Проектиране, изграждане на конструкция, оборудване и аранжиране на щанда; 
–   Почистване на щандa; 
–   Такса ел. мощност и подключване; 
–   Спедиция, застраховка на експонатите и други изложбени компоненти; 
–  Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни); 
–   Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие; 
– Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата; 
–   Застраховка на представителите на предприятието. 
Условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се открият на следния линк: 
http://www.sme.government.bg/?p=35991    
http://export.government.bg/ianmsp/iniciativi-v-stranata/panairir-v-stranata/future-fairs-stranata/2017/01/31/technomebel-
2017  
При интерес за участие в СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ и ТЕХНОМЕБЕЛ 2017, в срок до 15 февруари 2017 г. (сряда), предприятието 
може да подаде изискуемите  
документи по един от следните начини:  
В деловодството на ИАНМСП с входящ номер 
С електронен подпис на следния електронен адрес: office@sme.government.bg 
 
 
в.Труд 
 
√ Изнесли сме 62 млн. л вино през 2016 г. 
Износът на българско вино ще стигне 62 млн. литра през 2016 г., основно за Полша, Румъния и Русия, съобщи министърът 
на земеделието проф. Христо Бозуков, който направи ритуално зарязване на масивите на Института по лозата и виното в 
Плевен. 
През 2015 г. страната ни е изнесла малко над 60 млн. литра вино. Засадените площи с винени лозя у нас са близо 60 000 
ха., като всяка година те се увеличават. През 2016 г. се наблюдава ръст в сравнение с предходни години, произведени са 
128 млн. литра вино, каза още проф. Бозуков. По думите му метеорологичните условия тази зима не са били много 
благоприятни за лозите и вероятно ще има известен процент измръзвания. 
„Страната ни заема достойно място на винената карта на света. От 29 май до 2 юни 2017 г. Изпълнителната агенция по 
лозата и виното ще бъде съорганизатор на 40-ия световен конгрес по лозарство и винарство и на 15-ата генерална асамблея 
на Международната организация по лозарство и винарство OIV.”, съобщи директорът й Красимир Коев. 
Министър Бозуков коментира още, че тече ревизията в земеделското министерство и до края на месеца ще има резултати, 
но не пожела да каже подробности. 
 
 
Медиапул 
 
√ Нова идея: Пациентът да излиза от болница с фактура за лечението 
По ценоразпис на болниците НЗОК започва да прави наново остойностяване на медицинските дейности 
Наред с епикризата и останалата бумащина, болниците вече ще трябва да връчват при изписването на пациента (ако е по 
линия на НЗОК) и фактура колко е излязло лечението му. Около тази идея, лансирана първоначално от здравните 

mailto:office@sme.government.bg


6 

 

 

синдикати, са се обединили НЗОК и Българският лекарски съюз. Предложението вероятно ще залегне в Националния 
рамков договор, който трябва да бъде подписан до края на месеца, съобщи управителят на Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Глинка Комитов. Във финансовия документ болниците ще трябва да описват всички 
извършени на пациента манипулации и да бъде калкулирана стойността им, което ще му позволява да се ориентира какво 
точно му е правено в болницата и колко струва. На здравната каса, която ще получава копие от фактурата, тази информация 
ще помогне да се ориентира каква част от лечението се поема от клиничната пътека и каква от джоба на пациента. 
Комитов посочи, че тази информация ще помогне за реалното остойностяване на медицинските дейности, за които НЗОК 
плаща. 
"Винаги съм казвал, че остойностяването не може да се прави нито в Министерството на здравеопазването, нито в 
Министерството на финансите. Стойностите трябва да се определят от този, който предлага услугата", заяви Комитов, който 
при служебното правителство започна отново да се изявява публично, след като при предишния здравен министър Петър 
Москов избягваше да прави това. 
Комитов заяви, че финансовият ресурс трябва да стане адекватен на основния пакет медицински дейности, които НЗОК 
плаща. Той уточни, че вариантите за това са няколко – или да се намали медицинският пакет, за което едва ли ще се вземе 
политическо решение, или да започнат да се събират повече средства чрез увеличение на здравната вноска, на процента 
от БВП за здравеопазване или чрез регламентирана на доплащането от пациентите. 
Подуправителят на НЗОК Димитър Петров коментира, че няма кой да остойности по-правилно медицинските дейности от 
хората, които предлагат медицински услуги на пазара в условия на конкуренция. Така касата ще получи справка колко 
струва даден вид лечение в отделните по големина и вид болници и ще може да добие представа за средната стойност за 
лечение. 
Така стартира поредният нов опит за остойностяване на медицинските дейности. Само преди три седмици бившият 
министър на здравеопазването Петър Москов заяви преди напускането на поста, че екипът му е почти готов с 
остойностяването на медицинските дейности и ще остави свършеното на приемника си. Екипът на Москов дори ползва 
консултантска помощ по каква методология да се извърши остойностяването и разделянето на здравните пакети. 
Служебният зам.-министър на здравоепозването Атанас Кундурджиев заяви във вторник, че новият екип все още се 
запознава със свършеното от предшествениците му и всичко полезно щяло да се ползва. 
Директори на болници не останаха във възторг от новото предложение за издаване фактури, тъй като според тях това е 
още един документ, който ще са длъжни да издават, вместо да бъдат разтоварени от бумащина. 
Семерджиев и БЛС "разпределиха" резерва на НЗОК. Лекарският съюз и служебният здравен министър Илко Семерджиев 
постигнаха договорка как да бъде разпределен резервът на здравната каса. Това стана на първата им среща по повод 
преговорите за Националния рамков договор, който предстои да бъде подписан до две седмици. 
"Необходимо е да се постигне консенсус в условията на приет закон за бюджета на НЗОК за 2017 г. при заварен дефицит 
от 124 милиона лева плюс плащания за други осигурителни системи в размер на около 250 милиона лева", посочи 
Семерджиев. 
Той обясни, че с Лекарския съюз са се разбрали 74 млн. лева от резерва на НЗОК да са за нуждите на болничната помощ и 
още 8 милиона лева за специализираната извънболнична помощ. С остатъка от резерва ще се покриват другите дефицити 
– за лекарства. 
Резервът на НЗОК за тази година е 341 млн. лева, като обичайно всяка година той се разпределя за да покрие недостига 
по отделните пера. 
От Българския лекарски съюз (БЛС) настояват и за увеличение на цените на някои клинични пътеки, но все още не е ясно 
дали това ще се случи. Същото поискаха в понеделник и представители на частни и общински болници по време на здравна 
конференция. По информация на председателя на Сдружението на общинските болници Неделчо Тотев 12 общински 
болници са пред фалит, тъй като приходите им не стигат да покрият дори заплатите на персонала. Той обаче не уточни кои 
са те. 
По-гъвкави бюджети за болниците 
В рамковия договор ще залегне още обещаното от Семерджиев по-гъвкаво заплащане за болниците. С Лекарския съюз се 
обсъжда вариант болниците да разполагат с четиримесечни гъвкави бюджети вместо сегашните фиксирани, като засега 
няма разчети дали това няма да увеличи още дефицита на НЗОК. Преди ден Семерджиев настоя пред Надзорния съвет на 
касата за повече контрол над разходите. 
Досега болниците разполагаха с твърди бюджети и всичко отчетено над бюджета се считаше за незаконна надлимитна 
дейност, защото е извън подписания между касата и болницата договор и съответно не се плащаше. 
В началото на тази година НЗОК все пак плати на болниците надлимитната дейност за 2016 г., аргументирайки се с това, че 
системата за пръстова идентификация дава резултат срещу фалшивите хоспитализации, За 2015 година обаче останаха 
неразплатени 51 млн. лева отчетени от болниците разходи, които те продължават да си искат и водят дела. 
 
 
Капитал 
 
√ Bulgaria Mall отвори хипермаркет за български стоки 
На мястото на освободените от Carrefour площи се представят над 800 български производителя 
На мястото на освободените от Carrefour площи в столичния Bulgaria Mall вече работи нов хипермаркет - "АБО маркет" 
(ABO Market). Търговският обект заема 5000 кв. метра площ, на която са разположени над 40 000 хранителни и 



7 

 

 

нехранителни стоки. Името идва от "Аз България Обичам", обясниха от мениджърския екип. Откриването на магазина идва 
и в момента, в който и големите вериги увеличават асортиментите от български производители и директно работата с тях. 
Бизнес моделът 
"Това е магазин в магазина", обясни концепцията Александър Викилев, инициатор на проекта и управител на фирма "АБО 
маркет". По думите му над 800 български фирми представят директно цялото портфолио от продуктите си на цена, която 
сами са определили, като разчитат на общ обслужващ персонал в хипермаркета. Така на практика те имат свои магазини 
в магазина. 
"Събрахме само качествени български производители, за които проучването показа, че работят много добре, че са познати 
в регионите си и имат богата клиентела, а някои от тях са с 25-годишно присъствие на пазара. Повечето фирми не са 
представени в търговските вериги, а тези, които продават там, не присъстват с цялото си портфолио от продукти, както при 
нас", обясни Александър Викилев. По думите му цените в "АБО маркет" ще са по-ниски, защото са определени от 
производителите, които продават без посредник. 
Фирмите доставят стоките си до търговския обект, плащат наем и отчисляват процент от оборота си за "АБО маркет". 
Операторът се грижи за подредбата на стоките, маркетинга и рекламата и следи за наличностите по регалите. Промоциите 
ще са по желание на компаниите, които ще решават дали и кога да ги направят. Чрез софтуер производителят може да 
следи в реално време пътя на стоката и пътя на парите си. 
За проекта "Първи български маркет" стана ясно през юни 2016. Зад идеята стои фирмата на Александър Викилев "Вердон 
инвест". Откриването беше отлагано няколко пъти, но от "АБО маркет" смятат за успех, че идеята е реализирана за по-
малко от година. Наемният договор с Bulgaria Mall е десетгодишен. Очаква се рекламните кампании на българския 
хипермаркет и на събитията в него да се правят в партньорство с мола. 
Предложенията 
Хипермаркетът разполага с щандове за млечни и месни продукти, плодове и зеленчуци, риба, със зона за здравословни и 
биохрани, топла витрина, кафе бар, пекарна. Част от нехранителния асортимент включва козметика, почистващи 
препарати, домашни потреби, електроуреди, професионални инструменти, аксесоари за автомобили, фитнес уреди, 
планинска екипировка и др. 
В магазина се предлагат и продуктите на мултинационални компании – газирани напитки, прахове, цигари, а част от 
вносните стоки са нови за българския пазар. Има и специално създадени за "АБО маркет" стоки, уточняват от 
мениджърския екип. 
В новосъздадена компания "АБО маркет" работят 120 души, посочиха от фирмата. На въпрос дали компанията 
възнамерява да отвори хипермаркет и на други освободени от Carrefour площи Александър Викилев отговори: "Засега 
искаме да направим този модел устойчив, да докараме едно нещо докрай." 
 
 


