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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Твоят бизнес 
 
√ Лекарското съсловие трябва да поиска промяна на модела на здравеопазване 
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. 
 
 
Новини дир.бг 
 
√ 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. 
 
 
Info Varna 
 
√ Лекарското съсловие и работодателите в сектора трябва да поискат ангажимент от политическите партии за промяна 
на модела на здравеопазване - Кръгла маса на тема „Кризите в българското здравеопазване – диагноза и лечение“ 
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 
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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. 
 
 
3е news 
 
√ Васил Велев: Лекарското съсловие и работодателите в сектора да поискат от политическите партии промяна на 
модела на здравеопазване 
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. 
 
 
Старозагорци 
 
√ Европейски проекти за близо 80 млн. лв. изпълнява област Стара Загора 
Към 13 февруари 2017 г. сключените договори по оперативните програми в Старозагорска област са 111, с общ бюджет 
78 569 553 лева, разпределени по програми както следва: 
- ОП "Развитие на човешките ресурси" - 32 проекта, на обща стойност 9 267 765 лева; 
- ОП "Храни" - 9 проекта, 208 190 лева; 
- ОП "Иновации и конкурентоспособност" - 59 проекта, 50 165 572 лева; 
- ОП "Региони в растеж" - 6 проекта, 10 140 063 лева; 
- ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - 3 проекта, 876 402 лева; 
- ОП "Добро управление" - 1 проект, 499 990 лева; 
- ОП "Околна среда" – 1 проект, 7 411 571 лева. 
Стана ясно по време на пресконференция на експертите от Областен информационен център. 
Допустими кандидати по процедура "Развитие на социалното предприемачество" са: социални предприятия; 
работодатели; специализирани предприятия на хора с увреждания; кооперации на хора с увреждания; общини; 
доставчици на социални услуги и НПО. Докато по процедурата "Подкрепа за предприемачество" могат да кандидастват: 
центрове за развитие на предприемачеството, включително НПО и търговци, регистрирани по Търговския закон; 
социални партньори - КНСБ, КТ "ПОДКРЕПА", Асоциация на индустриалния капитал /АИКБ/, БСК, БТПП. 
Проект "Осигуряване функционирането на Областен информационен център Стара Загора", по договор Оперативна 
програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз 
По двете отворени процедури се кандидатства електронно чрез ИСУН като крайните срокове за подаване на проектни 
предложения са съответно: 
- 03.04.2017 г. за процедурата "Развитие на социалното предприемачество"; 
- 05.04.2017 г. за процедурата "Подкрепа за предприемачество". 
 
 
Струма 
 
√ Експерти ще обучават в Благоевград дребни предприемачи как да намират средства за дейността си 
Финансова група SIS заедно с Paysera България организира в Благоевград безплатен семинар на тема "Как да развиете 
успешно своя бизнес?" 
Ще бъдат обсъдени възможностите за набиране на капитал или облигации чрез фондовата борса, или привличането му 
от чужди инвеститори; търговско финансиране или инвестиционни заеми; междуфирмена задлъжнялост и събиране на 
вземания; изготвяне и финансиране на европейски проекти; инвестиции в агробизнес. Ще бъдат представени различни 
платформи за търговия на вземания, ценни книжа и форекс деривати. 
Специален гост на събитието ще бъде Paysera България, предлагаща оптимизиране на разходите при международни 
валутни преводи. Като FinTech компания Paysera предлага и бизнес решения за собственици на онлайн магазини, VISA 
карта за разплащания и др. 
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Партньор на събитието е Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Кога: Събитието ще се проведе на 16.02.2017 г. (четвъртък)  
Къде: В конферентната зала на хотел "Дива", Благоевград, ул. "Дойран" 16 
Начало: 15:00 ч.  
Финансова група SIS e oснована през 1998г. с централно управление в гр. София и обединява 6 компании, 
специализирани в различни сфери на финансите. По този начин предлага пълна гама от финансови продукти, услуги и 
решения за своите клиенти.  
За SIS работи екип от над 30 високо квалифицирани финансови експерта в 25 офиса в страната. Притежава лицензи и 
удостоверения от КФН, БНБ, Комисия за защита на личните данни. Членства в 11 български и международни 
организации. Повече от 200 собственици на микро и малки предприятия вече получиха от SIS консултация и експертен 
съвет за това как да оптимизират и развият своята дейност.  
Научете повече за Финансова група SIS на www.sisbg.net или на тел. 0896/ 333 222. 
Paysera LT е лицензирано дружество за електронни пари, което е под надзора на Централната банка на Литва. Лицензът й 
дава право да предлага платежни услуги и да извършва дейности по емитиране на електронни пари в ЕС. Paysera LT е 
регистрирано в БНБ като чуждестранно дружество за електронни по чл. 39 на Наредба 16. 
Научете повече за Paysera на www.paysera.bg или на тел. 02/4949770. 
Контакт за гр. Благоевград – ул."Менча Кърничева" №1, тел.: 0896 660 122 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Grama.bg 
 
√ Герджиков и Балтова откриха международното изложение ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО 
Министър-председателят проф. Огнян Герджиков и министърът на туризма Стела Балтова откриха 34-тото издание на 
най-мащабното туристическо изложение в България – Международната туристическа борса "ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО". Тя 
се провежда от 15 до 17 февруари 2017 г. в столичния Интер Експо център под патронажа на Министерството на туризма. 
На церемонията присъстваха зам.-министър Ирена Георгиева и съветникът по туризъм на премиера Георги Николчев. 
"За мен е особена чест и привилегия да открия най-голямото туристическо изложение в България, което събира над 350 
чуждестранни и български туристически фирми, както и представители на над 40 общини", това каза министър-
председателят проф. Огнян Герджиков при откриването на борсата. Той подчерта, че туризмът е уникален бизнес, 
насочен към хората и дава възможност на народите да се опознават. По думите му през 2016 г. страната ни е посетена от 
над 8 млн. чуждестранни туристи са и това е генерирало приход от над 6 млрд. лв. "Великолепните резултати се дължат 
на прекрасната ни природа и благоприятния климат, както и че все повече знаем как да го оползотворяваме", каза още 
проф. Герджиков. Премиерът коментира, изключителното богатство на минерални извори на България като 
забележителен факт и отбеляза, че СПА туризмът се развива с много силни темпове. 
Министърът на туризма Стела Балтова приветства участниците с думите, че "туризмът е индустрия, която носи емоции, 
преживявания и нови знания. Той трябва да се превърне в национална кауза, защото оказва силно въздействие върху 
останалите сектори от икономиката и има потенциал да формира и по-висок ръст в брутния вътрешен продукт". Тя 
добави още, че в динамиката на днешния ден, когато младите хора използват все повече дигиталните технологии за 
придобиване на нови знания, туризмът трябва да отговори и на това предизвикателство. 
В отговор на журналистически въпроси, министър Балтова каза, че очакванията са за благоприятен летен сезон и че 
прогнозите са за ръст от 7-10% спрямо 2016 г. Тя допълни също, че ранните записвания от пазарите Русия и Германия са 
положителни. 
Министърът на туризма съобщи и, че зимният туризъм се развива успешно като тази година бе съпътстван от значими в 
световен мащаб спортни прояви. По отношение на Закона за туризма, Стела Балтова посочи, че въпреки липсата на 
законодателна власт в този мандат, тя ще работи за хармонизиране на вижданията за промените във връзка с 
гаранционния фонд. 
След церемонията по откриването на изложението, премиерът проф. Герджиков и министър Балтова разгледаха 
щандовете и се запознаха лично с предлаганите продукти и услуги. 
Припомняме, че в рамките на изложението Министерството на туризма организира две дискусии, които ще се състоят 
утре – 16 февруари 2017 г. (четвъртък) с участието на министър Балтова и зам.-министър Георгиева. Първата е на тема 
"Как нискотарифните авиокомпании променят туристическото предлагане и търсене" и ще се проведе от 12:30 часа в 
Интер Експо център – зала "Мусала", етаж 2. Същия ден от 15:00 часа в зала "Витоша", етаж 1, ще се състои и вторият 
дискусионен панел отново с участието на министър Балтова и зам.-министър Георгиева. Той е на тема "Краткосрочните 
пътувания – предпоставка за туризъм в четири сезона". 
ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО се организира от ПРИМ ЕКСПО в партньорство със Столична община, Българската туристическа 
камара, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Българската асоциация на туристическите агенции, 
Асоциацията на българските туроператори и туристическите агенти, Сдружение "Туризъм" и Софийският туристически 
район. Представят се над 350 туристически компании от над 20 страни, които ще демонстрират актуални оферти за 
пътешествия и почивка. 
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Министерството на туризма представя възможностите на България като атрактивна туристическа дестинация с 
национален щанд от 150 кв. м. Съизложители са 20 общини и туристически сдружения. Министерството показва и втория 
етап на проекта EDEN (Най-добри европейски дестинации). За първи път в събитието се включват туроператори от Грузия, 
Малдивите, Албания. Профилът на изложителите включва туроператорски фирми и агенции, хотели, балнеолечебни 
курорти и СПА центрове, национални туристически организации, асоциации и сдружения, софтуерни компании и фирми 
за хотелско оборудване. Със самостоятелни щандове се представят и повече от 40 български общини. 
 
 
Българско национално радио 
 
√ При скок в цената на газа – поскъпване на хляба и загуби за тежката индустрия 
След решението на "Булгаргаз" да поиска увеличение в цената на природния газ с повече от 32% от 1-ви април 
българската икономика ще реагира със задължително поскъпване на хляба и сериозни загуби за тежката индустрия, 
прогнозираха за "Хоризонт" представители на реалния бизнес. 
Топлофикациите, химическата промишленост, машиностроенето, стъкларството и хлебопроизводството са секторите с 
най-голямо потребление на газ. Там се очакват и най-големите ефекти от ръста в цената. След като през последните 
години набраха скорост, докато горивото поевтиняваше, производствата се разшириха, обновиха мощности и затвърдиха 
пазари. Сега биха се оказали в риск именно заради загубата на пазара. Според директора на "Агрополихим" Васил 
Александров, увеличението на газа ще се калкулира единствено в сметката на предприятията: 
Вече имаме подписани договори и планиране на база на тези цени на газа, които в момента ползваме и утре това ще 
доведе естествено до загуби.  
От Федерацията на големите енергийни консуматори съобщиха, че природният газ формира около 70% от 
производствените разходи и поисканото увеличение ще удари фирмите значително. В числа, според предложението на 
доставчика "Булгаргаз", синьото гориво трябва да поскъпне от 300 на близо 400 лв. за 1000 куб. метра от 1-ви април. Без 
върху базисната цена, която КЕВР ще одобри, да се начисляват акцизът и разходът за пренос. Това обаче не означава ръст 
в цените на крайния продукт в индустрията, коментира председателят на федерацията Константин Стаменов: 
Ако поскъпне природният газ, това по никакъв начин не означава, че ще поскъпнат стоките, които тези предприятия 
произвеждат, защото тези предприятия работят в условия на конкуренция. За сметка на конкурентоспособността някой 
може и да не е на печалба.  
Това обаче не може да се каже за бързооборотните стоки, каквито са храните. И особено за хляба, чието производство 
100% е зависимо от газа, казва Мариана Кукушева – председател на Националния браншови съюз на хлебарите и 
сладкарите: 
Цената на хляба може да започне да се променя още от нивата, хамбарите, минава през мелниците, през опаковките. 
Влиза в хлебопроизводството, през търговците, които също имат енрегийни разходи и стига до крайния потребител. 
Няма бранш в България, който да може да поеме едни такива увеличения, които идват от нищото.  
Икономически анализатори прогнозират, че регулаторът едва ли ще допусне увеличение на газа в рамките на исканите 
32%. Техните прогнози "заковават" на около 20 на сто, но дори и в такъв размер, поскъпването за предприятията ще бъде 
тежко. Браншовите организации вероятно ще се опитат да "натиснат" регулатора за по-ниско увеличение на цената на 
природния газ, смята Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. 
От цените на газа пряко зависят цените на парното и топлата вода. Освен това те оказват влияние и върху цените на тока, 
тъй като НЕК е задължена да изкупува електроенергията, произвеждана по комбиниран начин от топлофикациите. 
Председателят на Асоциацията на топлофикациите Кремен Георгиев заяви за "Хоризонт", че "Булгаргаз" има основание 
да иска увеличение на цената, но цифрата е стряскаща. Тъй като идва краят на отоплителния сезон може да се очаква 
драстично поскъпване на топлата вода. 
Със сигурност няма да има промяна в цената на тока за бита от първи април, уточни Георгиев. 
 
 
investor.bg 
 
√ Очаква се стокообменът между България и Германия да достигне нов рекорд през 2017 г. 
Стокообменът между България и Германия е на прага на пореден рекорд. Очаква се в края на 2017 г. той да достигне 6,7-
6,8 млрд. евро, коментира главният управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) Митко 
Василев пред Bloomberg TV Bulgaria. 
За периода януари – ноември 2016 г. стокообменът възлиза на 6 млрд. евро, а за цялата 2015 г. е бил 6,3 млрд. евро. 
„Имайки предвид, че за около месец стокообменът варира около 500-600 млн. евро, съвсем спокойно можем да 
очакваме нов рекорд и през 2017 г“, обясни той. Според него добрите новини са, че за последните 5 години износът на 
България се е развил много по-бързо, отколкото вноса най-вече по отношение на Европейския съюз (ЕС) и в частност 
Германия. Василев поясни, че България изнася за Германия предимно машини, продукти на леката промишленост, 
суровини и полуфабрикати. Страната ни намира и нови ниши, като например биопроизводството. Вносът същевременно 
е предимно на автомобили и резервни части, машини и съоръжения, продукти на химическата промишленост. 
По отношение на инвестициите през 2011 г. и 2014 г. се отчита сериозен отлив, но през 2016 г. се забелязва, че интересът 
на германските фирми към България се увеличава. По думите на Василев това се дължи на разрешаването на някои 
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проблеми на държавно равнище, например фактът, че вече се предоставят държавни гаранции на германски фирми, 
които искат да инвестират у нас. 
 
 
Капитал 
 
√ Инфлацията е на най-високото си ниво от 3 години и половина 
Увеличението през януари е 1.4%, като по-високите цени на храни и напитки са движещата сила 
Прогнозите за край на дългогодишната дефлация през 2017 г., изглежда, се сбъдват. През януари индексът на 
потребителските цени отчита повишение на годишна база с 1.4%, като това е най-високото ниво от юни 2013 г. Това 
показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Основната причина са по-високите цени 
на хранителните стоки. 
Ценовите нива са нараснали и на месечна база с 1.3%. Въпреки това средногодишната инфлация продължава да е 
отрицателна, като стойността й е 0.7% за периода февруари 2016 г. - януари 2017 г. спрямо предходните 12 месеца. 
Това е втори пореден месец с ръст на цените, а се забелязва и ускорение спрямо промяната им от декември, когато 
имаше повишение от едва 0.1% на годишна база. 
Поскъпват хранителните продукти 
Храните и безалкохолните напитки са стоките, при които цените се покачват най-съществено през януари – с 4% на 
годишна база. Основно от тези продукти идва и рекордната инфлация за месеца, тъй като теглото им в общата  
потребителска кошница е най-високо – близо 32%. По-подробна разбивка показва, че хранителните стоки са нараснали с 
3.8% през януари, а сред тях се отличава повишението в цените на зеленчуците - над 20% на годишна база. 
Увеличение бележат и цените на образователните услуги в страната, които през първия месец на годината са с 3.8% по-
високи от миналогодишните. Причината отново е висшето образование, което поскъпва с 4.3%. Но делът на 
образованието в потребителската кошница е под 1%, което означава, че тежестта му в определянето на общата инфлация 
в страната е минимална. 
Цените зад границата 
Инфлацията в еврозоната достигна 1.8% през януари на годишна база. За сравнение, през декември тя бе 1.1%, като 
причината за ускорението са основно по-високите цени на енергията. Нивото според предварителните данни на Евростат 
надминава прогнозите на анализаторите, според които повишението на цените трябваше да е 1.5%. Така на практика се 
достига целта на европейската централна банка за инфлация "малко под 2%", което дава повод да се повдигне темата за 
затягане на паричната политика. 
Данните за еврозоната са по Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който се прилага в ЕС с цел 
улеснено сравнение на инфлацията в страните членки. Според показателя за януари ценовото равнище в България се е 
повишило до 1.3% на годишна база, което е първата положителна стойност от средата на 2013 г. 
Годината напред 
Годишната инфлация ще бъде между 0.6% и 1.1% през 2017 г. според прогнозите на Министерството на финансите и 
Международния валутен фонд. Причините са вътрешни и външни, като в страната влияние ще окаже увеличението в 
доходите, което ще повдигне търсенето на стоки и услуги, а оттам и цените. Зад граница ефект има поскъпването на 
горивата.Прогнозите водят и до опасения, че увеличението на нивата на цените ще отнеме от покупателната способност 
на домакинства и фирми. "Очаква се лека инфлация през годината по линия на горивата. Но ако увеличението на цените 
е по-значително, шокът ще окаже натиск както на бизнеса, така и на потреблението в страната.", коментира Десислава 
Николова, старши икономист в ИПИ.БНБ и финансовото ведомство очаква по-високи цени и за други суровини, като 
металите и храните, а при потребителските стоки за дълготрайна употреба дефлацията ще продължи и през 2017 г. 
 
 
Дневник 
 
√ Заместник на Порожанов оглави фонд "Земеделие" 
Досегашният зам.-директор на фонд "Земеделие" Живко Живков е назначен за изпълнителен директор. Той заема 
мястото на Румен Порожанов, който подаде оставка след като тя му беше поискана от служебния министър Христо 
Бозуков. Живков поема поста с решение на управителния съвет на фонда.  
В разпространената от Министерството на земеделието биографична справка за новия директор се разбира, че той е 
роден на 11 януари 1979 г. Магистър е по право от Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" и по 
агрономство от Лесотехническия университет в София. Владее английски и руски език. От 2003 г. до 2005 г. е експерт в 
областната дирекция на Министерството на земеделието и храните във Велико Търново. От 2009 г. до 2014 г. е директор 
на областната дирекция на фонд "Земеделие" във Велико Търново. От 1 септември 2014 г. е заместник изпълнителен 
директор на фонда с ресор "Директни плащания на площ" и "Информационни технологии". 
 
 
investor.bg 
 
√ Такев: Трябва постоянно да се представяме навън, ако искаме по-видим пазар 
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Компаниите на капиталовия пазар у нас са достатъчно като бройка, но недостатъчно от към качество на 
корпоративното управление, твърди директорът на борсата 
Един от начините за съживяване на капиталовия пазар е да представим икономиката и българските компании на 
чуждестранни инвеститори. В това ще съсредоточат усилията си борсовите институции през следващите месеци, стъпка, 
за която Investor. Bg писа миналата седмица. 
Тогава ръководството на Българска фондова борса (БФБ – София) обяви, че планира роуд шоу съвместно с Европейската 
банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в Лондон, на което борсата ще представи на чуждестранни инвеститори 
възможностите за търговия у нас. 
„Трябва постоянно да се представяме навън, ако искаме да направим пазара малко по-видим“, коментира по този повод 
изпълнителният директор на БФБ Иван Такев в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. 
„Това, което ще се опитаме да направим, е с водещи български публични дружества, както и, надявам се, с големи 
компании – бъдещи участници на БФБ да представим България, българската икономика, спецификите на капиталовия 
пазар и отделните компании пред чуждестранни инвеститори в Лондон. Това ще бъде организирано с подкрепата на 
Европейската банка за възстановяване и развитие и, надявам се, с друг институционален партньор“, представя плановете 
на БФБ Такев. По думите му компаниите на капиталовия пазар у нас са достатъчно като бройка, но недостатъчно от към 
качество на корпоративното управление, което води до нисък инвеститорския интерес. 
„Това не трябва да остане изолирано събитие, категоричен е изпълнителният директор на софийската борса.“Според 
него за относително слабия интерес на бизнеса към капиталовия пазар способстват редица фактори, сред които и 
ниските лихви по банковите кредити. 
„За много компании е много по-бързо и лесно да получат кредит от банка, отколкото да тръгнат по по-дългия път на 
финансиране през капиталовия пазар“, отчита Такев. Друг фактор е, че у нас капиталовият пазар е доста по-непознат 
отколкото банковия сектор. 
Вече има разписани конкретни мерки, които да подпомогнат на съживяването на капиталовия пазар. „Планът е да 
стартираме пазар, на който да предложим възможността на малки и средни компании да набират финансиране при 
много по-облекчени условия. Стартирали сме и други проекти като този за листване на емисиите на държавни ценни 
книжа (ДЦК) на вторичен пазар, ще направим и платформа за търговия на чуждестранни акции“, посочи Такев, 
допълвайки, че това, което обаче коренно трябва да се промени, е корпоративното управление на българския бизнес. 
Има перспективи за търговия с дялове на държавни компании, отчита още директорът на БФБ. „Считаме, че има доста 
добър потенциал. Например почти целият енергиен сектор е държавен, като има възможност да бъдат продадени 
миноритарни дялове от големи компании, така че държавата да запази контрола, но и същевременно да получи всички 
ползи от публичния статут като повече прозрачност, повече отчетност пред акционерите и по-адекватно ценообразуване 
за потребителите“, допълни Такев. 
 
 
Капитал Daily 
 
√ Европарламентът одобри търговското споразумение с Канада 
БСП обяви гласувалите "за" за национални предатели 
В сряда Европейският парламент одобри всеобхватното търговско и икономическо споразумение между ЕС и Канада 
(СЕТА), което се очаква да влезе условно най-рано на 1 април 2017 г., ако приключат дотогава всички процедури от двете 
страни на Атлантика и ратифицирането от националните и регионалните парламенти. 
Споразумението бе одобрено с 408 гласа "за" срещу 254 "против", 33 "въздържал се". Успехът на СЕТА бе осигурен от 
групите на Европейската народна партия, Европейските консерватори и реформатори и либералите от ALDE, както и 
засега неизвестен брой отцепили се социалисти. 
Веднага след гласуването представители на ГЕРБ обявиха във "Фейсбук", че Станишев е подкрепил CETA, съобщи 
"Дневник". Позицията на четиримата представители на БСП е била да гласуват "против", след като в събота 
Националният съвет на БСП изрично и единодушно реши "в защита на националния интерес" евродепутатите к да 
гласуват "против" резолюциите по СЕТА". 
Станишев вероятно се е объркал при гласуването и дал вот "за", но вече е задействал процедура гласът му да бъде 
поправен и да се брои като "против", обясниха от екипа му. По-късно той написа във "Фейсбук": "Днес делегацията на 
българските социалисти в ЕП гласува единодушно ПРОТИВ #СЕТА съгласно предварително взетото си решение. При едно 
от гласуванията беше допусната техническа грешка, за която вече са взети мерки да бъде коригирана. Това ще бъде 
отразено и в окончателния протокол от гласуването. За разочарование на опонентите ни." 
По първоначални данни парламентарната група на "Прогресивен алианс на социалистите и демократите" (S&D) се е 
разделила в гласуването за СЕТА, като част от евродепутатите са били "за", а останалата - "против". Преди вота 
докладчикът на (S&D) за СЕТА Сорин Мойса каза пред журналисти, че във вторник на условно вътрешно гласуване в 
групата е станало видимо разцеплението и около 65% от присъстващите са подкрепили сделката с Канада. 
Половин час след резултата от вота в европарламента в централата на БСП бе насрочена пресконференция, на която 
лидерът Корнелия Нинова съобщи, че от "Позитано" 20 са поискали поименен списък с гласуването на българските 
евродепутати, за да е ясно на народа кой как е гласувал. На въпрос на "Дневник" дали смята, че гласуването на Станишев 
"за" не е било техническа грешка, тя отвърна, че не допуска да е така. 
От "Позитано" 20 обявиха, че в следващия парламент "БСП за България" ще направи всичко възможно споразумението 
CETA да не бъде ратифицирано от българската страна. 
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"Европейският парламент ратифицира споразумението с Канада с голямо мнозинство. Това споразумение е в полза на 
България, на българските граждани, на българския бизнес - безвизово пътуване, по-лесно признаване на 
професионалните квалификации, достъп до канадския пазар на българския бизнес, достъп до обществените поръчки на 
Канада", коментира след вота Андрей Ковачев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ. 
Какво се променя със СЕТА 
Споразумението има за цел да стимулира търговията със стоки и услуги, както и търговските и инвестиционните потоци. 
През 2015 г. вносът на стоки от Канада в ЕС възлиза на 28.3 милиарда евро, а износът е на стойност 35.2 милиарда евро. 
Това число се очаква да се увеличи с повече от 20%, когато споразумението започне да се прилага в неговата цялост. 
СЕТА ще премахне митническите тарифи върху повечето стоки и услуги. Споразумението също така предвижда взаимно 
признаване на сертифицирането на широка гама от продукти. Чрез споразумението Канада отваря своите търгове за 
обществени поръчки на федерално и общинско ниво за европейските фирми. Това вече е направено в Европа. 
Европейските доставчици на услуги в бранша на морското корабоплаване, телекомуникациите и машиностроенето, 
околната среда и счетоводството ще получат достъп до канадския пазар. 
По време на преговорите Канада се е съгласила да защити над 140 географски означения от ЕС за храни и напитки, 
продавани на нейните пазари. В споразумението са включени и клаузи за устойчиво развитие с цел опазване на околната 
среда и социалните стандарти и гарантиране, че търговията и инвестициите повишават тези стандарти. 
За да се намалят опасенията на гражданите, че СЕТА дава твърде много власт на мултинационалните компании и че 
правителствата няма да могат да вземат законодателни мерки за защита на здравето, безопасността и околната среда, ЕС 
и Канада приеха в преамбюла на споразумението, както и в съвместна декларация-приложение към него, че 
разпоредбите на СЕТА се прилагат, без да се засяга правото на държавите да регулират въпросите, обект на 
споразумението, според своето вътрешно право. 
Изключения 
CETA няма да премахне митническите тарифи в областта на обществените услуги, аудио-визуалните и транспортните 
услуги, както и при някои селскостопански стоки като мляко и млечни продукти, пилешко месо и яйца. 
Защита на инвестициите чрез съдебна система 
В резултат на настояването от страна на Европейския парламент механизмът за уреждане на спорове между 
инвеститорите и държавата бе заменен от съдебна система за инвестиции, която гарантира държавен контрол върху 
избора на арбитри и повиши прозрачността. 
Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада 
Евродепутатите одобриха и сключването на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада. То допълва 
СЕТА и цели да засили двустранното сътрудничество между ЕС и Канада по широк спектър от нетърговски въпроси като 
външната политика и сигурността, борбата с тероризма и организираната престъпност, устойчивото развитие, науката и 
културата. То беше прието с 506 гласа "за" срещу 142 "против", 43 "въздържал се". 
 
 
Европейска Комисия 
 
√ ЕК приветства подкрепата на Парламента за търговското споразумение с Канада  
Като приветства гласуването, състояло се в Страсбург, председателят Жан-Клод Юнкер заяви: Днешното гласуване в 
Европейския парламент е важен етап в демократичния процес на ратификация на постигнатото с Канада споразумение, 
даващ възможност то да влезе временно в сила. В резултат на това предприятията и гражданите в ЕС ще могат веднага 
да се възползват от предимствата, предлагани от споразумението. Това търговско споразумение бе подложено на 
задълбочен парламентарен контрол, отразяващ засиления интерес на гражданите към търговската политика. 
Интензивният обмен на мнения относно ВИТС в рамките на този процес е доказателство за демократичния характер на 
вземането на решения в ЕС. 
Това напредничаво по своя характер споразумение дава възможност за съвместно моделиране на глобализацията и за 
оказване на влияние при определянето на правилата на световната търговия. Най-добрият пример за това е работата, 
която вече вършим с нашите канадски приятели, за определяне на многостранни правила за уреждане на инвестиционни 
въпроси. 
Призовавам страните членки да проведат приобщаваща и задълбочена дискусия на национално равнище със 
съответните заинтересовани страни в контекста на националните процедури за ратифициране на споразумението. 
Комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: Това гласуване е началото на нова ера в 
отношенията между ЕС и Канада — днес ние съвместно изпращаме силен сигнал. Като градим мостове, а не стени, 
можем да посрещнем заедно предизвикателствата, с които се сблъскват нашите общества. В тези несигурни времена, 
когато протекционизмът по света се засилва, ВИТС подчертава нашия категоричен ангажимент за устойчива търговия. 
Канада е близък съюзник на Европа. Ние имаме общи ценности и идеали и общ ангажимент за отворени пазари и 
справедливи социални политики. Канада е важен икономически партньор, като годишната търговия между нас възлиза 
на близо 1 трилион евро. След като парламентът на Канада ратифицира това споразумение, следващата стъпка е 
неговото временно прилагане, което се надявам да стане бързо и ефективно. Гражданите и компаниите от двете страни 
на Атлантическия океан трябва да започнат много скоро да усещат ползите от споразумението. 
Какво ще постигне ВИТС? 
ВИТС създава нови възможности за дружествата в ЕС. Благодарение на него предприятията от ЕС ще спестяват над 500 
милиона евро годишно — сума, която понастоящем се плаща под формата на мита върху стоки, изнасяни за Канада. 
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Реализирането на почти 99 % от тези икономии ще започне още от първия ден. По силата на споразумението 
предприятията от ЕС ще получат оптимален достъп до канадските договори за обществени поръчки, включително на 
равнище провинции (както и на федерално и общинско равнище). 
Най-голяма полза от ВИТС ще имат по-малките дружества, които не са в състояние да покриват бюрократичните разходи. 
Малките предприятия ще спестяват време и пари, например като избягват дублиращи се изисквания за изпитване, дълги 
митнически процедури или скъпоструващи правни разноски. 
С ВИТС ще бъдат създадени нови възможности за фермерите и производителите на храни, като в същото време изцяло 
ще бъдат защитени чувствителните за ЕС области. Предоставените от ЕС възможности за достъп на някои продукти са 
ограничени и съобразени, като са балансирани с предоставените от Канада възможности, които удовлетворяват важни 
европейски интереси в областта на износа, свързани със сиренето, виното и алкохолните напитки, плодовете и 
зеленчуците, преработените продукти и защитата на 143 висококачествени европейски продукта (т. н. географски 
указания) на канадския пазар. 
Полза от ВИТС ще имат и 500 милиона потребители в ЕС. Със споразумението се предоставя по-голям избор, като 
същевременно се запазват европейските стандарти, като само продукти и услуги, които изцяло спазват всички 
европейски разпоредби, ще имат достъп до пазара в ЕС. Това означава, че ВИТС няма да промени начина, по който ЕС 
регламентира безопасността на храните, включително и ГМО продуктите или забраната за третирано с хормони говеждо 
месо. 
Със споразумението ще се предостави по-голяма правна сигурност в икономиката на услугите, възможностите за 
мобилност на служителите в предприятията ще се подобрят и ще се установи рамка за признаване на професионалните 
квалификации — от архитекти до оператори на кранове. 
Настоящата форма на уреждане на спорове между инвеститор и държава, която съществува в много двустранни 
търговски споразумения, договорени от правителствата на страните от ЕС, е заменена с нова и подобрена инвестиционна 
съдебна система. Новият механизъм ще бъде прозрачен и няма да се основава на ad hoc трибунали. 
Държавите членки ще запазят възможността си да организират обществени услуги по свое усмотрение. Този и други 
въпроси бяха изяснени допълнително в съвместен тълкувателен инструмент, който ще има правна сила и който ясно и 
недвусмислено отбелязва за какво са се споразумели Канада и Европейският съюз по редица членове на ВИТС. 
Контекст и следващи стъпки 
На 30 октомври ЕС и Канада подписаха търговското споразумение, а днес Европейският парламент го одобри. Това 
проправя пътя към временното влизане в сила на ВИТС, след като бъде ратифицирано и от канадската страна. ВИТС ще 
бъде прилагано изцяло, когато парламентите на всички държави членки го ратифицират съобразно националните си 
конституционни изисквания. 
Налице са ясни доказателства, че споразуменията за свободна търговия стимулират растежа и заетостта в Европа. 
Например, износът на ЕС за Южна Корея е нараснал с над 55 %, откакто двустранното споразумение за свободна 
търговия влезе в сила през 2011 г. През този петгодишен период износът на някои селскостопански стоки е нараснал със 
70 %, а продажбите на автомобили от ЕС в Южна Корея са се увеличили три пъти. Споразумението с Южна Корея също бе 
временно прилагано, докато процедурата по неговата ратификация бе в ход. Средно статистически, всеки допълнителен 
износ на стойност 1 млрд. евро подкрепя 15 000 работни места в ЕС. 31 милиона работни места в Европа зависят от 
износа. 
 
 
investor.bg 
 
√ Нискотарифните полети засилват културния туризъм в София 
Конкуренцията в авиосектора увеличи офертите и дестинациите, коментира Калоян Вангелов 
Увеличеният брой нискотарифни полети засилва културния туризъм в София, каза пред БНР Калоян Вангелов, 
представител на платформата за пътувания Травълпорт.Той коментира, че в последните години има глобален ръст на 
туризма – над 1 млрд. са международните пътувания в чужбина и над 6 млрд. са вътрешните за година. 
Това по думите му създава страхотно търсене за всички видове транспорт, включително за авиоиндустрията. 
Миналата година в пикови моменти във въздуха над земята е имало по над 10 хил. полета – огромен трафик заради 
голямото търсене.  
Същевременно бизнесът на нискотарифните авиопревозначи в последните години се развива лавинообразно. В сектора 
се създаде конкуренция, която доведе до значително намалявне на цените, гъвкавост, повече и по мярка направени 
оферти, коментира експертът. 
Той отчете, че в авиацията онлайн продажбите растат ежегодно с около 10%. Около 20% от българските потребители 
резервират самолетни билети онлайн, при 40% в Западна Европа и Северна Америка, заяви той. 
Като предимства за онлайн резервациите той посочи, че с едно търсене човек може да резервира самолет, трансфер, 
хотел, посещение в музей или ресторант. 
Калоян Вангелов коментира, че след като Ryanair започна нискотарифни превози до София през есента на 2016 г., това 
увеличи полетите до София с 90 седмично. 
Конкурентите отговориха с нови тарифи и дестинации. Това доведе до ръст на обслужваните пътници на Летище София с 
около 22% - почти 5 млн. обслужени през 2016 г., каза той. 
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И уточни, че тези клиенти са в средноплатежоспособния сегмент. Обикновено това са младежи, пътуващи за 2 – 3 дни, но 
по-често. На това търсене София и България трябва да отговорят със засилване на културния туризъм и предложения за 
обиколни турове. Това не са туристи, които търсят масовия туристически продукт, уточни експертът. 
Морският туризъм следващите години ще остане водещ за България, но в бъдеще по думите му трябва да се разработват 
немасов културноисторически, СПА и алтернативен туризъм. 
 
 
Конкурент 
 
√ 121 паралелки със степен на професионална квалификация ще приемат ученици в област Враца 
Общо 121 паралелки със степен на професионална квалификация ще приемат ученици по държавен план–прием в 
област Враца за учебната 2017/2018 г. Това стана ясно днес, на заседанието на Областната комисия по заетостта във 
Враца. 
Областният управител Момчил Младенов председателства редовното заседание на Постоянната комисия по заетост към 
Областния съвет за развитие на област Враца. Основна точка в дневния ред бе съгласуването на предложения от 
Началника на Регионалното управление на образованието Галина Евденова Държавен план-прием за учебната 2017/2018 
година на област Враца. 
Съгласуването на Държавния план-прием от Комисията по заетост се осъществява на основание Наредба № 
10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и след проведени работни срещи с 
директорите на професионалните гимназии на територията на област Враца, Областна администрация, представители на 
бизнеса и работодателските организации и кметове на общини от областта.  
"Важно е образователната система да бъде съобразена с реалните търсения от страна на бизнеса, така че от 
професионални училища да излизат подготвени и конкурентоспособни на пазара специалисти." - подчерта Момчил 
Младенов. 
Галина Евденова представи Държавния план-прием на област Враца за учебната 2017/2018 година, като изложи 
мотивите за предложението съобразно целите, отговарящи на интересите на учениците и балансираното разпределение 
в съответните училища и гимназии. 
Новите специалности за предстоящата учебна 2017/2018 година след основно образование по които се предлага 
обучение в училищата от област Враца са: "Машини и системи с ЦПУ" в Професионалната аграрна гимназия в Бяла 
Слатина, "Туристическа анимация" в Профилирана езикова гимнази "Йоан Екзарх" – Враца, в Средно училище "Козма 
Тричков"- Враца – "Оперативно счетоводство", а "Малък и среден бизнес" в Средно училище "Васил Кънчов"- Враца. 
Нови специалности са разкрити и в СУ "Отец Паисий" – Враца – "Рекламна графика" и в Средно училище "Иван Вазов" – 
Мездра – "Електронна търговия". В Средно училище "Н. Войводов" – Враца вече ще се предлага обучение по 
"Икономическа информатика". 
Дуално обучение тази година ще стартира в обще две от общините от областта, стана ясно на проведеното заседание, а 
именно в община Бяла Слатина и в община Мездра. Специалностите с дуална система на образование са: "Производство 
на облекло от текстил" в Професионална гимназия по облекло - Бяла Слатина, а в Професионалната аграрна гимназия - 
Бяла Слатина - "Машини и системи с ЦПУ". В община Мездра ще се осъществява дуално обучение по специалност 
"Готвач" в Професионална гимназия "Ал. Константинов". 
Продължава развитието на дуалното обучение и в община Враца. В Професионалната гимназия по търговия и 
ресторантьорство ще се осъществи прием по специалност "Търговия", а в ПТГ – Враца ще има прием по специалности - 
"Машини и системи с ЦПУ", "Приложно програмиране", "Мехатроника" и "Електрообзавеждане" . 
Обучение по "Строителство и архитектура", "Геодезия", "Дограма и стъклопоставяне", "Вътрешни облицовки и настилки", 
"Изолации в строителството" и "Производство на облекло от текстил" в Професионална гимназия "Д. Хаджитошин" . 
Членовете на Постоянната комисия по заетостта съгласуваха Държавния план - прием за учебната 2017/2018 година. 
Процедурно предстои утвърждаването му в Министерство на образованието и науката. 
 
 
Novinite.bg 
 
√ МС одобри позициите на България в заседанията на Съвета на ЕС 
Министерският съвет одобри позициите на България за участие в три заседания на Съвета на Европейския съюз, 
съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет, пише Труд. 
Редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС във формат "Образование" ще се 
проведе на 17 февруари в Брюксел. На него ще бъдат приети Заключения относно инвестициите в младежта на Европа, 
със специален акцент върху Европейския корпус за солидарност, и Заключения относно приобщаването в условията на 
многообразие, с цел постигане на висококачествено образование за всички. Темата за дебат е "Приносът на 
образованието и обучението за социалното сближаване и утвърждаването на общите европейски ценности в контекста 
на Европейския семестър през 2017 г.". 
На 20 февруари в Брюксел ще заседава Съветът на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия). В рамките 
на срещата ще се обсъди сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството 
за защита на потребителите. 
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Ще бъде представен и доклад за напредъка по предложението за регламент за одобряването и надзора на пазара на 
моторни превозни средства и техните ремаркета. Министрите ще обменят мнения по темата за инвестиции в 
нематериални активи, като двигател на производителността и икономическия растеж. Ще се проведе тематична дискусия 
по обществените поръчки в контекста на Европейския семестър 2017. Министрите ще обсъдят също инициативата на 
Европейската комисия за стартиращи и разрастващи се предприятия, с която да се въведе необходимото им 
регламентиране и облекчаване на бизнес средата за тях. 
Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) ще заседава на 21 февруари в Брюксел. На министрите 
ще бъде предоставена информация за последващите действия във връзка със заключенията на Съвета от 8 ноември 2016 
г. "Критерии и процеси, водещи до създаването на списък на ЕС с юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни 
цели". Очаква се да бъде одобрен проектът на препоръки на Съвета по освобождаване от отговорност на Комисията по 
изпълнението на бюджета за 2015 г., както и насоките за бюджета за 2018 г. В дневния ред е включена за обсъждане 
директивата срещу избягване на данъци. 
Правителството одобри и доклади за резултатите от заседанията на Съвета "Общи въпроси" и "Правосъдие и вътрешни 
работи", проведени в края на януари в Малта. 
В рамките на заседанието на Съвета "Общи въпроси" Малтийското председателство представи своите приоритети за 
предстоящите шест месеца. Малта очертава като ключови въпроси миграцията и сигурността, по-нататъшно повишаване 
на конкурентоспособността па европейските икономики чрез по-добро функциониране на единния пазар, включително 
от гледна точка на дигитализацията и вътрешния енергиен пазар, и чрез откриване на нови работни места, социалното 
включване, по-нататъшно развитие на политиката на съседство на ЕС. Малта извежда като свой специфичен приоритет и 
устойчивото развитие на морския сектор. Дискусията бе фокусирана върху това как тези приоритети да се трансформират 
във видими за гражданите на ЕС резултати. 
По темата "миграция" бе изтъкнато най-голямото предизвикателство за ЕС на настоящия етап – подобряване на защитата 
на външните граници на Съюза, запазването на единството на държавите-членки, практическото прилагане на принципа 
за солидарността и отчитане на тежестта, поемана от държавите-членки на предна линия. Изтъкнато бе, че ЕС има 
стратегически интерес да осигури устойчива стабилност, просперитет и сигурност в региона на Западните Балкани. 
Основните дискусии на заседанието на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи" – част "Вътрешни работи", бяха по 
реформата в Общата европейска система за убежище и бъдещето на оперативната съвместимост на информационните 
системи. 
България подчерта необходимостта от силен контрол по границите и по-ефективна политика на връщане. Страната ни 
подкрепи подход за автоматично задействане на системата за разпределение на кандидати за международна закрила, 
което ще позволи незабавно да се окаже подкрепа на засегнатите държави-членки. 
По втората тема беше постигнато съгласие да се работи за подобрено използване на биометрични данни, единен 
интерфейс за извършване на справки и въвеждане на общи стандарти за минималните проверки за сигурност. 
България подкрепи тези предложения, но отново постави искането си за получаване на пасивен достъп до Визовата 
информационна система, както и намиране на ефективно решение по новата система "Вход/Изход". 
 


