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√ Съвет към МС ще ни готви за 4-ата индустриална революция 
Националния икономически съвет към МС ще създаде работна група за формиране на Стратегия за участието на България 
в четвъртата индустриална революция. В 10-дневен срок членовете на Съвета трябва да изпратят до секретаря му 
предложения за участници в състава на работната група, съобщиха от Министерството на икономиката. 
Членовете на Съвета, на заседанието си на 24 февруари, са решили също да бъде направен преглед на администрираните 
от съответните министерства регулативни режими с оглед редуцирането или облекчаването им. 
Освен това те трябва да предоставят становищата си по предложения от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за структурата и организацията 
на работната заплата, приета с постановление на МС от 2007 г. 
4-те революции 
Първа индустриална революция (също промишлена революция) е периодът на преход от предимно аграрна икономика 
към индустриално производство, в резултат на което аграрното общество става индустриално. Тя обхваща втората 
половина на 18 век и началото на 19 век (1750 - 1850). Характерни черти на прехода са стремителният ръст на 
производителните сили на базата на крупна машинна индустрия и утвърждаването на капитализма като господстваща 
икономическа система в световен план. 
Втора индустриална революция (също технологична революция) се нарича трансформацията на световната индустрия в 
периода между втората половина на XIX и началото на XX век. За нейно начало се счита внедряването на бесемеровия 
процес за получаване на стомана през 1860-те, а за кулминационна точка – разпространението на конвейерните линии и 
масово производство. 
Трета индустриална революция Промишлеността се дигитализира. Това промени не само бизнеса, но и много други неща. 
Много забележителни технологии се срещат: умен софтуер, нови материали, по-сръчни роботи, нови процеси (заслужава 
внимание триизмерното принтиране) и цял набор от базирани в интернет услуги. Цената на производството на по-малки 
партиди от по-широк и разнообразен кръг стоки, всяка от които да задоволява прищевките на индивидуалния потребител, 
обаче намалява. 
Четвърта индустриална революция надгражда върху основите на цифровата революция и съчетава множество технологии, 
които водят до безпрецедентни промени в икономиката, обществото и отделния индивид. 
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√ Иван Костов: Данъчна реформа да се прави след излизане от валутния борд 
Експерти обсъдиха на дискусия промени в данъчно-осигурителната система, които могат да донесат по-голяма 
икономическа справедливост в обществото 
Данъчна реформа в България трябва да се прави след излизане на страната от валутния борд. С въвеждането на еврото ще 
се върне свободата на БНБ да провежда парична политика. С освободените милиарди от резервите може да се проведе и 
пенсионната реформа, защото с въвеждането на паричния съвет намаляха шансовете на България да разполага със 
суверенни права и да емитира собствената си валута. 
Това мнение изказа доц. д-р Иван Костов по време на академичната дискусия „Нужна ли е данъчна реформа в Република 
България“, организирана от Европейското висше училище по икономика и мениджмънт и Института за икономически 
изследвания  при БАН, в която участваха  авторитетни български икономисти, представители на бизнеса, синдикатите и 
работодателските организации. 
Като причина за ниската ефикасност на данъчно-осигурителната система през последните години Иван Костов посочи 
нейната структура  и съотношение след 2008 година, където трансферите заемат 21,2%, или повече от една пета от 
приходите в бюджета. 
„Ако продължи да функционира по този начин данъчно-осигурителната система, тя няма да успее да постигне своите 
фискални цели в бъдеще“, предупреди той. Бившият премиер и финансов министър напомни, че българската икономика 
е експортно ориентирана и налага намаление на дела на косвените данъци в приходите на държавния бюджет за сметка 
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на дела на преките данъци. Затова и предлага структурата на косвените и преките данъци, и осигурителните вноски, да 
бъде съобразена с бъдещата все по-експортно ориентирана българска икономика. Доц. Костов е на мнение, че преките и 
местните данъци и такси ще съдействат за намаляване на неравенството и бедността, които дестабилизират българското 
общество. 
„Българската дясно ориентирана либерална данъчно-осигурителна система не постигна целите си, за които беше 
създадена, при условие че трябва да преследва  актуализирани и конкретни фискални цели", посочи макроикономистът. 
– Изработването на конкретни промени на данъците изисква продължителен дебат между експертите, които трябва да 
вземат решение, защото 16 години се надвикваме. Необходим е експертен консенсус около фискалните цели, с концепция 
и ключови решения за всеки данък за постигане на политически консенсус.“ 
По същия категоричен начин се изказа и Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той заяви, 
че „има смисъл да се прави данъчна реформа, като се ограничи корупцията и след като страната излезе от валутния 
борд и се включи в еврозоната”. Според него данъчна реформа може да се проведе, след като спрат кражбите. 
„Милиардите се губят в сивия сектор, който се изчислява на 10 млрд. лева, 3 млрд. лева не са събрани от данъчни 
приходи", пресметна Велев. По думите му сега за данък труд се удържат 51%, „ако се смятат правилно данъци и 
осигуровки“. 
„Сегашната данъчна система привлича инвестииции", каза Велев и допълни, че инвестициите се задържат от липсата на 
кадри и от корупцията. 
Проф. Митко Димитров от Икономическия институт на БАН напомни, че когато се разглежда въпросът за данъчната тежест, 
не трябва да се забравя, че България е най-бедната страна  в ЕС, че произвежда продукция с ниска добавена стойност. 
Потенциалът за растеж се изчерпва и има нужда от нови инвестиции, заяви той. Според него източването на ДДС и 
корупцията при обществените поръчки са причината  в бюджета да не влизат  милиарди в полза на обществения интерес. 
„Трябва да отговорим на въпроса има ли пари в България и къде отиват те. Според мен има нужда от реформа на данъчната 
система, но не и със замяна на плоския данък с прогресивен. Смятам, че пропорционалният данък е справедлив, защото 
се прилага справедлива мярка към всички хора. При замяната нямат да се върнат парични средства, защото те не се 
декларират и обществото губи между 5 и 10 млрд. лева. Първо тези пари трябва да се съберат и тогава да се обсъждат 
такива възможности", препоръча ученият. Той смята, че „необлагаемият минимум е в основата на скалата на 
прогресивното облагане, а тя е нещо различно от нулева скала, което показва, че има дефект в системата“. 
Проф. Димитров е на мнение, че трябва да се обмисли евентуална смяна при облагането, както и че допълнителното 
облагане няма да стимулира работниците да се квалифицират и да плащат повече  данъци. 
Професорът обаче застъпи тезата за семейното подоходно облагане, когато се гледат доходите в семейството за преценка 
на необлагаемия минимум. Според него „тогава няма да има недоволни майки, защото подходът ще е еднакъв за всички“. 
По думите на проф. Димитров има диспропорция между преки и косвени данъци. Като причина се посочва плоският  данък 
(10%) и ДДС (20%). „Ако се търси решение не в прогресивната скала, а в промяна  на пропорционалния данък, нормално е 
те да се срещнат до 18%, а не да се разминават“, препоръча как да се преодолеят дефектите  в обществената система  на 
България икономистът. 
Цветан Симеонов от БТПП се съгласи, че семейното доходно облагане ще отговори на действителността, но изказа 
съмнение в неговото прилагане от администрацията, чиито разходи ще се увеличават от изпълнението. Той напомни, че 
България вече не е страната с най-нисък корпоративен данък. 
„Трябва адекватно третиране на икономическите субекти и бъдещата власт трябва да даде равен шанс на всички – 
корпоративния бизнес и едноличните търговци", настоя представителят на бизнеса. 
Мнението на чл. кор. Иван Ангелов от БАН е, че „с годините се разтвори ножицата между ръста на БВП и растежа на 
доходите, а държавата не се грижи достатъчно за наемния труд“. „По данни на Евростат средната заплата в ЕС е 1508 евро, 
а в България – 406, в Румъния, която е близка като икономически възможности до нашата страна, тя е 524 евро – със 118 
евро повече, при Литва и Латвия- с 215 евро повече, а в Словакия - с 286 евро. Същото е и при минималната работна заплата 
през 2015 година, която в България е 325 евро, в Румъния - с 85 евро отгоре, в Литва Латвия – плюс 145 евро, в Унгария - 
със 187 евро отгоре", изброи статистически данни той. Като причина за бедността той определи високия ръст на доходното 
неравенство. "Но докато в България тази разлика е 37%, в Словакия е 23,7%", направи сравнение Иван Ангелов. 
Той е категоричен, че в нашата страна има огромно разслоение и очакване за социална справедливост, както и че 3% 
икономически растеж няма да се осигури по-ниска безработица, технологични промени и преквалификация. 
„Промяната трябва да настъпи с ориентация към европейския  данъчен модел като промяна в структурата на данъците – 
косвени, преки  и осигурителни вноски“, е мнението на чл. кор. Ангелов. С оглед на бъдещето на пенсионната система той 
препоръча увеличение на осигурителните вноски. „Нивото на облагане при физическите лица трябва да става плавно и да 
не превишава 25% при необлагаем минимум. Преминаване към умерено прогресивно облагане да не е повече от 20% при 
корпоративния данък“, показват сметките на академика. Той прогнозира, че в дългосрочен хоризонт от данъчна система 
от европейски вид ще спечели бизнесът, защото „ако няма социален мир в компанията и на национално равнище, той 
няма да работи“. 
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√ Северозападна България остава на опашката по конкурентоспособност в ЕС 
България като цяло е на последните места в индекса по регионална конкурентоспособност на ЕК за 2016 г. 
България остава на последните места в Европейския съюз (ЕС) според индекса по регионална конкурентоспособност за 
2016 г. Третото издание на индекса, изготвян от Европейската комисия, изследва способността на даден регион да 
предложи привлекателна и устойчива среда за предприятията и местните жители сред 263-те региона в ЕС. Резултатът на 
страната като цяло остава без промяна спрямо предишното издание на индекса от 2013 г. 
Според доклада най-зле се представя Северозападна България, която заема 258-мо място в индекса с общо 1,9 точки по 
критериите на ЕК. Сред показателите са институции, макроикономическа стабилност, инфраструктура, висше образование, 
ефективност на пазара на труда, иновации и други*. От гледна точка на брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от 
населението регионът е на последно място сред всички региони в ЕС. 
Най-добре от шестте региона в България се представя Югозападният, който достига 207 позиция в класацията, като според 
БВП на глава на населението мястото е 187-мо. Регионът събира общо 30,5 точки според критериите на ЕК и е единственият 
регион в България с ниво на развитие 2 от общо 5 (1 е най-ниското ниво и се присъжда на останалите 5 български региона). 
Интересно е да се отбележи обаче, че от гледна точка на институциите регионът е последен в класацията. 
Разглеждайки останалите показатели, се вижда, че страната като цяло показва силна макроикономическа стабилност. 
Според доклада България е на пето място от общо 28-те страни на ЕС. На първо място по този критерий е Естония, като 
след нея са Швеция, Дания и Люксмебург. 
От гледна точка на основното образование обаче, при което уменията на учениците са се оценявали по три основни 
предмета – науки, четене и математика, сме на предпоследно място спрямо останалите страни членки на ЕС, като след 
България е единствено Кипър. 
Според доклада в силно централизирани страни, като Румъния и България, регионите нямат важна политическа роля. В 
други страни, например Германия, има повече от едно регионално ниво с политически функции. 
Като цяло резултатите за 2016 г. са в съответствие с тези за 2013 г., пише в прессъобщението на ЕК. Отново се наблюдава 
полицентричен модел със силни столични и метрополни райони като основни двигатели на конкурентоспособността. 
Разпространението на ефектите се наблюдава в по-голямата част от Северозападна Европа, но то е много по-малко 
забележимо в източните и южните региони на ЕС, включително България. Често се наблюдават големи вътрешни различия 
в държавите, предизвикани от столичен регион с явно по-добри икономически показатели в сравнение с другите региони 
в държавата. 
В сравнение с двете предишни издания, публикувани през 2010 и 2013 г., Малта и няколко региона във Франция, Германия, 
Швеция, Португалия и Обединеното кралство са подобрили своите резултати, а в Кипър, Гърция, Ирландия, а напоследък 
и в Нидерландия резултатите са се влошили. В източните региони на ЕС конкурентоспособността като цяло се е запазила. 
„Този индекс е ценен инструмент за подобряване на процеса на разработване на политики“, коментира еврокомисарят по 
въпросите на регионалната политика Корина Крецу. „Той затвърждава усилията на Комисията за подкрепа на структурните 
реформи и стимулиране на иновационния капацитет на регионите на ЕС чрез инвестициите в рамките на политиката на 
сближаване. Тъй като всеки регион е уникален, ние осигуряваме индивидуализирана подкрепа, за да дадем възможност 
на всички да извлекат максимална полза от своите предимства и силни страни, особено с помощта на нашите регионални 
стратегии за интелигентна специализация.“ 
Новото в изданието за 2016 г. е интерактивният интернет инструмент, който дава възможност за по-подробен анализ и 
сравнение на всеки регион, или с друг с подобно БВП на глава от населението, или с всички региони на ЕС и може да бъде 
намерен тук. 
 
 
в.Сега 
 
√ НЕК продължава да трупа милионни загуби 
Рязкото подобрение в част от финансите идва от "счетоводни операции", смятат от ИПИ 
Националната електрическа компания (НЕК) продължава да трупа загуби. Доскоро правителството се хвалеше, че след 
години на дефицити електрическата компания най-накрая ще приключи с положителен резултат през 2016 г., но 
предварителният отчет на дружеството показва, че реалността е малко по-различна. Това отчитат в свой анализ експертите 
от Института за пазарна икономика (ИПИ). 
Данните показват, че по предварителни данни загубата преди облагане с данъци на дружеството за 2016 г. е 126.4 млн. лв. 
в сравнение със загубата от 96.4 млн. лв. за 2015 г. Загубата от оперативна дейност на НЕК за 2016 г. е 74.8 млн. лв., което 
е леко подобрение в сравнение с предходната година, когато тя е била 76.8 млн. лв., отчитат от ИПИ. 
В същото време се наблюдава подобрение при нетния оборотен капитал на компанията, който показва доколко 
компанията е платежоспособна в краткосрочен план. Този показател се подобрява от минус 2.1 млрд. лв. в края на 2015 г. 
до минус 615.7 млн. лв., но въпреки това остава отрицателен. Това рязко подобрение се дължи основно на счетоводни 
операции, изтъква в анализа икономистът Калоян Стайков. 



4 

 

 

Към края на септември 2016 г. нетният оборотен капитал на НЕК е минус 1.6 млрд. лв. (без задълженията на НЕК по 
арбитражното дело с руската "Атомстройекспорт" в размер на 1.18 млрд. лв.) и включва краткосрочен дълг към БЕХ от края 
на април. 
От пояснителните бележки към предварителния отчет става ясно, че краткосрочно задължение в размер на около 1.02 
млрд. лв. се изменя в дългосрочно с главница от близо 1.05 млрд. лв. и понижение на лихвата с 1.075 процента според 
подписано допълнително споразумение в края на миналата година. Така се постигат два ефекта - значително подобряване 
на нетния оборотен капитал за сметка на увеличаване на дългосрочните задължения и намаляване на текущите разходи 
за лихви на НЕК, изтъкват от ИПИ. 
 
 
investor.bg 
 
√ Транспортните фирми са изпратили обнадеждаващо края на 2016 г. 
Расте броят на превозените пътници и товари, показват данните на НСИ за последното тримесечие на миналата 
година 
Ръст на превозените пътници и товари отчитат транспортните компании през последното тримесечие на 2016 година. По 
данни на Националния статистически институт (НСИ) на годишна база пътниците във всички видове транспорт се 
увеличават с 2,8%. Спрямо предходните три месеца пътниците са с 11,2% повече. 
Сезонно изгладените данни показват непрекъснат ръст на превозените товари от второто тримесечие на 2016 година. 
В последните три месеца на годината ръст записват всички видове сухопътен транспорт, както и при водния транспорт, 
което се дължи основно на повечето товари в речния транспорт. При сухопътния транспорт са превозени 36,3 млн. тона, а 
при водния – 671 хил. тона. 
Пътниците, превозени с воден транспорт, също се увеличават (до 24,6 хил.), което е резултат от повечето пътуващи по 
международните превози на речния и морския транспорт. 
През периода октомври – декември 2016 година компаниите от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и 
метрополитен) са общо 69,1 млн., което е с 4,4% повече спрямо същия период на 2015 година. Най-голямото увеличение 
записват трамвайните превози – с 8,5%. 
При сухопътния транспорт превозените пътници в края на годината са 123 млн., или с 2% повече спрямо октомври – 
декември 2015 година. Единствено при жп транспорта се отчита спад – с 5%, спрямо миналата година.  
 
 
в.Стандарт 
 
√ Чакаме рекорден брой туристи през лятото 
България очаква ръстове на основните туристически пазари, заяви служебният министърът на туризма Стела Балтова. 
„Успешната рекламна кампания все по-категорично налага положителния имидж на страната като дестинация за 4 сезона, 
която предлага сигурност, комфорт и много повече комбинирани продукти, обясни тя при откриването на първото за 
годината заседание на Националния съвет по туризъм. 
Страната ни става все по-търсен маршрут, за което свидетелстват и ранните записвания от редица пазари. Големите 
германски туроператори съобщават за ръст в записванията към момента между 22 и 45%, от Русия на този етап се отчита 
увеличение от 10% също в ранните записвания. 
Летищата Варна и Бургас общо отбелязват значително повишение на планираните полети за активния сезон на редица 
пазари спрямо 2016 – Холандия - 57%, Франция - 40%, Чехия - 31%, Словакия - 21%, Швеция - 15%, Полша и Финландия по 
9%, Германия - 6%. Данните обещават още по-успешно Лято 2017, което може да надхвърли рекордните резултати от 
миналия сезон, обобщи Балтова. 
 
 
Дневник 
 
√ Слънчев бряг пак е най-евтината туристическа дестинация в света, според проучване 
Някои банки увеличиха таксите за обслужване по жилищните кредити 
Българският курорт Слънчев бряг и тази година е най-евтината туристическа дестинация в света. Това сочи проучване на 
международния портал за пътувания Hoppa ("Хопа"). В него се сравняват цените за нощува, алкохол, кафе и други 
компоненти в популярни курорти по целия свят. 
Миналата година Слънчев бряг беше на първо място в класацията за Европа, като спечели в конкуренцията на още 45 
дестинации. Тази година курортът е номер едно в света, но този път в проучването са участвали общо 84 места за почивка. 
Туристите се нуждаят средно от малко повече от 44 евро на ден, ако искат да разпускат в Слънчев бряг, казват авторите на 
проучването. За сравнение, в Цюрих, който е най-скъпата туристическа дестинация в проучването, почивката излиза близо 
202 евро на ден, като в сумата е включена храната, напитките и допълнителните забавления като кино, театър и т.н. 
 
Най-евтините ресторанти, предлагащи тристепенно меню за двама, са в турския курорт Анталия. Ако пък сте в Дубай, може 
да си купите бутилка вино за 36 евро, което е и най-скъпият алкохол, попаднал в проучването. Друг пример от тази част на 
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света – един коктейл в Бахрейн струва 21.5 евро. Освен в България, евтин алкохол може да се намери в Манила. Столицата 
на Филипините предлага на своите посетители бира за 0.45 цента. 
През 2017 г. е добавена нова категория, по която се изчислява колко струва еднодневният престой в курорта. Това е цената 
за използването на туристически автобус, който да те разходи до най-интересните места в района. Подобно удоволствие 
е най-скъпо в Дубай – 65 евро. В Киев пък е най-евтино – 9 евро за билет. 
Филмовите студиа на Universal са най-скъпите атракциони в проучването. За да видите местата, където са снимани филми 
като "Челюсти", "Терминатор" и "Извънземното", ще трябва да отделите 150 евро на човек. Със своите 13.5 евро за вход 
Кралският дворец в Банкок е най-евтиното предложение в тази категория. 
 
 
 
expert.bg 
 
√ Не съществуват рискове пред българските банки, убедени са финансисти 
Банковият сектор е стабилен, банките в България са повишили своите капиталови показатели, покритието на риска и 
ликвидността на системно равнище, показва последният доклад на Европейската комисия за оценка на икономическата и 
социалната среда в държавите-членки. 
ЕК дава положителна оценка и за проведените стрес-тестове в България през изминалата година. 
Припомняме, че в началото на август 2016 г. станаха ясни резултатите от Прегледа на качеството на активите (ПКА) и Стрес 
теста на българската банкова система, проведени от Българската народна банка (БНБ) в сътрудничество с международната 
консултантска компания Делойт. 
Основният извод беше, че родните финансови институции демонстрират устойчивост и стабилност. Оценката на техните 
активи също така показва, че банките у нас са подготвени да отговорят на местните и глобалните предизвикателства, 
породени от промените в икономическата среда. 
Половин година след провеждането на стрес-тестовете БГНЕС се обръща и към финансистите с въпрос: какви са рисковете 
и предизвикателствата пред финансовия сектор у нас? 
Според доцент Григорий Вазов, който беше кандидат за поста управител на БНБ, отговорът на този въпрос е много кратък: 
„Няма рискове за българската банкова система. Не виждам смисъл въобще да се обсъждаме темата за риск“. 
С него е съгласен и Емил Хърсев. „В момента не съществуват никакви рискове пред банковата система на България, които 
да се отличават от обичайното ниво за бранша в Европа“, отбеляза той и добави, че дори нашите банки могат да се похвалят 
с по-високи нива на капиталова адекватност и рентабилност пред европейските. 
„Нашата рентабилност много трудно може да бъде сравнена с отрицателната рентабилност в страните от еврозоната“, 
подчертава Хърсев. 
По отношение на проведените стрес-тестове през изминалата 2016 г. и двамата финансисти смятат, че можем да се 
доверим на техните изводи. „Стрес тестовете бяха направени много професионално от сериозни международни фирми в 
тази област. Категорично можем да се доверим“, заяви доц. Григорий Вазов. 
Емил Хърсев отбеляза, че оценката на банковите активи е потвърдила данните, които предварително знаехме. „Те 
съответстваха на предварителните резултати, които имахме още преди години. Веднага след финансовата криза ние 
имахме ясни данни за банковата система, базирани на собствената им отчетност. Те даваха основание да се смята, че 
банковата система е стабилна“, каза още той. 
Хърсев оцени като правилна политиката на БНБ след проведените стрес-тестовете. Той припомни, че са набелязани мерки, 
които всяка една от родните финансови институции е съгласувала с Централната банка. Тези мерки и програми, по думите 
му, се преизпълняват. „Няма банка в България, която да не ги е изпълнила. Завършихме миналата година с една 
изключително добра рентабилност. Банките у нас имат печалби, докато тези в еврозоната масово нямат печалби“, 
отбеляза експертът. Според него големият проблем на зоната с единна валута днес не е ликвидността, а рентабилността. 
А що се отнася до предизвикателствата, тук позициите на двамата експерти се разделят. Според доц. Вазов трудностите за 
икономиката и финансите трябва да се търсят в политическата ситуация, което не засяга само България, така е навсякъде 
по света. „Ако може да се говори за риск, то той е политически и съществува навсякъде по света. При нас също има такъв 
риск, който зависи от това как ще се развият нещата“, отбелязва доц. Вазов и добавя: „Той се изразява в това: кой ще бъде 
следващият финансов министър, дали следващият парламент няма да поиска да смени управителя на БНБ, който 
управлява перфектно“. 
Емил Хърсев изключва системни проблеми пред банковата система като цяло. „Тук несъгласията са свързани по-скоро с 
валутния борд. Липсата на кредитор от последна инстанция“, посочи той. 
 
 
Медиапул 
 
√ КТБ разпредели 534 млн. лв. на кредиторите си 
Вложителите получават около 11% от парите си 
Синдиците на КТБ разпределиха близо 534 млн. лв. на фалиралата банка сред нейните кредитори. В понеделник списъкът 
бе публикуван в Търговския регистър и е достъпен за обществеността. 
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Разпределението на средствата обаче може да се обжалва, което най-вероятно ще забави превеждането на сумите. Затова 
и синдиците до момента не са обявили как точно вложителите ще получат парите си и какви документи ще трябва да се 
представят. 
7022 граждани, фирми и институции получават 533 913 264 лв. Общата сума, предвидена за разпределение, е 570 млн. лв., 
но 36 млн. лв. от тях са заделени заради висящите към момента съдебни дела, в които се оспорва списъкът на кредиторите 
на банката. 
Всеки от кредиторите по сметката ще получи около 11% от вземането си, обясниха пред Mediapool от пресофиса на 
синдиците. 
Най-много пари от разпределението ще отидат при най-големия кредитор на КТБ – Фондът за гарантиране на влоговете в 
банките (ФГВБ). За него синдиците са определили 409 млн. лв. при общо вземане в размер на 3.7 млрд. лв. 
Други около 22 млн. лв. отиват в трима кредитори от първи ред – "Сосиете Женерал Париж“ (10 млн. лв.), “Ардастрой” 
ООД (8.3 млн. лв.) и "Аполо Инженеринг“ ООД (3.9 млн. лв.). 
Останалите около 100 млн. лв. са разпределени между вложителите с негарантирани влогове. 
Сред тях има и редица предприятия с държавно и общинско участие, болници и др. Най-много пари например ще вземе 
"Топлофикация София“ - 10 млн. лв., а друга крупна сума – близо 6.7 млн. лв., ще отиде в "Булгартрансгаз“. 
"Българският енергиен холдинг“ ще получи 1.6 млн. лв., НЕК – 1.66 млн. лв., "АЕЦ „Козлодуй“ - 501 хил. лв., "Кинтекс“ - 1.5 
млн. лв., Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) – 655 хил. лв., военните заводи ТЕРЕМ - над 1 млн. 
лв., "Булгаргаз“ - 561 хил. лв., "Пристанищна инфраструктура“ - 383 хил. лв., проектната компания "Бургас-
Александруполис“ - 45 хил. лв., частната БТК – 1.4 млн. лв., "Полимери“ АД – 114 хил. лв., Национален дарителски фонд 
"13 века България“ - 309 хил. лв., частната компания "Риск инженеринг“ - 421 хил. лв. и т. н. Повечето държавни горски 
стопанства също ще получат суми от КТБ. 
Бизнесменът Александър Сталийски, за който обвиняемият Цветан Василев твърди, че е близък до експремиера Бойко 
Борисов, ще получи 4432 лв., тв водещата Виолета Сечкова - 3067 лв. Николай Бареков ще вземе 5.53 лв. от 
разпределението, а Ахмед Доган пък ще получи 76 695 лв. 
Интересното е, че и компании от схемите за източването на КТБ също ще получат средства. Например фирмата собственик 
на мажоритарния пакет във фалиралата банка – "Бромак" ЕООД на основния обвиняем за източването Цветан Василев, ще 
получи 1.22 млн. лв. „Си Ди Дивелопмънтс“ ЕАД ще вземе 902 хил. лв., въпреки че фирмата беше посочена от синдиците 
като свързана с проблемни длъжници на КТБ. 
Разпределените около 543 млн. лв. вероятно ще са най-голямата сума, която ще вземат кредиторите на фалиралата банка, 
защото за останалите средства до 1.378 млрд. лв., на колкото е оценена масата на несъстоятелността от одиторите, 
предстоят трудни разпродажби и дела. 
По закон всеки кредитор може да направи възражение срещу сметката пред управата на ФГВБ в 14-дневен срок от 
обявяването й. След това фондът одобрява сметката, която в 7-дневен срок може да се обжалва пред съда. Това решение 
обаче е на една инстанция и не може да се обжалва. Затова според запознати дори да има забавяне, то няма да е 
прекалено дълго. 
 
 
в.Стандарт 
 
√ Пускат нов държавен дълг за 100 млн. лв. 
Нов държавен дълг за 100 млн. лв. ще бъде пуснат на вътрешния пазар през март. За 20 март е насрочен аукцион за 
Държавни ценни книжа (ДЦК), на който ще бъдат предложени левови облигации със срок 10 години и половина на обща 
стойност 100 млн. лв. Всъщност тези ДЦК ще допълнят емисията, която беше пусната на 25 януари като падежът им e на 
25 юли 2027 г. След като през миналата година няколко месеца Министерството на финансите не пласираше ДЦК на 
вътрешния пазар, от началото на 2017 г. всеки месец прави по един аукцион. През януари бяха пуснати облитации за 50 
млн. лв., през февруари бяха пласирани 4-годишни ДЦК за 60 млн. лв. при рекордно ниска доходност от 0,18%. 
 
 
Дневник 
 
√ Най-високите продажби на бира от осем години отчетоха от Съюза на пивоварите 
Продажбите на бира през миналата година са рекордни за последните осем години, съобщиха от Съюза на пивоварите в 
България. Членовете на организацията "Болярка - ВТ", "Бритос" "Загорка", "Каменица", "Карлсберг България" и "Ломско 
пиво" са реализирали 5.181 млн. хектолитра бира, което е с 2.5% повече от продажбите им през 2015 г. 
Продажбите се доближават до обемите от 2007 и 2008 г., когато бяха изпити 5.3 млн. хектолитра бира. Запазва се 
тенденцията за намаляване на дела на продажбите в пластмасови бутилки, който за 2016 г. е 57.5% (срещу 60% през 2015 
г). Ръст бележи търсенето на кенове и на тях вече се падат 13% от сделките. 
Стабилни остават нивата на продажбите в стъклени бутилки (24%) и на наливното пиво (5.5%). Около 93% от консумираното 
в страната пиво се осигурява от членуващите в СПБ пивоварни, съобщиха от браншовата организация. 
4 милиона лева повече, или 81.3 млн. лева, от акцизи влизат в държавната хазна през 2016 г. от пивоварния сектор, 
допълниха оттам. Това е с 5% повече спрямо 2015 г. Приходите от ДДС са 60 млн. лева. 
През 2016 г. капиталовите инвестиции на всички членове на съюза са близо 43 милиона лева. 
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√ За 2017 г. България очаква ПЧИ за поне 400 млн. лева 
Привличането на големи инвеститори може да донесе очаквания ръст в икономиката, смята зам.-ректорът на ВУЗФ 
Евгени Евгениев 
През 2017 г. България очаква преки чуждестранни инвестиции от поне 400 млн. лева, които да разкрият поне 6 хил. нови 
работни места. Това стана ясно от прогнозата на Българската агенция за инвестиции (БАИ), базирана на всички заявления, 
получени до този момент от БАИ за сертифициране на големи проекти, каза изп. дир. на агенцията Стамен Янев в 
предаването Invest/Or по Bloomberg TV Bulgaria. 
Той коментира темата за чуждестранните инвестиции у нас заедно със зам.-ректора на Висшето училище по застраховане 
и финанси (ВУЗФ) Евгени Евгениев. От БАИ вече са получени над 20 заявления за такива сертификати, като вече има 
гарантирани 4 такива за проекти на обща стойност над 130 млн. лева. 
„Тези 4 проекта разкриват потенциал за разкриването на над 3300 нови работни места“, разкри Стамен Янев. 
„Чакам с нетърпение да видя какво ще предложат партиите по време на предизборната кампания в насока привличане на 
чужди инвеститори, защото наистина е важно и мисля, че всички трябва да помислят за това в своите платформи. 
Привличането на големи инвеститори може да донесе ръста в икономиката, който очакваме, особено след ефектите на 
глобалната финансова криза, които покоряват не само Европа, а и нас. Искам да видя големи инвеститори през следващите 
4 години, а те до голяма степен зависят от политическата стабилност“, каза от своя страна доц. д-р Евгени Евгениев. 
По думите му страната ни разполага с европейския потенциал на ниво пазар, но ? трябва и стратегия за квалифициране на 
необходимите кадри, като трябва да се насочи към професионални гимназии и технически университети. 
„На всички трябва да е ясно, че България е на последно място в ЕС по иновационно представяне. Не се възползваме 
достатъчно добре от позицията си на член на ЕС. Необходимо е да имаме много стабилна координационна политика на 
високо ниво, която да адресира именно връзката между иновациите, научните изследвания и връзката с инвестициите. 
Започваме прехода – 1990 г. – с инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност в размер на 2,5% от БВП. Оттам 
насетне, за последните 20 години, най-доброто ни постижение в областта достига едва 0,6% от БВП. Причината е, че 
правителствата не намериха за нужно да приоритизират именно този сектор. Необходима е намеса със законодателни 
мерки. Говорим за закона за инвестициите, за закона за насърчаване на научните изследвания и проекта на закона за 
иновациите“, коментира доц. Евгениев. 
Янев обаче остава оптимист, тъй като по думите му доста компании вече са в България и има натрупване в тази област. 
„Цялата политика на страната трябва да е насочена в тази посока. Имаме нужда от по-гъвкави мерки за стимулиране на 
такъв тип инвеститори“,  каза още той. 
 
 


