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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 

АИКБ 
 
√ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПРЕДСТАВИХА ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ПРЕД ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи приоритетите си пред президента на 
Република България Румен Радев. Работната среща бе проведена вчера в Президенството с участието на четирите 
национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. 
Г-н Васил Велев, председател на АИКБ и ротационен председател на АОБР за 2017 г., посочи като първи приоритетен за 
решаване проблем недостига на човешки ресурси за икономиката ни. В тази връзка АОБР настоява за дълбока и бърза 
реформа на професионалното и висшето образование. Друга мярка за решаване на проблема с кадрите е държавата да 
улесни и подпомогне вноса на работна ръка от страни извън ЕС, особено от страни с българска диаспора. Г-н Велев 
изрази очакването на бизнеса за по-прагматична и икономизирана външна политика на страната ни, насочена към 
защита на българските икономически интереси. Посочена бе реалната заплаха от затварянето на една трета от 
електроенергийните ни мощности, поради неизпълними изисквания, вредите от разменените санкции между Руската 
Федерация и ЕС, както и ползите от СЕТА. 
Председателят на БСК г-н Сашо Дончев застъпи тезата, че приеманите закони по-скоро отнемат права на гражданите и 
бизнеса, отколкото да решават проблемите, поради които се приемат. Г-н Дончев посочи общата задача да направим 
България по-добро място за живеене, с правила, еднакви за всички и условия, непрепятстващи развитието на 
дарованията. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че важен приоритет на работодателските организации е ускореното 
въвеждане на електронното управление, което би решило проблема с липсата на мълчаливото съгласие и 
безконтролното въвеждане на регулаторни режими, които трябва да са до нивото на минимално изискуемите в ЕС. Друг 
приоритет, представен от Цветан Симеонов, бе подготовката за председателството на България на Съвета на ЕС и самото 
председателство през 2018 г. 
Г-н Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на УС на КРИБ подчерта, че работодателските организации настояват 
държавата да не стартира големи енергийни проекти, без актуализирана енергийна стратегия на страната, както и да не 
се поемат държавни гаранции и доплащане на разлики в цената. Той посочи, че досега всички политически сили са 
прилагали непазарни подходи в енергетиката и всичко това пречи на бизнеса. Индустрията е притеснена от високата 
цена на електроенергията в страната, която е важен елемент в себестойността на крайната продукция. 
Президентът заяви подкрепата си за задълбочаване на връзката между образование и бизнес и на тази основа 
извършване на необходимите реформи, насочени към осигуряване на кадри за икономиката ни. Изказа се за външна 
политика в подкрепа на бизнеса, включително партнирането при определяне на съпровождащи бизнес делегации. 
Коментирани бяха възможностите, предоставяни от плана „Юнкер“. 
Работодателските организации декларираха пълната си готовност да предоставят експертния си потенциал за анализ на 
дискутираните проблеми и подпомагане набелязването на възможни решения. 
В работната среща участваха: 
– от страна на АИКБ – Васил Велев, председател на УС, Румен Радев, заместник-председател; 
– от страна на БСК – Сашо Дончев, председател на УС, Божидар Данев, изпълнителен председател; 
– от страна на БТПП – Цветан Симеонов, председател на УС, Георги Стоев, заместник-председател; 
– от страна на КРИБ – Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на УС, Румяна Георгиева, парламентарен секретар. 
Приоритети на Асоциацията на организациите на българските работодатели за 2017 г. може да видите ТУК. 
Прилагаме и ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от събитието. 
 
 
 
 

http://aobe.bg/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8/
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%90%D0%9E%D0%91%D0%A0-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
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√ Работодателите представиха приоритетите си пред президента на Република България 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи приоритетите си пред президента на 
Република България Румен Радев. Работната среща бе проведена в Президенството с участието на четирите национално 
представителни работодателските организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. 
Г-н Васил Велев, председател на АИКБ и ротационен председател на АОБР за 2017 г., посочи като първи приоритетен за 
решаване проблем недостига на човешки ресурси за икономиката ни. В тази връзка АОБР настоява за дълбока и бърза 
реформа на професионалното и висшето образование. Друга мярка за решаване на проблема с кадрите е държавата да 
улесни и подпомогне вноса на работна ръка от страни извън ЕС, особено от страни с българска диаспора. Г-н Велев изрази 
очакването на бизнеса за по-прагматична и икономизирана външна политика на страната ни, насочена към защита на 
българските икономически интереси. Посочена бе реалната заплаха от затварянето на една трета от електроенергийните 
ни мощности, поради неизпълними изисквания, вредите от разменените санкции между Руската Федерация и ЕС, както и 
ползите от СЕТА. 
Председателят на БСК г-н Сашо Дончев застъпи тезата, че приеманите закони по-скоро отнемат права на гражданите и 
бизнеса, отколкото да решават проблемите, поради които се приемат. Г-н Дончев посочи общата задача да направим 
България по-добро място за живеене, с правила, еднакви за всички и условия, непрепятстващи развитието на дарованията. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че важен приоритет на работодателските организации е ускореното 
въвеждане на електронното управление, което би решило проблема с липсата на мълчаливото съгласие и безконтролното 
въвеждане на регулаторни режими, които трябва да са до нивото на минимално изискуемите в ЕС. Друг приоритет, 
представен от Цветан Симеонов, бе подготовката за председателството на България на Съвета на ЕС и самото 
председателство през 2018 г. 
Г-н Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на УС на КРИБ подчерта, че работодателските организации настояват 
държавата да не стартира големи енергийни проекти, без актуализирана енергийна стратегия на страната, както и да не се 
поемат държавни гаранции и доплащане на разлики в цената. Той посочи, че досега всички политически сили са прилагали 
непазарни подходи в енергетиката и всичко това пречи на бизнеса. Индустрията е притеснена от високата цена на 
електроенергията в страната, която е важен елемент в себестойността на крайната продукция. 
Президентът заяви подкрепата си за задълбочаване на връзката между образование и бизнес и на тази основа извършване 
на необходимите реформи, насочени към осигуряване на кадри за икономиката ни. Изказа се за външна политика в 
подкрепа на бизнеса, включително партнирането при определяне на съпровождащи бизнес делегации. Коментирани бяха 
възможностите, предоставяни от плана „Юнкер“. 
Работодателските организации декларираха пълната си готовност да предоставят експертния си потенциал за анализ на 
дискутираните проблеми и подпомагане набелязването на възможни решения. 
В работната среща участваха: 
от страна на АИКБ – Васил Велев, председател на УС, Румен Радев, заместник-председател; 
от страна на БСК – Сашо Дончев, председател на УС, Божидар Данев, изпълнителен председател; 
от страна на БТПП – Цветан Симеонов, председател на УС, Георги Стоев, заместник-председател; 
от страна на КРИБ – Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на УС, Румяна Георгиева, парламентарен секретар. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бизнесът пред Радев: Липсват хора на пазара на труда 
Президентът ще съдейства на работодателите за ускоряване на диалога с МОН 
Липсват хора на пазара на труда. Това е един от основните проблеми на бизнеса, който беше представен от Асоциацията 
на организациите на българските работодатели (АОБР) на среща с президента Румен Радев. "Качественото професионално 
образование, което отговаря на очакванията на бизнеса, е най-доброто средство за справяне с липсата на подготвени 
кадри в България", заяви държавният глава. Той се ангажира да съдейства за ускоряване на диалога между 
Министерството на образованието и бизнеса в търсенето на добрите практики, които да бъдат съобразени с особеностите 
на нашия пазар на труда. 
Представителите на бизнеса запознаха държавния глава с приоритетите на Асоциацията за 2017 г. и потърсиха подкрепа 
за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и за справяне с липсата на достатъчно квалифицирани и 
неквалифицирани кадри. Според Васил Велев от АИКБ трудностите, които създава недостигът на човешки ресурси, 
измества като проблем за бизнеса дори корупцията. "Вече не говорим за безработица, а за липса на хора на пазара на 
труда", уточни Велев.  
Президентът Радев подчерта на срещата стремежа на страната ни да активизира връзките с българските общности в 
чужбина и открои възможността за стимулиране на сънародниците ни в Молдова и Украйна, които да изберат България за 
своята професионална реализация. 
В срещата участваха Евгений Иванов и Румяна Георгиева от КРИБ, Васил Велев и Румен Радев от АИКБ, Сашо Дончев и 
Божидар Данев от БСК, Цветан Симеонов и Георги Стоев от БТТП. 
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√ Румен Радев е обещал подкрепа за решаване на проблема с ТЕЦ "Марица-изток" 
Затварянето на една трета от енергийните ни мощности ще доведе до по-високи цени на тока и загуба на десетки 
хиляди работни места, посочи Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал 
Работодателите поставиха пред президента Румен Радев въпроса за опасността от затварянето на въглищните централи от 
комплекса "Марица-изток" заради нови екологични евроизисквания. Според представителите на бизнеса България трябва 
да настоява за изключение или за по-дълги периоди за въвеждане на новите европравила, съобщава БНР. 
Затварянето на една трета от енергийните ни мощности ще доведе до по-високи цени на тока и загуба на десетки хиляди 
работни места, посочи Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. По думите на Велев, президентът е изразил 
подкрепа за консолидиране на националната ни позиция за решаването на проблема= 
Президентът има разбирането за тази голяма опасност. За страната ни има огромен риск. Той е може би по-голям от 
преждевременното затваряне на 1-ви до 4-ти енергоблок на АЕЦ "Козлодуй". Само с него може да се сравнява по мащаб, 
защото става дума за една трета от мощностите в енергетиката ни, които биха били затворени в срок от тези 4 години. 
През президента работодателите са поставили и въпроса за острия проблем с недостига на работна ръка. Бизнесът 
настоява за запазване на данъчния модел, финансовата стабилност и за облекчаване на административните процедури. 
 
ТВ Плюс 
 
√ Представители на работодателите на среща при президента 
България ще настоява за частична отмяна на европейската директива, касаеща големите горивни инсталации. Това е 
заявил президентът Румен Радев на среща с представители на работодателските организации. 
Работодателите са поставили въпроса за бъдещото затваряне на топлоцентралите, което според бизнеса би имало 
сериозен икономически и социален ефект и би застрашило енергийната сигурност на страната. И са поискали: 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ АИКБ 
„ Необходимостта от консолидиране и устояване на само на българската позиция, но и формиране на коалиция с другите 
засегнати европейски държави.“ 
Сред обсъжданите въпроси бил и пазарът на труда у нас, който според работодателите е зле регулиран. Бизнесът страдал 
от остър недостиг на кадри и в разговора с президента бил обсъден въпросът за внос на работници от страни като Украйна, 
Молдова и Армения. 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ АИКБ 
„ Както и насърчаване, включително и чрез икономически мерки, на реализацията на завършилите образованието си в 
нашата страна.“ 
Работодателите са поискали президентската власт да обръща по- сериозни внимание на икономически отношения с други 
страни. 
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ БТПП 
„ За това получихме подкрепа, че във всеки един възможен случай техните делегации ще бъдат съпроводени от 
представители на бизнеса.“ 
 
Вестник Труд 
 
√ Токът поскъпва с 40%, ако Брюксел ни спре тецовете 
Президентът Румен Радев подкрепи бизнеса срещу директива на ЕК 
Топлоцентралите отделят вредни емисии над нормата, предвидена от Еврокомисията 
Бизнесът представи проблемите си на среща с президента Румен Радев. От страна на работодателите участваха: 
председателят на АИКБ Васил Велев, на БСК – Сашо Дончев, изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов и 
председателят на БТПП Цветан Симеонов. 
Президентът Румен Радев застана зад исканията на бизнеса страната ни да настоява за отлагане на евродирективата за 
намаляване на вредните емисии от големите горивни инсталации. За целта ще бъде приета единна национална позиция, 
съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Четирите работодателски организации – Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България и Българска търговско-промишлена палата – се срещнаха 
с президента Румен Радев и представиха приоритетите си за 2017 година. 
По думите на Велев има опасност една трета от мощностите ни в енергетиката да бъдат затворени до четири години, без 
да могат да бъдат заместени с други, което ще оскъпи електроенергията в страната и ще доведе до тежки последствия на 
пазара на труда. “Проблемът е сериозен и ние го поставихме с нужната острота, като рискът за страната ни е може би по-
голям от преждевременното затваряне на малките блокове на АЕЦ “Козлодуй”, посочи Велев. 
Президентът има разбиране за тази голяма опасност, разчитаме и се надяваме, че ще направи всичко възможно това да 
не се случи, допълни председателят на АИКБ. 
Държавният глава е заявил готовност на неговото равнище да предприеме необходимите мерки държавната позиция да 
бъде консолидирана. Подкрепа вече са заявили и всички партии, които се очаква, според социолозите, да влязат в 
следващото Народно събрание. 
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Междувременно от Българската минно-геоложка камара обявиха, че токът у нас ще поскъпне с 40%, ако Брюксел затвори 
тецовете от комплекса “Марица-изток” заради новата директива. 
“Вредата от евентуалното спиране на въглищните централи и последващото поскъпване на тока ще окаже пагубно влияние 
върху цели отрасли в индустрията”, заяви инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на камарата. 
По думите му застрашени от затваряне ще са предприятия от металургията, минната индустрия, машиностроенето, които 
са зависими от електроенергията, произведена от тецовете. 
 
√ Президентът Радев се ангажирал „да съдейства за ускоряване на диалога между МОН и бизнеса“ 
„Качественото професионално образование, което отговаря на очакванията на бизнеса, е най-доброто средство за 
справяне с липсата на подготвени кадри в България“. Това заяви президентът Румен Радев на среща на „Дондуков“ 2 с 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), цитиран от своята пресслужба. Срещата беше при 
закрити врата и без брифинг на държавния глава. 
Президентът Радев се ангажирал да съдейства за ускоряване на диалога между Министерството на образованието и 
бизнеса в търсенето на добрите практики, които да бъдат съобразени с особеностите на нашия пазар на труда. 
Представителите на бизнеса запознали държавния глава с приоритетите на Асоциацията за 2017 г. и потърсиха подкрепа 
за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и за справяне с липсата на достатъчно квалифицирани и 
неквалифицирани кадри. Според Васил Велев от АИКБ трудностите, които създава недостигът на човешки ресурси, 
измества като проблем за бизнеса дори корупцията. „Вече не говорим за безработица, а за липса на хора на пазара на 
труда“, е уточнил Велев. 
Президентът Радев подчертал стремежа на страната ни да активизира връзките с българските общности в чужбина и 
открои възможността за стимулиране на сънародниците ни в Молдова и Украйна, които да изберат България за своята 
професионална реализация. 
В срещата участваха Васил Велев и Румен Радев от АИКБ, Сашо Дончев и Божидар Данев от БСК, Цветан Симеонов и Георги 
Стоев от БТТП и Евгений Иванов и Румяна Георгиева от КРИБ. 
 
√ Радев е изразил подкрепа за консолидираната национална позиция по проблема със завишените екоизисквания за 
ТЕЦ-овете 
Държавният глава Румен Радев е изразил подкрепа за консолидираната национална позиция по проблема във връзка с 
готвените промени в Референтния документ на Европейската комисия за най-добри налични техники за големи горивни 
инсталации, които предвиждат завишаване на изискванията за ограничение на емитираните от ТЕЦ-овете атмосферни 
замърсители. Това съобщи пред журналисти председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев след среща на Асоциацията на организациите на българските работодатели с президента Румен Радев, на 
която работодателите са представили приоритетите си за 2017 година, предаде БТА. 
Президентът заявил готовност да предприеме от негова страна необходимите мерки и държавната позиция да бъде 
консолидирана, за което, по думите на Велев няма проблем от страна на всички парламентарно представени партии, които 
се предвижда според социолозите да влязат в следващия парламент. Председателят на АИКБ заяви, че този проблем е 
сериозен – “Проблемът е сериозен и ние го поставихме с нужната острота, като рискът за страната ни, ако се приемат тези 
неизпълними норми, е може би по-голям от преждевременното затваряне на първи до четвърти блок на АЕЦ “Козлодуй“. 
Има опасност една трета от мощностите ни в енергетиката да бъдат затворени до четири години, без да могат да бъдат 
заместени с други базови мощности и това ще оскъпи електроенергията в страната и ще доведе до тежки последствия на 
пазара на труда“, коментира Васил Велев. 
Велев добави, че президентът Радев има разбиране за тази опасност, но разчита да бъде направено всичко възможно това 
да не стане факт. Той отбеляза, че в този случай България не би могла чрез вето, дори и в коалиция с други държави, да 
спре този процес и посочи, че трябва да настояваме за дерогация и по-дълги периоди, в които да нашата страна да се 
съобрази с тези норми при разглеждането на документа през месец април. 
 
Dnesplus.bg 
 
√ Радев иска качествено професионално образование, отговарящо на очакванията на бизнеса 
Качественото професионално образование, което отговаря на очакванията на бизнеса, е най-доброто средство за справяне 
с липсата на подготвени кадри в България. 
Това заяви президентът Румен Радев на среща в президентството с Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР). 
Държавният глава се е ангажирал да съдейства за ускоряване на диалога между Министерството на образованието и 
бизнеса в търсенето на добрите практики, които да бъдат съобразени с особеностите на нашия пазар на труда. 
Представителите на бизнеса са запознали Радев с приоритетите на АОБР за 2017 г. и са потърсили подкрепа за намаляване 
на административната тежест за бизнеса, както и за справяне с липсата на достатъчно квалифицирани и неквалифицирани 
кадри. 
Според Васил Велев от АИКБ трудностите, които създава недостигът на човешки ресурси, измества като проблем за бизнеса 
дори корупцията. "Вече не говорим за безработица, а за липса на хора на пазара на труда", уточни Велев. 
Румен Радев подчертал на срещата стремежа на страната ни да активизира връзките с българските общности в чужбина и 
откроил възможността за стимулиране на сънародниците ни в Молдова и Украйна, които да изберат България за своята 
професионална реализация. 
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В срещата са участвали Васил Велев и Румен Радев от АИКБ, Сашо Дончев и Божидар Данев от БСК, Цветан Симеонов и 
Георги Стоев от БТТП и Евгений Иванов и Румяна Георгиева от КРИБ. 
 
News.bg 
 
√ Радев иска качествено професионално образование, отговарящо на очакванията на бизнеса 
Качественото професионално образование, което отговаря на очакванията на бизнеса, е най-доброто средство за справяне 
с липсата на подготвени кадри в България. 
Това заяви президентът Румен Радев на среща в президентството с Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР). 
Държавният глава се е ангажирал да съдейства за ускоряване на диалога между Министерството на образованието и 
бизнеса в търсенето на добрите практики, които да бъдат съобразени с особеностите на нашия пазар на труда. 
Представителите на бизнеса са запознали Радев с приоритетите на АОБР за 2017 г. и са потърсили подкрепа за намаляване 
на административната тежест за бизнеса, както и за справяне с липсата на достатъчно квалифицирани и неквалифицирани 
кадри. 
Според Васил Велев от АИКБ трудностите, които създава недостигът на човешки ресурси, измества като проблем за бизнеса 
дори корупцията. "Вече не говорим за безработица, а за липса на хора на пазара на труда", уточни Велев. 
Румен Радев подчертал на срещата стремежа на страната ни да активизира връзките с българските общности в чужбина и 
откроил възможността за стимулиране на сънародниците ни в Молдова и Украйна, които да изберат България за своята 
професионална реализация. 
В срещата са участвали Васил Велев и Румен Радев от АИКБ, Сашо Дончев и Божидар Данев от БСК, Цветан Симеонов и 
Георги Стоев от БТТП и Евгений Иванов и Румяна Георгиева от КРИБ. 
 
Vevesti.bg 
 
√ Румен Радев: Професионалното образование е най-доброто средство за справяне с липсата на подготвени кадри за 
бизнеса 
Президентът е изразил подкрепа за консолидираната национална позиция за решаване на проблема със завишените 
екоизисквания за ТЕЦ-овете 
 „Качественото професионално образование, което отговаря на очакванията на бизнеса, е най-доброто средство за 
справяне с липсата на подготвени кадри в България“. 
Това заяви президентът Румен Радев на среща на „Дондуков“ 2 с Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР), съобщиха от пресслужбата на президентството. 
Държавният глава се ангажира да съдейства за ускоряване на диалога между Министерството на образованието и бизнеса 
в търсенето на добрите практики, които да бъдат съобразени с особеностите на нашия пазар на труда. 
Представителите на бизнеса запознаха държавния глава с приоритетите на Асоциацията за 2017г. и потърсиха подкрепа за 
намаляване на административната тежест за бизнеса, както и за справяне с липсата на достатъчно квалифицирани и 
неквалифицирани кадри. Според Васил Велев от АИКБ трудностите, които създава недостигът на  човешки ресурси, 
измества като проблем за бизнеса дори корупцията. „Вече не говорим за безработица, а за липса на хора на пазара на 
труда“, уточни Велев. 
Президентът Радев подчерта на срещата стремежа на страната ни да активизира връзките с българските общности в 
чужбина и открои възможността за стимулиране на сънародниците ни в Молдова и Украйна, които да изберат България за 
своята професионална реализация. 
Държавният глава е изразил подкрепа за консолидираната ни национална позиция за решаването на проблема във връзка 
с готвените промени в Референтния документ на ЕК за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, които 
предвиждат завишаване на изискванията за лимити на емитираните от ТЕЦ-овете атмосферни замърсители. 
Това съобщи председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев след среща на 
Асоциацията на организациите на българските работодатели с президента Румен Радев, на която работодателите са 
представили приоритетите си за 2017-та година. 
Държавният глава е заявил готовност на неговото равнище да предприеме необходимите мерки държавната позиция да 
бъде консолидирана, за което, по думите на Велев, няма проблем от страна на всички парламентарно представени партии, 
които се предвижда според социолозите да влязат в следващия парламент. 
Проблемът е сериозен и ние го поставихме с нужната острота, като рискът за страната ни, ако се приемат тези неизпълними 
норми, е може би по-голям от преждевременното затваряне на първи до четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй“, каза Велев. 
Той обясни, че има опасност една трета от мощностите ни в енергетиката да бъдат затворени до четири години, без да 
могат да бъдат заместени с други базови мощности и това ще оскъпи електроенергията в страната и ще доведе до тежки 
последствия на пазара на труда. 
В срещата участваха Васил Велев и Румен Радев от АИКБ,  Сашо Дончев и Божидар Данев от БСК, Цветан Симеонов и Георги 
Стоев от БТТП и Евгений Иванов и Румяна Георгиева от КРИБ. 
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Economic.bg  
 
√ Работодателите представиха приоритетите си пред президента Радев 
Образованието, електронното управление и енергетиката остават ключови теми за бизнеса 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи приоритетите си пред президента на 
Република България Румен Радев. Работната среща бе проведена в Президенството с участието на четирите национално 
представителни работодателските организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. 
Васил Велев, председател на АИКБ и ротационен председател на АОБР за 2017 г., посочи като първи приоритетен за 
решаване проблем недостига на човешки ресурси за икономиката ни. 
В тази връзка АОБР настоява за дълбока и бърза реформа на професионалното и висшето образование. Друга мярка за 
решаване на проблема с кадрите е държавата да улесни и подпомогне вноса на работна ръка от страни извън ЕС, особено 
от страни с българска диаспора. 
Велев изрази очакването на бизнеса за по-прагматична и икономизирана външна политика на страната ни, насочена към 
защита на българските икономически интереси. Посочена бе реалната заплаха от затварянето на 1/3 от 
електроенергийните ни мощности, поради неизпълними изисквания, вредите от разменените санкции между Русия и ЕС, 
както и ползите от СЕТА. 
Председателят на БСК Сашо Дончев застъпи тезата, че приеманите закони по-скоро отнемат права на гражданите и 
бизнеса, отколкото да решават проблемите, поради които се приемат. Дончев посочи общата задача да направим България 
по-добро място за живеене, с правила, еднакви за всички и условия, които не възпрепятстват развитието на дарованията. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че важен приоритет на работодателските организации е ускореното 
въвеждане на електронното управление, което би решило проблема с липсата на мълчаливото съгласие и безконтролното 
въвеждане на регулаторни режими, които трябва да са до нивото на минимално изискуемите в ЕС. Друг приоритет, 
представен от Симеонов, бе подготовката за председателството на България на Съвета на ЕС и самото председателство 
през 2018 г. 
Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на УС на КРИБ подчерта, че работодателските организации настояват 
държавата да не стартира големи енергийни проекти, без актуализирана енергийна стратегия на страната, както и да не се 
поемат държавни гаранции и доплащане на разлики в цената. 
Той посочи, че досега всички политически сили са прилагали непазарни подходи в енергетиката и всичко това пречи на 
бизнеса. Индустрията е притеснена от високата цена на електроенергията в страната, която е важен елемент в 
себестойността на крайната продукция. 
Президентът заяви подкрепата си за задълбочаване на връзката между образование и бизнес и на тази основа извършване 
на необходимите реформи, насочени към осигуряване на кадри за икономиката ни. Изказа се за външна политика в 
подкрепа на бизнеса, включително партнирането при определяне на съпровождащи бизнес делегации. Коментирани бяха 
възможностите, предоставяни от плана „Юнкер“. 
Работодателските организации декларираха пълната си готовност да предоставят експертния си потенциал за анализ на 
дискутираните проблеми и подпомагане набелязването на възможни решения. 
 
Dir.bg 
 
√ Радев обеща на бизнеса помощ за проблема с емисиите 
Президентът Румен Радев подкрепи бизнеса за позицията му относно, исканите от ЕС завишаване на изискванията за 
лимити на емитираните от ТЕЦ-овете атмосферни замърсители.  
Това съобщи председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев след среща на 
Асоциацията на организациите на българските работодатели с президента Румен Радев, на която работодателите са 
представили приоритетите си за 2017-та година.  
Нова директива на ЕС за най-добри налични практики за големите горивни инсталации би убила нашия въгледобив и 
енергетика. Експертите казват, че при тези нива на чистота, тези нива на емисии, няма как да бъдат покрити дори от най-
модерните ТЕЦ-ове, които са в момента в България.  
Държавният глава е заявил готовност на неговото равнище да предприеме необходимите мерки държавната позиция да 
бъде консолидирана, за което, по думите на Велев, няма проблем от страна на всички парламентарно представени партии, 
които се предвижда според социолозите да влязат в следващия парламент.  
Проблемът е сериозен и ние го поставихме с нужната острота, като рискът за страната ни, ако се приемат тези неизпълними 
норми, е може би по-голям от преждевременното затваряне на първи до четвърти блок на АЕЦ "Козлодуй", каза Велев. 
Той обясни, че има опасност една трета от мощностите ни в енергетиката да бъдат затворени до четири години, без да 
могат да бъдат заместени с други базови мощности и това ще оскъпи електроенергията в страната и ще доведе до тежки 
последствия на пазара на труда.  
Президентът има разбиране за тази голяма опасност, разчитаме и се надяваме, че ще се направи всичко възможно това да 
не се случи, допълни Велев. Той отбеляза, че в този случай България не би могла чрез вето, дори и в коалиция с други 
държави, да спре този процес и посочи, че трябва да настояваме за дерогация, по-дълги периоди, в които да се 
съобразяваме с тези норми, при разглеждането на документа през април. 
Сред другите проблеми, поставени от работодателите, са липсата на кадри и необходимостта от реформа в 
професионалното и висшето образование.  
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По думите на Велев, работодателите са срещнали подкрепата на президента по предложенията им за облекчаване на 
вноса на работна ръка, особено от българската диаспора от Украйна, Молдова, и др. и насърчаване, включително и чрез 
икономически мерки, на реализацията на завършилите образованието си в страната. Лошото регулиране на пазара на 
труда с прекомерната административна намеса също е бил сред поставените на срещата с държавния глава проблеми за 
бизнеса.  
Деловите среди са се обявили за запазване на макроикономическата и финансовата стабилност, както и на данъчния 
модел, облекчаване на административните процедури, както и за икономизиране на външната ни политика.  
Председателят на УС на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов посочи, че на срещата е било 
поискано успоредно с икономизирането на дипломацията да се икономизира и президентската дейност, като деловите 
среди са получили уверения от държавния глава, че при всеки възможен случай в делегациите ще има и представители на 
бизнеса. 
 
dariknews.bg 
 
√ Президентът обещал подкрепа за решаване на проблема с ТЕЦ-овете 
Президентът Румен Радев е изразил подкрепа за консолидираната ни национална позиция за решаването на проблема с 
готвените европейски промени за най-добри налични техники за големи горивни инсталации.  Те предвиждат завишаване 
на изискванията за лимити на емитираните от ТЕЦ-овете атмосферни замърсители. 
Това съобщи председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев след 
среща с президента Румен Радев, на която работодатели са представили приоритетите си за 2017-та година. 
Държавният глава е заявил готовност на неговото равнище да предприеме необходимите мерки държавната позиция да  
бъде консолидирана, за което, по думите на Велев, няма проблем от страна на всички парламентарно представени партии, 
които се предвижда според социолозите да влязат в следващото Народно събрание. 
"Проблемът е сериозен и ние го поставихме с нужната острота, като рискът за страната ни, ако се приемат тези 
неизпълними норми, е може би по-голям от преждевременното затваряне на първи до четвърти блок на АЕЦ "Козлодуй", 
каза Велев. 
Той обясни, че има опасност една трета от мощностите ни в енергетиката да бъдат затворени до четири години, без да 
могат да бъдат заместени с други базови мощности и това ще оскъпи електроенергията в страната и ще доведе до тежки 
последствия на пазара на труда. 
Президентът има разбиране за тази голяма опасност, разчитаме и се надяваме, че ще се направи всичко възможно това да 
не се случи, допълни Велев. Той отбеляза, че в този случай България не би могла чрез вето, дори и в коалиция с други 
държави, да спре този процес и посочи, че трябва да настояваме за дерогация, по-дълги периоди, в които да се 
съобразяваме с тези норми, при разглеждането на документа през април. 
 
Fakti.bg 
 
√ Радев обеща да ускори диалога между МОН и бизнеса 
 „Качественото професионално образование, което отговаря на очакванията на бизнеса, е най-доброто средство за 
справяне с липсата на подготвени кадри в България“. Това заяви президентът Румен Радев на среща на „Дондуков“ 2 с 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Държавният глава се ангажира да съдейства за 
ускоряване на диалога между Министерството на образованието и бизнеса в търсенето надобрите практики, които да 
бъдат съобразени с особеностите на нашия пазар на труда. 
Представителите на бизнеса запознаха държавния глава с приоритетите на Асоциацията за 2017г. и потърсиха подкрепа за 
намаляване на административната тежест за бизнеса, както и за справяне с липсата на достатъчно квалифицирани и 
неквалифицирани кадри. Според Васил Велев от АИКБ трудностите, които създава недостигът на човешки 
ресурси,измества като проблем за бизнеса дори корупцията. „Вече не говорим за безработица, а за липса на хора на пазара 
на труда“, уточни Велев. 
Президентът Радев подчерта на срещата стремежа на страната ни да активизира връзките с българските общности в 
чужбина и открои възможността за стимулиране на сънародниците ни в Молдова и Украйна, които да изберат България за 
своята професионална реализация. 
В срещата участваха Васил Велев и Румен Радев от АИКБ, Сашо Дончев и Божидар Данев от БСК, Цветан Симеонов и Георги 
Стоев от БТТП и Евгений Иванов и Румяна Георгиева от КРИБ. 
 
Glasove.com 
 
√ Радев изрази подкрепа за заплашените от затваряне ТЕЦ-ове 
Президентът Румен Радев е изразил подкрепа за консолидираната ни национална позиция за решаването на проблема 
във връзка с готвените промени в Референтния документ на ЕК за най-добри налични техники за големи горивни 
инсталации, които предвиждат завишаване на изискванията за лимити на емитираните от ТЕЦ-овете атмосферни 
замърсители. Това съобщи пред журналисти председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев след среща на Асоциацията на организациите на българските работодатели с президента Румен Радев, на 
която работодателите са представили приоритетите си за 2017-та година, цитиран от БТА. 
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Държавният глава е заявил готовност на неговото равнище да предприеме необходимите мерки държавната позиция да 
бъде консолидирана, за което, по думите на Велев, няма проблем от страна на всички парламентарно представени партии, 
които се предвижда според социолозите да влязат в следващия парламент.  
Проблемът е сериозен и ние го поставихме с нужната острота, като рискът за страната ни, ако се приемат тези неизпълними 
норми, е може би по-голям от преждевременното затваряне на първи до четвърти блок на АЕЦ "Козлодуй", каза Велев. 
Той обясни, че има опасност една трета от мощностите ни в енергетиката да бъдат затворени до четири години, без да 
могат да бъдат заместени с други базови мощности и това ще оскъпи електроенергията в страната и ще доведе до тежки 
последствия на пазара на труда.  
Президентът има разбиране за тази голяма опасност, разчитаме и се надяваме, че ще се направи всичко възможно това да 
не се случи, допълни Велев. Той отбеляза, че в този случай България не би могла чрез вето, дори и в коалиция с други 
държави, да спре този процес и посочи, че трябва да настояваме за дерогация, по-дълги периоди, в които да се 
съобразяваме с тези норми, при разглеждането на документа през април. 
 
Pik.bg 
 
√ Радев готов да помогне за проблема с екоизискванията за ТЕЦ-овете 
Президентът Румен Радев е изразил подкрепа за консолидираната ни национална позиция за решаването на проблема 
във връзка с готвените промени в Референтния документ на ЕК за най-добри налични техники за големи горивни 
инсталации, които предвиждат завишаване на изискванията за лимити на емитираните от ТЕЦ-овете атмосферни 
замърсители. Това съобщи пред журналисти председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев след среща на Асоциацията на организациите на българските работодатели с президента Румен Радев, на 
която работодателите са представили приоритетите си за 2017-та година. 
Държавният глава е заявил готовност на неговото равнище да предприеме необходимите мерки държавната позиция да 
бъде консолидирана, за което, по думите на Велев, няма проблем от страна на всички парламентарно представени партии, 
които се предвижда според социолозите да влязат в следващия парламент. 
Проблемът е сериозен и ние го поставихме с нужната острота, като рискът за страната ни, ако се приемат тези неизпълними 
норми, е може би по-голям от преждевременното затваряне на първи до четвърти блок на АЕЦ "Козлодуй", каза Велев. 
Той обясни, че има опасност една трета от мощностите ни в енергетиката да бъдат затворени до четири години, без да 
могат да бъдат заместени с други базови мощности и това ще оскъпи електроенергията в страната и ще доведе до тежки 
последствия на пазара на труда. 
Президентът има разбиране за тази голяма опасност, разчитаме и се надяваме, че ще се направи всичко възможно това да 
не се случи, допълни Велев. Той отбеляза, че в този случай България не би могла чрез вето, дори и в коалиция с други 
държави, да спре този процес и посочи, че трябва да настояваме за дерогация, по-дълги периоди, в които да се 
съобразяваме с тези норми, при разглеждането на документа през април. 
 
Blitz.bg 
 
√ Румен Радев готов да застане на твърда позиция за екоизискванията на Брюксел за ТЕЦ-овете 
Президентът Румен Радев е изразил подкрепа за консолидираната ни национална позиция за решаването на проблема 
във връзка с готвените промени в Референтния документ на ЕК за най-добри налични техники за големи горивни 
инсталации, които предвиждат завишаване на изискванията за лимити на емитираните от ТЕЦ-овете атмосферни 
замърсители. Това съобщи пред журналисти председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев след среща на Асоциацията на организациите на българските работодатели с президента Румен Радев, на 
която работодателите са представили приоритетите си за 2017-та година, информира БНТ. Държавният глава е заявил 
готовност на неговото равнище да предприеме необходимите мерки държавната позиция да бъде консолидирана, за 
което, по думите на Велев, няма проблем от страна на всички парламентарно представени партии, които се предвижда 
според социолозите да влязат в следващия парламент.   „Проблемът е сериозен и ние го поставихме с нужната острота, 
като рискът за страната ни, ако се приемат тези неизпълними норми, е може би по-голям от преждевременното затваряне 
на първи до четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй”, каза Велев.   Той обясни, че има опасност една трета от мощностите ни в 
енергетиката да бъдат затворени до четири години, без да могат да бъдат заместени с други базови мощности и това ще 
оскъпи електроенергията в страната и ще доведе до тежки последствия на пазара на труда.   Президентът има разбиране 
за тази голяма опасност, разчитаме и се надяваме, че ще се направи всичко възможно това да не се случи, допълни Велев. 
Той отбеляза, че в този случай България не би могла чрез вето, дори и в коалиция с други държави, да спре този процес и 
посочи, че трябва да настояваме за дерогация, по-дълги периоди, в които да се съобразяваме с тези норми, при 
разглеждането на документа през април. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Министър Теодор Седларски в Бургас: Обсъжда се икономическа зона „Равнец“ 
Теренът на индустриялния парк включва и бившето военно летище 
Възможностите за привличане на инвестиции в област Бургас и по конкретно финансирането на икономическа зона 
„Равнец“, бяха обсъдени на специална среща между министъра на икономиката доц. д-р Теодор Седларски, който е 
бургазлия, и областния управител Вълчо Чолаков. Губенаторът Чолаков коментира, че 3500 дка – колкото е теренът, 
определен за индустриален парк в Равнец, са изключително атрактивни и при една добра управленска концепция, могат 
да бъдат привлечени инвестиции към област Бургас. В зоната влиза и бившето военно летище, което е запустяло и 
неизползваемо от години. 
Индустриалната зона в Равнец е един от проектите, по които се работи активно. Процедурата по прехвърляне на 
собствеността на бившата авиобаза от държавата на Община Бургас беше едно от нещата, които Чолаков задейства веднага 
след встъпването си в длъжност,посочиха от областната администрация след срещата. 
Областният управител обсъди с министъра и възможностите за вдигане прага на ДДС, въвеждане на патенти за някои 
дейности, облекчаване на разрешителни режими и процедури, касаещи бизнеса, например отмяна задължението за 
публикуване на годишен финансов отчет в Търговския регистър. 
 
√ КФН поиска Българската фондова борса да измени правилата за изчисляване на индексите 
Комисията за финансов надзор препоръча на Българска фондова борса да започне процедура за изменение на Правилата 
за изчисляване на индексите на БФБ. Това се казва в съобщение на КФН. Припомняме, че регулаторът влезе на проверка в 
БФБ след сигнал, че дружеството „Еврохолд“ е влязло в индекса SOFIX неправомерно, защото не е отчетен правилно броят 
на акциите му. 
Изменението на правилата е нужно с цел повишаване на тяхната прозрачност, подобряване на оповестяването при 
прилагането им, недопускането на спорни тълкувания от инвестиционната общност, както и на включването в индекса на 
неликвидни компоненти и повишаването на доверието в капиталовия пазар като цяло, допълват от КФН. 
Проверката е констатирала, че правилата за изчисляване на индексите на БФБ допускат изчисляването на фрий-флот 
капитализацията за акции в случай на увеличение на капитала на публичното дружество да се извършва въз основа на 
входящи данни от различни източници, които могат да не съвпадат предвид времетраенето и поредността на 
регистрирането на съответните емисии в различните релевантни институции (Търговски регистър, Централен депозитар). 
От друга страна, критерият за ликвидност  също не отговаря като цяло на ниските обеми, търгувани на БФБ през последните 
години. В резултат на това, прилагайки правилата  може да се достигне до ситуацията, в която компоненти на индекса да 
станат акции с много ниска ликвидност, както и такава, за които към момента на преизчисляване на индекса е 
съществувало несъответствие между обявените и реално записаните акции. 
 
√ България в топ 5 на страните от ЕС по дял на добавена стойност на добивната индустрия към икономиката 
Минерално-суровинната индустрия в България има дял от 1,1 млрд. лв. или 3% добавена стойност в икономиката. Това 
поставя страната ни в топ 5 сред членки на Европейския съюз по размер на добавената стойност. Това съобщи Лъчезар 
Богданов от консултантската компания „Индъстри Уоч“, представяйки анализ и оценка на минната индустрия на България. 
Преди нас са по дял добавена стойност са само Румъния (6%), Хърватска (5,6%), Полша (4%) и Дания (3,4%).  
По думите му 3% от изплатените заплати в страната са на служителите в сектора, а те заемат дял от 1,3% от заетите лица в 
страната. 2% от произведената продукция в икономиката е точно в минния бранш. 
Изследването показва, че производителността на работещите в бранша в страната е по-голяма спрямо другите сектори. В 
абсолютна стойност това прави 23 562 лв. на служител, докато добавената стойност в строителството е само 11 431 лв. на 
работник. 
По данни на НСИ производителността на труда в минния бранш е 46,3 пункта от максимум 50. Като това поставя сектора 
на първо място в страната с най-висока производителност на труда. 
Според Богданов добивната индустрия е 4-я сектор с най-висока заплата в България, което е 1,5 пъти над средната за 
страната. 
Според камарата експертният анализ показва, че страната ни е сред лидерите на европейската минна индустрия, и че 
тежката индустрия у нас може да работи за насърчаване на инвестициите както в нови минни проекти, така в проекти с 
добавена стойност по производствената верига.  
Токът ще поскъпне между 35% и 40%, ако затворят ТЕЦ-овете от „Марица-Изток“ заради новата директива на ЕК, която 
предвижда по-високи прагове на емисии за индустрията. Това обяви инж. Иван Андреев, изпълнителен директор на 
Българска минно-геоложка камара (БМГК) пред журналисти. По думите му евродирективата за по-високи прагове на 
емисиите може да закрие цели индустрии. 
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Капитал Daily 
 
√ Радев: България ще има еврокомисар през май 
Президентът потвърди, че ще сезира Конституционния съд за законността на CETA 
Кандидатът за български еврокомисар ще бъде посочен през месец май. Ако дотогава няма сформирано редовно 
правителство, той ще бъде посочен от служебното. Това заяви президентът Румен Радев в интервю за БНТ, което бе и 
първото му интервю като държавен глава за българска медия. Така той потвърди заявките на служебния премиер Огнян 
Герджиков. Призова също "да не допускаме изборът му да взривява ситуацията и да нажежава консултациите за съставяне 
на кабинет". България остана без свой представител в еврокомисията, след като Кристалина Георгиева пое висш пост в 
Световната банка от 1 януари, а в предизборната ситуация кабинетът "Борисов 2" не излъчи друг кандидат. 
Радев изрази мнение, че санкциите на ЕС срещу Русия "повече вредят като разединяване на Европа". Призова за единна 
позиция на България във външната политика на всички институции - президента, правителството и Народното събрание, 
което да излезе с решение по темата след сформирането си. "Трябва да следваме нашия интерес, за да не загубим нашата 
собствена преценка. Никой няма право на монопол върху истината - нито Западът, нито Русия", каза Радев. За 
външнополитическата му дейност той обяви, че се готви да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп през май тази 
година, а с Владимир Путин - през март догодина. 
Запитан за позицията си по повод подписването на споразумението СЕТА между ЕС и Канада, Радев потвърди, че ще сезира 
Конституционния съд за законността му, защото споразумението по думите му променя българската конституция. 
Крайната дума ще има следващият парламент, който ще се произнесе по ратификацията му. 
"Казусът със СЕТА приключи още през октомври 2016 г., когато беше гласуван и подписан от предишното правителство, и 
с ратификацията в Европейския парламент през февруари", каза Радев, запитан защо не е възразил при участието си в 
Европейския съвет. По думите му по негов адрес за няколко часа били произведени три лъжи - че приветства СЕТА, че 
гласува "за" и че е подписал документа. "Който иска да търси моя подпис и глас, да си губи времето", предложи той. 
"Всички министри от служебния кабинет са мои назначения. В техния избор съм се ръководил от високи критерии - за 
професионализъм, почтеност, независимост. Много от тях имат научни степени. Единици от тях имат партийно минало. 
При техния избор аз съм се допитвал до приятели, до колеги, до моя екип. С партии категорично не съм работил. Това 
беше моята основна цел - този кабинет да бъде независим партийно", обясни Радев в отговор на критиките, че голяма част 
от назначенията са свързани с БСП. Във връзка с уволненията от служебния кабинет Радев каза, че никой не е абониран за 
властта. 
 
√ Туристите в България растат с 10.6% през 2016 г. 
Страната е най-предпочитана от румънци, турци и гърци, показват данните на НСИ 
Ръст на посещенията на чуждестранни граждани в България с почти 14%, както и на приходите от нощувки през 2016 г., 
показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Половината от пристигащите идват за почивка и 
екскурзии, като на тях се дължи и голяма част от ръста. Увеличение се наблюдава и по линия на командировките. 
Приходите само от нощувки на чужденци в най-големите български курорти достигат 891.8 млн. лв. (ръст от 22.5%) за 
миналата година. За сравнение, през 2015 г. сумата е със 163 млн. лв. по-малка. Общо пътуванията до България от 
чужденци през 2016 г. достигат 10.6 млн. души. 
 

 

 

 
 
Източник: НСИ 
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Добре дошли в България 
Увеличението на туристите към страната през миналата година е с 10.6% спрямо 2015 г., показва статистиката на НСИ. За 
сравнение, между 2011 и 2015 г. най-високият достигнат ръст е бил едва 4% (през 2011 г.), а през 2015 г. дори е имало спад. 
Значителната промяна идва по линия на Европейския съюз - посещенията в България на граждани от държавите членки 
допринасят с 10.4 пр.п. към прираста за годината. По курортите има най-голяма вероятност да се срещнат румънци, тъй 
като те са най-голямата група, която посещава страната (1.7 млн.), следвани от гърци (1.2 млн.) и германци (1 млн.). А от 
трети страни България е най-популярна сред турците, при които посещенията са 1.3 млн. през 2016 г. 
Повишението в броя чужденци, които идват към страната, се наблюдава не само в летните месеци. Ноември и декември 
отбелязват ръст в посещаемостта с над 20%, а останалите месеци - между 4% и 20%. Близо половината от чужденците идват 
в страната с цел туризъм и екскурзии, а 1.4 млн. - по работа. В същото време 4.1 млн. души посочват "други цели", но 
данните на НСИ не предлагат по-подробна разбивка. 
Ръст в приходите от нощувки 
Успоредно с по-големия брой туристи се повишават и приходите от нощувки на чужди граждани. За 2016 г. сумата е 891.8 
млн. лв., като основната част е за 4- и 5-звездните хотели, които допринасят с 666.1 млн. лв. към общата сметка. Сред 
големите курорти в страната най-висок оборот от нощувки са реализирали летните комплекси, като Слънчев бряг (253.3 
млн. лв.) и Златни пясъци (190.6 млн. лв.) са на челните позиции. 
В същото време прогнозите на Министерството на туризма от февруари показват, че 2017 г. може да бъде още по-успешна. 
Увеличение спрямо миналата година има в ранните записвания при големите германски и руски туроператори, а също и в 
планираните полети на двете летища във Варна и Бургас, съобщи служебния министър на туризма Стела Балтова. 
 
√ Инвестициите в търговските площи в Европа се увеличават 
Политическите и икономическите проблеми засега не се отразяват на имотния пазар, сочи доклад на Colliers 
Технологичните и демографските промени продължават да са определящи за динамиката на търсене на недвижими имоти 
в различните градове в Европа. Офисните и търговските площи отново са най-популярните сред инвеститорите, като те 
отговарят за съответно 60 и 30% от общия обем на инвестиционните сделки в 25 от най-големите европейски пазари към 
края на 2016 г. Налице е и нарастващ интерес към инвестициите в жилищни имоти в големите градове. Там растежът на 
търсенето надхвърля този в другите сегмент и достига над 10% от инвестиционния обем в градовете. Това са изводите от 
доклада на консултантската компания Colliers International. 
Логистичните имоти остават статични през 2016 г., но от Colliers очакват това да се промени в бъдеще. Активността в сектора 
на хотелите също изглежда ограничена в региона, но отбелязва по-голяма динамика и прогнозите са, че инвестициите ще 
се засилят през текущата година. 
Наблюденията на специалистите показват още, че имотният пазар в Европа остава стабилен въпреки политическите, 
икономическите, демографските, технологичните и редица други промени. В доклада се отбелязва връзката между 
увеличаването на броя на работните места и инвестициите в съответния сегмент на недвижимите имоти през последния 
икономически и инвестиционен цикъл. За запазването на този тренд е необходимо приоритетът на европейските градове 
да остане фокусиран върху създаване на повече висококачествени офис -базирани работни места. 
"С Brexit, засилването на популизма в Европа и новия политически режим в САЩ можем да кажем, че се очакват сериозни 
трансформации. Все пак продължаваме да наблюдаваме икономически растеж в Европа, а недвижимите имоти запазват 
притегателната си сила за инвестиционния капитал в глобален аспект, привлечени от нивата на възвращаемост и доход", 
коментира Деймиън Харингтън, ръководител пазарни проучвания в Colliers. 
Според него през 2017 г. и в следващите години Европа ще продължава да предлага възможности, но инвеститорите ще 
трябва да са подготвени за по-малки приходи. "Въпреки че на повечето пазари беше налице увеличение на 
инвестиционните печалби през 2016 г., голяма част от тях са по-малко зрели, периферни пазари и по-високият 
инвестиционен интерес може да не се задържи във времето, особено с изчерпването на алтернативите", добави той. 
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√ Почти нулева година за пазара на труда 
През миналата година се затвърдиха отдавна видимите признаци на охлаждане на възстановяването 
След силните за пазара на труда 2014 и 2015 г., в които броят на заетите в икономиката се увеличи с близо 100 хил. души, 
през 2016 г. се затвърдиха отдавна видимите признаци на "охлаждане" на възстановяването. 
Обръщане на посоката 
Въпреки някои позитивни тенденции като продължаващия спад на безработицата, ръста на възнагражденията и 
увеличаването на броя на наетите на трудов договор процесът на създаване на работни места забави ход и през втората 
половина на годината дори смени посоката си. През 2016 г. броят на заетите се понижава до 3.017 млн. души, което 
представлява спад с 19.2 хил. души спрямо 2015 г. Спад се наблюдава и в икономическата активност на населението, а 
делът на дългосрочно безработните лица (над една година) остава близък до 60%. Лицата, които са безработни повече от 
две години, пък възлизат на 40% от всички безработни през 2016 г. – отново без промяна спрямо година по-рано. 
Въпреки намаляващия брой на заетите и факта, че те са все още с близо 350 хил. по-малко от рекордните 3.36 млн. души 
през 2008 г., коефициентите на заетост на населението през 2016 г. са близки до предкризисните нива заради 
продължаващия спад на населението. Ръстът на заетостта при населението на възраст 15-64 години се забавя, но 
коефициентът достига 63.4% спрямо 62.9% през 2015 г. и ниво от 64% през 2008 г. Индикаторът за заетостта на населението 
на възраст над 15 г. също отчита лек ръст - от 49.1% през 2015 г. до 49.3% през 2016 г. 
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Изключение от общия ръст на заетостта правят възрастовите групи на 15-24 и 25-34-годишните, като при първите това е 
продължение на дълготрайна негативна тенденция. Заетостта в тази възрастова група спада до 19.8%, което е най-ниското 
ниво през последните 14 години. 
Има само две възрастови групи, в които коефициентът на заетост през 2016 г. е по-висок от този преди кризата – лицата на 
възраст 55-64 г., както и тези на възраст 65 и повече години, като обяснението е постепенното повишаване на пенсионната 
възраст. 
Основните предизвикателства 
Динамиката на всички тези индикатори показва, че пазарът на труда не е успял да отговори на някои от основните 
предизвикателства през 2016 г.: 
- Всякакви политики за активирането на младежите очевидно са били проведени без резултат – както тяхната 
икономическа активност, така и тяхната заетост не само намаляват, но са на рекордно ниски нива 
- Дългосрочно безработните продължават да формират основната част от безработните на пазара на труда, а тяхната 
непригодност към търсенето на пазара (често липса на каквито и да е професионални умения) е основната причина 
безработицата да не намалява по-бързо 
- Повишаването на коефициента на заетост вече е статистически ефект от намаляващото население, а не резултат от 
разкриването на нови работни места – то поне засега спря през втората половина на 2016 г. 
Предвид повишаването на цената на труда от началото на 2017 г. (най-вече нивото на минималната работна заплата и 
осигурителната тежест) е трудно да видим предпоставки за възвръщане на положителните тенденции на трудовия пазар 
от 2014-2015 г., особено що се отнася до най-уязвимите групи. Макар икономическият ръст да продължава да изненадва 
положително, поне на този етап не се виждат ясни негови проекции в посока разкриване на повече работни места. Все по-
ясно видимо е, че проблемът се корени не в желанието/способността на бизнеса да генерира заетост, а в 
желанието/способността на българите да запълнят работните места. 
Недостигът на кадри спира разширението 
В края на миналата година относителният дял на промишлените предприятия, които посочват недостига на кадри като 
основен фактор, възпрепятстващ разширяването на дейността им, достигна рекордните 33.4%, а предварителните данни 
за началото на 2017 г. показват дори по-нататъшен ръст. Средният показател за ЕС е три пъти по-нисък, но в Европа, както 
сме обяснявали, фокусът на политиките на пазара на труда е не върху субсидираната заетост (както е в България), а върху 
преквалификацията и обучението на безработните и неактивните. 
От графиката се вижда ясно, че недостигът на работна ръка вече далеч надхвърля този преди кризата, въпреки че тогава 
коефициентът на безработица беше с около 2 процентни пункта по-нисък, отколкото в момента. Заявките за разкриване 
на нови работни места през 2017 г. (вкл. сертифицираните от БАИ проекти) са ориентирани към по-високотехнологични 
производства, което прави малко вероятно работните места да бъдат заети от дългосрочно безработни, 
нискоквалифицирани или неактивни лица. Гладът за способни кадри ще продължи да разтваря ножицата в нивото на 
заплащане, а за закрепостените в програмите за субсидирана заетост лица ще става все по-трудно да се включат на 
свободния пазар на труда – болшинството от новите работни места най-вероятно ще бъдат заети от вече работещи лица с 
подходящ опит и квалификация. 
По всичко личи, че българският пазар на труда е изправен не пред конюнктурни, а пред стратегически предизвикателства, 
с които нито едно от последните няколко правителства не подсказа, че има капацитета или желанието да се справи. 
Предвид съдържанието на редица от актуалните в момента политически програми този дефицит на разбиране на 
проблемите най-вероятно ще се запази и занапред. Така че през 2017 г. можем да очакваме ръст на възнагражденията, 
по-бавен спад на безработицата, анемично (или никакво) увеличение на броя на заетите и продължаващо изключване на 
определени групи от пазара на труда. 
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√ Ниска доходност, по-ниска, депозит 
Някои банки понижиха още лихвите по влоговете си, а на фона на завръналата се инфлация стават все по-
неатрактивни 
Така чаканото повишение на лихвите по депозитите няма да се случи или поне не в първата половина на тази година. Дори 
напротив, при някои от банките вече има ново понижение. В момента средно за пазара нивата са около 0.5% за 
едногодишен влог в левове. На този фон има и относително високи лихви. "Високо" в случая е около 1.3-1.5%. Такива 
предложения обаче се срещат единствено при по-малките и български банки. Причината е, че те имат по-големи трудности 
в набирането на ресурс, поради което той обичайно е по-скъп. За разлика от тях големите институции, които са чужда 
собственост, много по-лесно и евтино се финансират от централите си в чужбина. 
Проверката в офертите показва, че дори и някои от малките банки са напрaвили понижение с около 0.1-0.3 процентни 
пункта в сравнение с нивата отпреди два-три месеца. При големите нивата са без промяна на 0.01% за едномесечен 
депозит до около 0.8-0.9% за едногодишен. Разликите в дохода за левови и еврови депозити не са големи и зависят от 
източниците на финансиране на банките, профила на дейност и стратегията им за пазарни позиции. Така на фона на 
завърналата се инфлация спестяването в банка изглежда все по неатрактивно. За тази година официалната прогноза за 
ръст на цените е 1.5%. 
Промоциите не са това, което бяха 
Промоции по депозити на практика също вече не се предлагат с едно-две изключения, при които т.нар. надбавка също е в 
рамките на 0 и 0.2 процентни пункта (пр.п.). Депозитите с авансово изплащане на лихвите също изчезнаха. По наблюдение 
на експертите от финансовия портал "Моите пари" няма индикации за промяна на понижаващите се нива на лихви по 
депозити. Всеки месец те спадат с около 0.1-0.2 пр.п., като има и банки с по-големи стъпки в тази посока, коментира 
Десислава Николова, финансов анализатор от "Моите пари". 
Тенденциите за понижение на лихвените нива по депозитите започнаха още от 2009 г., но бяха с много бавни темпове и 
малки стъпки. Фиаското, което се завихри на пазара с фалита на Корпоративна търговска банка през 2014 г., само 
катализира естествения процес на намаление на лихвите до рязък спад в последните две години. В момента банките по-
скоро са съсредоточени върху съживяване на кредитирането, акцентирайки върху възможностите за заеми с по-ниски 
лихви. Именно и ниската цена за депозитите, която плащат на клиентите си, дава възможност за понижение на цената на 
кредита. 
Прогнозите на БНБ в последния брой на "Икономически преглед" са за запазване на лихвите по депозити на достигнатите 
сравнително ниски нива и през първата половина на тази година. Според централната банка за това ще допринася 
продължаващото нарастване на привлечените средства и запазването на висока ликвидност в банковата система. Към края 
на януари тази година депозитите на фирми и домакинства в банките са 68 млрд. лв. БНБ очаква те да продължат да 
нарастват, макар и с по-ниски темпове в сравнение с тези от 2016 г. 
Къде има "високи" лихви 
По-малките банки, преобладаващо с български собственици, са тези, които предлагат лихви по депозити на нива над 
средните в момента на пазара. Факторите, които определят това, са обичайните. Сред тях са липса на достъп до 
международни пазари за евтини пари, независимо дали чрез банка майка от ЕС или самостоятелно, стратегия за 
разширяване на пазарен дял в сегмента, невъзможност да си позволят по-рязко сваляне на лихвите заради отлив на 
клиенти, който трудно биха понесли. 
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Дори и някои от тези банки са направили малки крачки в посока на понижение. Интернешънъл асет банк е намалила нивата 
по едногодишните си влогове в сравнение с декември, като сега са 1.05% за тези в левове и 0.80% за евро, което е в сила 
от 1 февруари тази година. На интернет страницата на банката може да се видят и лихви на нива 1.75% за левове и 1.50% 
за евро и дори съответно 1.90% и 1.75%. Тези лихви обаче са за 24- или 36-месечен срок на депозита, като формулировката 
в офертата изисква малко внимание – "дванадесети двумесечен период" и "дванадесети тримесечен период". Тоест както 
в доброто старо време, атрактивните оферти вървят с дребен шрифт. Банката предлага и някои специални депозитни 
продукти с едногодишен период с лихви до 1.25% и 1.10% съответно за левове и евро и дори до 1.50% и 1.40%. 
БАКБ също е намалила лихвите по стандартния си едногодишен депозит до 1.10% в левове и 1% в евро в сравнение с края 
на миналата година според новия лихвен бюлетин на банката, който е в сила от 1 март 2017 г. Банката има оферта за 0.20 
пр.п. надбавка над лихвения процент за стандартни депозити, но само за онлайн депозит, който се предлага през сайта й. 
Друга банката, която е предприела намаление на лихвите си, е Търговска банка Д. При нея то е от 1 февруари тази година 
за едногодишен VIP депозит, като според размер на сумата лихвите са 1.10% и 1.20% в левове и 1.10% за евро. Понижение 
има и при стандартния депозит – на 0.75% за левове от 0.85% и на 0.70% за евро от 0.80%. И тази банка има различно 
структурирани депозити, при които лихвата достига и до 1.70% за левове и 1.30% за евро, но само ако се довнасят суми по 
влога, които допълнително се олихвяват и така се получава високата лихва. 
Намаления на лихви има и при Ти Би Ай банк – по едногодишен депозит от 1.50% на 1.30% и в левове, и в евро. Те са в сила 
от 23 февруари 2017 г. От 10 февруари нов лихвен бюлетин има и Тексим банк, от който става ясно, че е намалила лихвите 
от 1% на 0.70% по едногодишен стандартен депозит в левове. БНП Париба, която предлага влогонабиране само онлайн – 
през сметка в друга банка, което има разходи за клиента, също е намалила нивата и по стандартните едногодишни 
депозити, и по промоционалните. За левове понижението е от 1% на 0.75%. За промоционалните намалението е от 1.25% 
на 0.90% за суми от 2 хил. лв. до 20 хил. лв и на 0.75% от 20 хил. лв. до 200 хил. лв., като ги е разбила и на две категории 
суми. За евро вече няма едногодишен промоционален – сега е само двегодишен с лихва 0.75%.Инвестбанк е увеличила 
лихвите си по едногодишен стандартен депозит и в левове, и в евро, става ясно от лихвения й бюлетин, който е в сила от 
13 март 2017 г. Нарастването е от 1.30% на 1.40% за левове и от 1.05% на 1.40% за евро. Без промяна в сравнение с края на 
миналата година са лихвите при българския клон на турската Зираат банкасъ. 
 

 
 
√ Не плащаме, ама и не учим 
През последните години България отделя по-малко средства за образование за сметка на сектори като сигурност и 
строителство на инфраструктура. Ключовият въпрос, обаче, е в ефективността на инвестициите 
Над 40% от българските деветокласници не разбират смисъла на това, което четат, и не могат да приложат елементарни 
математически познания в житейски ситуации. Близо толкова нямат адекватни познания и по природни науки, с които да 
обяснят или аргументират реални явления. Огромна част от учителите ще се пенсионират в близките години, а млади почти 
няма. Бизнесът се задъхва от липсата на качествени хора, а родителите не успяват да насмогнат с частните уроци. 
Проблемите в образованието вече са толкова явни, че става банално да се повтарят. Кризата в училищата и университетите 
се отразява силно на други области и вече доби размери, които трудно могат да бъдат пренебрегнати. Така няколко 
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седмици преди предсрочните парламентарни избори, ако има точка, по която повечето партии са на едно мнение, това е 
обещанието за повече пари за сектора и значително по-високи учителски заплати. Образованието е и лесна популистка 
хапка - засяга много хора и едва ли има някой, който да възрази, че има нужда от промяна. 
Повечето предизборни обещания са свързани основно с увеличение на парите за сектора и добри пожелания, но не 
предлагат ясни мерки за смислена промяна. Факт е, че България има какво да наваксва при публичните разходи за 
образование, по които все още е на опашката в Европейския съюз. Но също толкова ключово е и разумното и ефективно 
влагане на парите, които досега по-скоро се изсипват "на глава", а не с мисъл. 
Инвестиции в миналото 
Според наскоро публикувани данни на Евростат за публичните разходи на страните членки по сектори става ясно, че 
България отделя значително повече за строителство на инфраструктура (тук фактор са основно еврофондовете), полиция, 
съдебна власт и пенсии, отколкото за образование, здравеопазване и целенасочени социални политики. Тази структура на 
разходите не се е променяла съществено през последните години, а единствените други страни от ЕС с подобна политика 
са Гърция и Румъния. 
Икономистът от "Отворено общество" Георги Ангелов обяснява, че съотношението между разходите за образование, от 
една страна, и разходите за отбрана и сигурност, от друга, е наследено и ситуацията е такава вече няколко десетилетия. 
"Заради кризата и бюджетните дефицити обаче местните бюджетни ресурси бяха ограничени, поради което тези 
съотношения не се промениха през последните десетина години", продължава той. И отбелязва, че сега, когато фискът е 
на излишък, а бюджетните приходи се увеличават, има възможност за реално насочване на повече средства към 
приоритетни сектори. 
"За много от публичните сфери доминиращ дял от разходите - понякога до над 90%, са за заплати - това са плащания "на 
глава" и няма как структурата на разходите да е различна през годините, ако няма значителни съкращения - или 
увеличения, за персонала", припомня икономистът от Industry Watch Лъчезар Богданов. В образованието все пак имаше 
някакво раздвижване заради намаляващия брой ученици и въвеждането на делегираните бюджети, с които директорите 
получиха стимул да оптимизират разходите на ниво училище. Големият въпрос обаче е, че не се правят целенасочени 
политики, а просто се финансират хора, коментира Богданов. 
Инфографика 
Увеличаване 
В свой анализ от ноември миналата година главният икономист на "УниКредит Булбанк" Кристофор Павлов изследва 
нивото на публичните средства за образование от началото на прехода досега и отбелязва, че секторът не винаги е бил 
толкова недофинансиран. В периода между 1989 и 1994 г. средствата за него достигат най-високата си стойност, но това 
приключва с кризата от 1996-1997 г. и високия държавен дълг. Дори и след края на този тежък период обаче тогавашните 
правителства пропускат да увеличат важни инвестиции като тези в образование и се концентрират само върху 
намаляването на данъците, смята Павлов. Според анализа му от групата на постсоциалистическите развиващи се 
икономики, които са членки на ЕС, само три страни, между които България, са отделили за образование суми, по-малки от 
4% от БВП средно за последните 15 г. (виж графиката). 
"Целта не може да бъде да дадем на всеки по малко." 
Лъчезар Богданов, икономист от Industry Watch 
Бившият зам.-министър на финансите Любомир Дацов обаче отбелязва, че увеличението на разходите за образование в 
България може да изглежда малко, но през последните години е малко над 4% от БВП, което е близо до средното за ЕС. 
"Трябва да се има предвид също, че при намаляващи население и брой деца, ако делът от БВП за сектора се запазва, то 
сумата на едно дете всъщност се увеличава", допълва още финансистът. И повдига по-важния въпрос - за ефективността 
на разходите. 
Не колко, а какво 
"Анализът на оценките на международния тест PISA на учениците от различните държави също показва, че повече пари не 
означава по-високо качество", дава пример Любомир Дацов. Според него не ресурсът е водещ, а това как функционира 
системата, и затова трябва да се инвестира вътре в нея, най-вече в образоването на хората, които образоват. 
 
Инфографика 
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Увеличаване 
Връзката между средствата за образование и постиженията наистина не е еднозначна. Данните на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (OECD) показват, че в държавите с ниски нива на финансиране инвестициите 
оказват положителен ефект върху резултатите на учениците, но разликите между тези, които вече отделят много пари, се 
дължат на други фактори (виж графиката). 
"Когато се предлага увеличение на финансирането, то трябва да е насочено към постигане на заложена цел, към промяна 
в стимулите, към решение на проблем", коментира Богданов. И дава пример с Великобритания, където държавата поема 
част от разходите за издръжка и таксите на студенти по физика, които искат да вземат педагогическа правоспособност. 
Според икономиста механичното увеличаване на учителските заплати на всички няма да промени преподаването. Вместо 
това има нужда от промяна в мотивацията на работата от директора до учителя – например, да се създават стимули за 
хората, които се занимават с деца от трудни региони, на които българският не е майчин език, от семейства с нисък 
социално-икономически статус и т.н. 
"Парите могат само да помогнат, но не и да решат проблемите на системата", смята и Георги Ангелов и дава пример със 
съдебната система и полицията, в които България е лидер по разходи в ЕС, но и двата сектора не работят особено 
ефективно. "Финансирането трябва да бъде само допълващ фактор, който подпомага реформите", казва още икономистът. 
Според него е важно учителската професия да стане привлекателна за млади хора - и то за тези с най-добри резултати, а 
другият фокус на инвестициите да е връзката на образованието с пазара на труда. 
А когато става въпрос за инвестиции, няма как това да се случи без ангажимент от обратната страна. Образованието 
отдавна има нужда от обективна система за оценка на качеството, според която да се измерва ефектът на вложените в 
него ресурси и да се планират следващите. Ако тя продължава да липсва, количеството средства едва ли ще промени 
съществено качеството на продукта. 
 
Presa.bg 
 
√ Изравняването на минималната заплата в ЕС ще доведе до безработица у нас 
„Ако минималната работна заплата у нас стане твърде висока, това може да увеличи нивото на безработицата, защото 
някои предприятия ще фалират“. Това заяви за „Събуди се“ икономистът Лъчезар Богданов. 
Той коментира предложението на министри от седем държави-членки на Европейския съюз, които по-рано се обявиха за 
въвеждане на минимална европейска заплата във всички страни-членки. 
„Минималната работна заплата в България е 460 лв, което се равнява на малко повече от 235 евро. И изглежда наистина 
примамливо на пръв поглед да я изравним или поне – доближим с тази във Франция от 1480 евро. Или с тази в Германия, 
която също е близо до 1500 евро на месец. Дори в съседна Гърция минималното месечно възнаграждение е повече от два 
пъти по-високо от това у нас – ако го пресметнем в лева – то възлиза на 1360 лв. Най-близо сме до Румъния, в която 
минималната заплата се равнява на 321 евро“, каза Богданов. 
 
√ Финансовите министри от Г-20 дадоха крачка назад за свободната търговия 
Финансовите министри на най-големите икономики в света не успяха да постигнат споразумение в подкрепа на свободната 
търговия и борбата с климатичните промени. Това показва заключителното изявление от срещата на министрите от Г-20 в 
германския град Баден Баден. Причината е, че Вашингтон е отказал да поеме подобен ангажимент. Така министрите дават 
крачка назад спрямо предишни обещания да пазят свободната търговия. След двудневна среща министрите от развитите 
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и развиващите се страни от Г-20 посочиха, че работят за укрепването на приноса на търговията към икономиките ни, без 
обаче ясно да отхвърлят протекционизма. 
Срещата в Баден Баден беше най-големият сблъсък досега между новата американска администрация и останалата 
международна общност. Американският президент Доналд Тръмп смята глобалното затопляне за измама и също така 
предлага нов данък върху вносните стоки. Според него търговските отношения с някои страни трябва да бъдат 
преразгледани, за да бъдат по-честни за американските работници. 
Франция изрази съжаление за несъгласието по тези два пункта, заяви френският министър на финансите Мишел Сапен. 
Съжалявам, че днешните ни разговори не можаха да засегнат по удовлетворителен начин двата абсолютни приоритета в 
света ни и по които Франция иска Г-20 да продължи да действа твърдо и съгласувано, коментира Сапен. 
 
√ Еврогрупата разглежда състоянието на еврото на заседание в Брюксел 
Заседание на Еврогрупата предстои днес в Брюксел. 
Министрите на финансите на държавите от еврозоната ще се срещнат, за да обсъдят бюджетните планове на страните 
членки. 
Ще бъде разгледано състоянието на еврото спрямо зимната икономическа прогноза на Европейската комисия, както и 
устойчивостта на пенсионните планове в еврозоната. 
Водеща тема е и прогресът на ситуацията в Гърция. Дискусията ще е продължение на заседанието през декември миналата 
година, където бяха обсъдени предварителни бюджетни планове. 
 
√ Млекопроизводители и животновъди заплашват с протест 
Те настояват, че ако не им бъдат изплатени до края на деня забавените субсидии от миналата година ще започнат 
демонстрации. 
Десетки хиляди кюрди протестираха във Франкфурт срещу политиката на Турция 
Протест срещу качеството на електроснабдяването затвори пътя София – Самоков 
Първата ще е пред земеделското министерство на 22 март (сряда). Ако не бъдат чути, производителите планират 
блокиране на пътища. 
 
√ МВФ отложи разглеждането антикризисната програма на Украйна 
Съветът на директорите на Международния валутен фонд е отложил разглеждането антикризисната програма на Украйна, 
планирано за следващия понеделник. Това предаде ТАСС, позовавайки се на източник от фонда. 
Според него за момента не е определена нова дата за заседание по този въпрос. 
В края на обсъждането се очакваше да се завърши третия анализ на програмата и Киев да получи нов транш от заема от 1 
милиард долара. 
 
Вестник Класа 
 
√ Застрахователи изнесоха над 3 млрд. лева от България! Инвестират масово в компании от ЕС 
Българските застрахователни дружества са инвестирали в чужбина близо 3,3 млрд. лв. Те влагат все повече пари в акции 
на компании от ЕС. Общата сума на средствата, управлявани от застрахователите в България, възлиза на 6,619 млрд. лв. 
към края на 2016 г., сочат данните на БНБ. 
За година активите на дружествата се увеличават с 502 млн. лв. (8,2%). Като за поредна година по-голям ръст се отчита при 
активите на компаниите, предлагащи полици "Живот". През 2016 г. активите им се увеличават със 173,2 млн. лв. (10,4%) до 
1,832 млрд. лв. Активите на животозастрахователните дружества имат дял от 27,7% от общите активи на компаниите на 
застрахователния пазар. Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 328,8 
млн. лв. (7,4%) за година и достигат 4,787 млрд. лв. 
Най-интересното е къде компаниите инвестират тези пари. По-голямата част от увеличението на активите за 
застрахователите се насочва към чужбина, като се купуват акции както от компании в ЕС, така и от трети страни. През 2016 
г. вложенията на застрахователите в България се увеличават само с 67,9 млн. лв. (2,1%) и достигат 3,33 млрд. лв. В резултат 
техният дял се свива до 50,3% от активите на компаниите. Много по-голям ръст от 14,3% има при инвестициите в другите 
страни от ЕС. 
За година вложенията на застрахователите в ЕС се увеличават с 370 млн. до 2,954 млрд. лв. Така техният дял нараства до 
близо 45%. Инвестициите в САЩ остават почти без промяна и са в размер на 106 млн. лв. Но вложенията в други държави 
за година скачат над два пъти и  надминават 133 млн. лв. Като близо 25% от средствата на компаниите вече са инвестирани 
във валути, различни от левове, евро и долари. В националната ни валута застрахователите държат само 38% от средствата 
си. В евро са 33,1% от активите им, а в долари - 4,3%. 
По отношение на видовете финансови инструменти застрахователите са вложили най-много пари в облигации - 3,448 
млрд. лв. Това е увеличение с 315,2 млн. лв. (10,1%) за година. Депозитите на компаниите нарастват със 104,8 млн. 
лв.(16,2%) до 752,8 млн. лв. А вложенията на застрахователите в акции и други форми на собственост се увеличават със 
117,3 млн. лв.  (16,6%) до 822,2 млн. лв. 
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Вестник Стандарт 
 
√ Родна бизнес делегация в Дубай 
В периода 1-4 април 2017 г. министърът на икономиката Теодор Седларски ще осъществи официално посещение в Дубай 
по покана на своя колега Н. Пр. Султан бин Саед ал Мансури, министър на икономиката на Обединените арабски емирства. 
Целта на посещението е участие в седмото издание на Годишната инвестиционна среща (Annual Investment Meeting – AIM 
2017), която ще се проведе в периода 2-4 април 2017 г. в Дубай. Срещата се провежда под патронажа на Негово Височество 
Шейх Мохамед Бин Рашид Ал Мактум, вицепрезидент на ОАЕ, министър-председател и управител на Дубай. 
Темата на предстоящата в Дубай инвестиционна среща е „Международно инвестиране – път към конкурентоспособност и 
развитие". Форумът се провежда за седма поредна година. На срещата ще се съберат представители на министерства и 
държавни институции, академични среди, търговски камари, индустриални и икономически зони, банкови и финансови 
институции, пенсионни фондове, малки и средни предприятия, стартиращи компании и др. 
Представителите на страните участнички в събитието ще имат възможност да представят информация за свои 
инвестиционни проекти, както и за икономическите условия в техните страни. 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия сформира бизнес делегация от 
представители на заинтересовани български предприятия с конкретни инвестиционни проекти в областта на енергетиката, 
ИКТ сектора, селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, недвижимите имоти и строителството, както и 
стартиращи компании, които да вземат участие в Годишната инвестиционна среща AIM 2017, където ще имат възможност 
да намерят свои партньори и потенциални инвеститори. Таксата за участие в AIM 2017 е 1 470 щатски долара, която 
осигурява достъп на един човек до всички формати на събитието. 
Желаещите да се включат в делегацията, трябва да заявят интерес, като изпратят попълнена регистрационна форма до 21 
март на е-mail адрес s.zapryanova@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, 
дирекция „Интернационализация на МСП" на телефон 02/940 7975. 
Всички логистични разходи – самолетни билети, хотелско настаняване, застраховка, вътрешен трансфер и дневни по 
първоначални разчети възлизат на около 2 500 лв. и са за сметка на участниците. На регистрираните участници 
допълнително ще бъдат изпратени информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението. 
 
√ Брюксел чака отговор на България за "Газпром" 
Европейската комисия очаква становищата на засегнатите държави, сред които е и България, относно направеното 
предложение от "Газпром", заяви говорителят на ЕК Рикардо Кардозо по време на обедния брифинг в Брюксел, излъчен 
във видеосистемата на ЕК. "Газпром" отправи предложение до Брюксел с мерки за отваряне на пазара на газ в Централна 
и Източна Европа като целта е да спре процедурата на ЕК срещу компанията за нарушаване на конкуренцията. Рикардо 
Кардозо отказа да коментира дали са истина публикациите, че българските потребители са плащали с 40% повече, 
отколкото западните потребители на газ при аналогични условия. "Целта ни сега е да позволим газовите потоци да се 
движат по-свободно в ЦИЕ и на по-конкурентна цена", каза Кардозо. 
В понеделник комисарят по въпросите на конкуренцията Магрете Вестагер представи предложенията на "Газпром" за 
премахване на изкривявания на газовия пазар в Централна и Източна Европа. Засегнатите страни имат срок от седем 
седмици да се произнесат дали са удовлетворени от предложението. На базата на тези становища Брюксел ще прецени 
какви да бъдат следващите стъпки в процедурата срещу "Газпром". 
 
Вестник Сега 
 
√ Такса смет може да зависи и от площта на имота 
До 3 г. общините трябва да започнат реално измерване на битовите отпадъци 
От догодина такса смет може да зависи и от застроената площ на имота. Това е един от вариантите, който ще могат да 
прилагат общините при начисляването на налога, когато не е възможно за база да се приложи количеството отпадъци. 
Площта на имота обаче ще може да се използва от общините само за период от 3 години, през който те трябва да 
организират системата за индивидуално измерване на боклука. 
Това предвижда последният вариант на промените в Закона за местните данъци и такси, който днес отново започва да се 
обсъжда във финансовото министерство с представители на общините и на работодателите. Законопроектът е готов от 
пролетта на миналата година, но така и не бе приет. 
Промените в механизма на определяне на такса смет, който да отговаря на принципа "замърсителят плаща", се обсъждат 
отдавна и се отлагат за поредна година. Сега обаче работодателските организации настояват служебното правителство 
въпреки ограничените си права да приеме законопроекта и той да бъде внесен веднага след изборите в 
новосформираното Народно събрание, така че да влезе в сила от 2018 г. 
В момента масовата практика е такса смет да се изчислява на базата на данъчната оценка на имота, което натоварва 
фирмите за сметка на домакинствата. Две трети от общите постъпления от таксата, с която се плаща извозването на 
битовите отпадъци и почистването на обществените пространства, идват от бизнеса, въпреки че той "произвежда" само 
30% от тях. 
С промените в Закона за местните данъци и такси се премахва използването на данъчната основа като база за облагане и 
всички общини трябва да преминат към измерване на количество битови отпадъци. На кметовете се дават няколко 
алтернативи как да става това в зависимост от спецификата на населеното място - брой съдове (контейнери, кофи) с 
определена вместимост и честота на извозване, покупка на чували, както и брой обитатели на жилището. Възможно е и 
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комбиниране на тези варианти. Застроената площ на имота също е алтернатива в законопроекта. Този метод на 
определяне на такса смет вече се прилага в Кърджали и Бобов дол. Сдружението на общините лобира именно за него, 
защото е най-лесен за администриране, а и не променя съществено сумите, които ще трябва да плащат хората. 
Против използването на площта на имота като основа за такса смет обаче се очаква да се обявят работодателските 
организации. Аргументите им са, че така отново се заобикаля принципът "замърсителят плаща", а таксите за бизнеса 
остават несправедливо високи. 
Тъй като промяната на методиката ще доведе до сериозно увеличение на такса смет за гражданите, в законопроекта се 
предвижда 5-годишен период на плавно покачване на сметките. Целта е те да не нарастват с повече от 20% годишно. 
"Искаме да се предвиди възможно най-широка палитра от алтернативи, защото няма как навсякъде да се мери точно колко 
боклук се генерира", коментира за в. "Сега" Емил Савов, зам. изпълнителен директор на Националното сдружение на 
общините в България. 
ДОГОВАРЯНЕ 
Бизнесът трябва да има възможност сам да сключва договори с лицензираните оператори за сметосъбиране, извозване и 
депониране, като в замяна на това бъде освободен от заплащането на такса смет. Това е едно от настояванията на 
работодателските организации, което донякъде е намерило разрешение в последния вариант на промените в Закона за 
местните данъци и такси. "Работата е свършена половинчато, защото на фирмите ще се позволи да сключват договори с 
операторите само за събиране и извозване на битовите отпадъци, но не и при третирането, т.е. депонирането им, където 
именно може да се измери точното количество генерирана смет", обясни Добри Митрев от БСК. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Одобриха за финансиране 49 общи европроекта с Гърция 
Финансирането на общо 49 проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция - България 2014 
– 2020 бяха одобрени на заседанието на Комитета за наблюдение, което се проведе в днес Благоевград, съобщиха от 
МРРБ. 
В тях участват общо 223 партньора (96 от българска и 127 от гръцка страна). В област Благоевград са 42 партньора (от които 
7 водещи), област Кърджали - 14 партньора (4 водещи), област Смолян - 16 партньора (1 водещ), област Хасково - 18 
партньора (2 водещи). Извън допустимата територия по програмата има 6 партньора. 
Списъкът с одобрените проекти, включително тези от резервния списък, ще бъде публикуван на сайта на програмата: 
www.interreg.gr/en. 
По време на заседанието членовете на Комитета за наблюдение бяха уведомени от Управляващия орган, че постъпилият 
стратегически проект по третата покана по Приоритетна ос 2, която бе обявена на 22 декември 2016 г. с краен срок за 
подаване на предложения 24 февруари 2017 г., е в процес на оценка. Най-големият проект е за защита от наводнения в 
речните басейни на реките Струма, Марица, Керкини и Места“, с бюджет 11,5 млн. евро. В рамките на месец предстои той 
да бъде одобрен за финансиране от Комитета за наблюдение чрез писмена процедура, като договорът за субсидия се 
очаква да бъде подписан през месец май 2017 г. 
 
Investor.bg  
 
√ Търговският дефицит на Европейския съюз за януари надхвърли 16 млрд. евро 
България също е част от тенденцията, отчитайки търговски дефицит от 300 млн. евро 
Търговският дефицит на Европейския съюз за януари надхвърли 16 млрд. евро 
Европейският съюз (ЕС) отбелязва търговски дефицит с останалата част на света за януари 2017 г. в размер на 16,2 млрд. 
евро, сочат предварителните данни на Евростат, публикувани в петък. Сумата е доста по-висока в сравнение с дефицита 
през януари 2016 г. от 12,1 млрд. евро. 
През първия месец на годината износът на стоки извън ЕС възлиза на 141,2 млрд. евро, отбелязвайки ръст от 16% на 
годишна база. Вносът е достигнал 157,4 млрд. евро, като той също постига повишение на годишна база от 18%. 
Търговията в рамките на 28-те страни членки на ЕС е нараснала до 262,4 млрд. евро през януари, което е с 10% повече в 
сравнение със същия период на миналата година. 
Евростат коригира предварителните данни за търговския баланс през 2016 г. Според актуализираните данни износът на ЕС 
възлиза на 1,745 трлн. евро, а вносът – на 1,707 трлн. евро, което означава, че за цялата година съюзът излиза на излишък 
от 37,7 млрд. евро спрямо излишък от 59,9 млрд. евро за 2015 г. 
Еврозоната също отбелязва дефицит с останалата част на света за първия месец на годината в размер на 600 млн. евро 
спрямо излишък от 4,8 млрд. евро за януари 2015 г. 
Зоната с единна валута е изнесла стоки към останалата част на света (в която се включват другите страни членки на ЕС, 
които не са в еврозоната) за 163,9 млрд. евро, което е с 13% повече на годишна база. Вносът за януари е в размер на 164,5 
млрд. евро – ръст от 17% спрямо януари 2015 г. 
Данните за цялата 2016 г. за еврозоната също са коригирани. Износът за годината възлиза на 2,047 трлн. евро, а вносът – 
на 1,775 млрд. долара, като в резултат на това еврозоната отчита излишък от 271,9 млрд. евро спрямо 238,7 млрд. евро 
през 2015 г. 
Подобно на ЕС България отчита търговски дефицит от 300 млн. евро през януари, като в сравнение с първия месец на 
предишната година не се отчита промяна. Износът на страната към останалата част на света (извън ЕС) през януари се 
увеличава с 9% на годишна база до 1,9 млрд. евро. Вносът обаче нараства с цели 21% до 2,1 млрд. евро. 
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Най-голям за януари е търговският излишък на Германия – 15,1 млрд. евро. На второ място е Холандия с 5,3 млрд. евро, а 
на трето – Ирландия с 4,7 млрд. евро. Най-голям дефицит пък отбелязват Великобритания – 11,6 млрд. евро, и Франция – 
11,1 млрд. евро. 
Износът на ЕС към САЩ през януари на годишна база нараства, и то с 19% - от 25 млрд. евро до 29,8 млрд. евро, въпреки 
че позициите на американския президент Доналд Тръмп за свободната търговия хвърлят съмнения върху отношенията 
между двете най-големи икономики в света. В същото време вносът също се увеличава, но едва с 8%. Така търговският 
излишък се повишава от 6,3 млрд. евро през януари 2016 г. до 9,6 млрд. евро през същия месец тази година. 
 
√ От 1 юли БНБ ще изчислява по нов начин индекса за овърнайт депозитите 
Централната банка спира изчисляването на справочните индекси „ЛЕОНИА“, „СОФИБИД“ и „СОФИБОР“  
Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) взе решение да преустанови от 1 юли изчисляването на 
справочния индекс „ЛЕОНИА“ и прие Методика за изчисляване на индекса за сключените сделки с овърнайт депозити в 
български левове на междубанковия пазар „ЛЕОНИА Плюс“. 
От централната банка съобщиха, че индексът „ЛЕОНИА Плюс“ ще замени индекса „ЛЕОНИА“ като база за изчисляване на 
основния лихвен процент (ОЛП) от 1 юли 2017 г., като измененията в методиката за определяне на основната лихва, ще 
отразят използването на новия индекс. 
От БНБ уточняват, че датата на влизане в сила на измененията в методиката е съобразена с периода на прилагане на 
законната лихва за полугодие и датата на обявяването ѝ на 1 януари и на 1 юли на съответната година. 
Централната банка ще продължи да обявява ОЛП по досега установения ред, посочват от централната банка. 
Новият индекс „ЛЕОНИА Плюс“ се отличава от „ЛЕОНИА“ по по-широкия обхват от доставчици на данни, в който ще се 
включват всички банки, лицензирани от БНБ, и клонове на чуждестранни банки в страната. 
Променен е подходът при отразяване на дните, в които няма сключени сделки - когато в даден работен ден на 
междубанковия пазар няма сключени сделки по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове, 
БНБ ще публикува стойността на индекса „ЛЕОНИА Плюс” като неналичен, означено с „n/a“, а не както досега, чрез 
публикуване на стойността на индекса от предходния работен ден. 
Описаните промени имат за цел да осигурят максимално широка представителност и надеждност на индекса „ЛЕОНИА 
Плюс“, аргументират се от централната банка. 
Ръководството на БНБ обяви, че от 1 юли 2018 година централната банка няма да изчислява и публикува справочните 
индекси „СОФИБИД“ и „СОФИБОР“. 
Решението се взема във връзка с прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и 
на Съвета относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или 
за измерване на резултатите на инвестиционни фондове. 
Съгласно Регламента след 1 януари 2018 г. бенчмарковете следва да се изготвят от лицензирани или регистрирани 
администратори от Европейския съюз или от трета държава, включени в регистър, поддържан от Европейския орган за 
ценни книжа и пазари. 
Посочената дата на прекратяване на изчисляването на индексите „СОФИБИД“ и „СОФИБОР“ е съобразена с чл. 57 и 58 от 
Регламента, с които са приети съответни изменения в Директива 2008/48/ЕС за договорите за потребителски кредити и в 
Директива 2014/17/ЕС относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители, като се изисква 
държавите-членки да съобразят законодателствата си с тези промени в срок до 1 юли 2018 г. 
 
√ Мястото на България в Европа на няколко скорости 
Страната ни и в момента е по-скоро в периферията на ЕС, отколкото в ядрото, смята икономистът Десислава 
Николова 
В началото на март ЕК публикува т.нар. Бяла книга за бъдещето на Европа, пише в свой анализ икономистът от Института 
за пазарна икономика (ИПИ) Десислава Николова. Документът беше посрещнат бурно в целия ЕС, включително и в 
България, като даде повод за раждането на няколко клишета като „Европа на няколко скорости”. 
Всъщност в Бялата книга се разсъждава върху постиженията и предизвикателствата на ЕС до момента и се развиват в най-
общи щрихи пет възможни сценария за бъдещото развитие на Съюза, а именно: „Продължаваме както и досега”,„Нищо 
освен единен пазар”, „Тези, които искат повече, правят повече”, „Да се прави по-малко, но по-ефективно” и „Да правим 
много повече заедно”. 
Всъщност третият сценарий беше този, който даде повод за медиите и различни наблюдатели да заговорят за Европа на 
няколко/различни скорости, отбелязва Николова. Този сценарий излезе на преден план, тъй като лидерите на ядрото на 
ЕС - Германия, Франция, Италия и Испания изглежда подкрепят именно такова развитие. 
В същото време в България някак бързо се формира опозиция срещу този сценарий, като се стигна до прогнози, че при 
него страната ще бъде изтикана в периферията на Съюза. 
Де факто, и в момента България се намира по-скоро в периферията на ЕС, отколкото в ядрото  и това е обективното ни 
положение заради география, история (на разширяването на ЕС и съответно по-късното ни присъединяване) и цялостно 
изоставане от средноевропейските стандарти в редица сфери – върховенство на правото, защита на границите, защита на 
демократичните права и ценности, институционални слабости и провали и др. 
Затова и България все още е под мониторинг от ЕК в сферата на съдебната система, корупцията и борбата с организираната 
престъпност (чрез т.нар. Механизъм за сътрудничество и проверка), остава извън Шенген въпреки нееднократните 
постъпки за присъединяване, числи се към страните с прекомерни дисбаланси от няколко години (по Процедурата за 
макроикономически дисбаланси) и не е член на еврозоната, припомня икономистът. 
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Към момента третият сценарий от предложените от ЕК може би е най-прагматичният сценарий и в този смисъл е и най-
вероятен. Ако Съюзът започне да се променя и не продължи както и досега (по първия сценарий), по-нататъшната 
интеграция в определени сфери ще се прави само от тези, които искат. Вероятно, както и в момента, присъединяването 
към такива „тематични коалиции” няма да е въпрос само и единствено на желание, но и на изпълнението на някакви 
критерии. Наличието на изисквания пък ще създава положителен стимул за промени и реформи, които да приведат 
желаещите страни в готовност. 
Ако се тръгне към този сценарий, за страни като България е много важно да настояват за наличието на обективни критерии 
за присъединяване към тези тематични „съюзи”. В момента, например има формални критерии за еврозоната, но няма 
такива за членство във Валутно-курсовия механизъм 2 (ERM 2), който е задължителна стъпка преди еврозоната.  
Този казус е своеобразен параграф 22, при който формалните икономически критерии нямат никакво значение и 
решението е изцяло политическо. 
Предвид това, вместо политиците в България да плачат горко, че страната може да попадне в периферията на ЕС, те могат 
да направят следното: 
- Да настояват за обективни, ясни изисквания за включване преди предприемането на каквито и да е общи политики; 
- Да погледнат какво не е наред в нашия двор, за да не сме член на сега съществуващите тематични „съюзи” в рамките на 
ЕС (Шенген и еврозоната биха били  достатъчни) и чак след това да винят другите страни членки от ЕК или европейските 
институции. 


