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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 

Телевизия БТВ 
 
√ Бизнесът очаква злоупотреби при изкупуването на биомаси за ток 
Преференциите за производство на ток от биомаси, които са предвидени с последните промени в Закона за енергетиката, 
ще доведат до злоупотреби, както се случи с преференциите за ВЕИ централите. Това прогнозира председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред „Тази сутрин” 
Той напомни, че за един месец през 2012 г. бяха дадени разрешителни за близо 950 мегавата зелена енергия. Много ВЕИ 
централи съществуват само на документи, а Европейската комисия откри наказателна процедура заради двойното им 
финансиране. 
Нови текстове обаче поставят на колене малките производители на зелена енергия. Възможно е няколкостотин фирми да 
фалират след като изкупните цени на енергията намаляха значително от първи август. 
Проблемът не е в законите, а в контрола, смята независимият енергиен експерт Атанас Тасев. 
Видеото може да видите тук. 
 
expert.bg 
 
√ Бизнесът се опасява от злоупотреби при изкупуването на биомаса за ток 
Преференциите за производство на ток от биомаси, които са предвидени с последните промени в Закона за енергетиката, 
ще доведат до злоупотреби, както се случи с преференциите за ВЕИ централите. Това прогнозира председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред БТВ. 
Той напомни, че за един месец през 2012 г. бяха дадени разрешителни за близо 950 мегавата зелена енергия. Много ВЕИ 
централи съществуват само на документи, а Европейската комисия откри наказателна процедура заради двойното им 
финансиране. 
Нови текстове обаче поставят на колене малките производители на зелена енергия. Възможно е няколкостотин фирми да 
фалират след като изкупните цени на енергията намаляха значително от първи август. 
Проблемът не е в законите, а в контрола, пък смята независимият енергиен експерт Атанас Тасев. 
 
Вестник Класа 
 
√ Хем фалити на малки ВЕИ-та заради държавата, хем милиарди повече за ток 
Обективно погледнато, с последните промени в закона малките производители във ВЕИ сектора пострадаха много лошо. 
Тази теза изказа енергийният експерт проф. Атанас Тасев. 
Тасев направи коментара след репортаж на bTV, в който беше показано как през години държавата променя условията на 
играта по отношение на ВЕИ-тата. В началото, около 2008 година, е било възможно да се продава зелен ток на около седем 
пъти по-висока цена, отколкото сега (над 70 стотники за киловатчас до 10 стотинки за киловатчас). Точно тези сваляния 
удрят сериозно по малките производители, които имат разчет на инвестицията и са взели кредити от банките, като са 
ипотекирали всичко, което имат, за да направят фотоволтаичната централа. 
Проблемът е, че някои от ВЕИ-тата, не всички, се възползваха в пълна мяра от преференциалната цена, без да декларират 
получената европейска помощ. Затова и има наказателна процедура от ЕК, т.е. България ще трябва да връща пари. Те ще 
са повече, отколкото ще бъде спестено с новите мерки за ВЕИ-тата, посочи Тасев. 
Илюстрирана е много добре народната мъдрост „За кокошка няма прошка, за милиони няма закони", каза Васил Велев от 
АИКБ. Той заяви, че малките ВЕИ-та сега ще трябва да предоговарят кредити с банките. Велев припомни информация, 
изнесена от Патриотичния фронт, че само за месец в последния възможен момент са присъединени няколко десетки ВЕИ-
та. Към едно ЕРП имало присъединени над 40 ВЕИ-та в последния ден, в който се брои по-висока преференциална цена. 
Това не може да стане без корупционен елемент, сигурен е Велев. 
Големият проблем у нас не са законите, а контролът. Как за два месеца бяха регистрирани 950 мегавата ВЕИ от нашата 
администрация, която е считана за доста бавна, попита риторично Атанас Тасев. Тези нарушения са много тежки, защото 
оказват влияние върху цената, добави той. Над 200 млн. лева годишно плащаме повече поради тези нарушения с 
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преференциалните цени, каза Велев. Всички тези ВЕИ-та трябва да са на свободния пазар и да продават там, добави той. 
А според Атанас Тасев цената на „административната грешка" е 8,5 млрд. лева за целия ценови период от седем години. 
На въпрос дали същото ще стане с централите, ползващи животински тор, Велев лаконично каза, че ще се окаже, че има 
повече произведен ток от тор, отколкото крави има в България. Доказали сме, че щом има преференция, има злоупотреба, 
заяви той. 
 
actualno.com 
 
√ Хем фалити на малки ВЕИ-та заради държавата, хем милиарди повече за ток 
Обективно погледнато, с последните промени в закона малките производители във ВЕИ СЕКТОРА пострадаха много лошо. 
Тази теза изказа енергийният експерт проф. Атанас Тасев. 
Тасев направи коментара след репортаж на bTV, в който беше показано как през години държавата променя условията на 
играта по отношение на ВЕИ-тата. В началото, около 2008 година, е било възможно да се продава зелен ток на около седем 
пъти по-висока цена, отколкото сега (над 70 стотники за киловатчас до 10 стотинки за киловатчас). Точно тези сваляния 
удрят сериозно по малките производители, които имат разчет на инвестицията и са взели кредити от банките, като са 
ипотекирали всичко, което имат, за да направят фотоволтаичната централа. 
Проблемът е, че някои от ВЕИ-тата, не всички, се възползваха в пълна мяра от преференциалната цена, без да декларират 
получената европейска помощ. Затова и има наказателна процедура от ЕК, т.е. България ще трябва да връща пари. Те ще 
са повече, отколкото ще бъде спестено с новите мерки за ВЕИ-тата, посочи Тасев. 
Илюстрирана е много добре народната мъдрост „За кокошка няма прошка, за милиони няма закони”, каза Васил Велев от 
АИКБ. Той заяви, че малките ВЕИ-та сега ще трябва да предоговарят кредити с банките. Велев припомни информация, 
изнесена от Патриотичния фронт, че само за месец в последния възможен момент са присъединени няколко десетки ВЕИ-
та. Към едно ЕРП имало присъединени над 40 ВЕИ-та в последния ден, в който се брои по-висока преференциална цена. 
Това не може да стане без корупционен елемент, сигурен е Велев. 
Големият проблем у нас не са законите, а контролът. Как за два месеца бяха регистрирани 950 мегавата ВЕИ от нашата 
администрация, която е считана за доста бавна, попита риторично Атанас Тасев. Тези нарушения са много тежки, защото 
оказват влияние върху цената, добави той. Над 200 млн. лева годишно плащаме повече поради тези нарушения с 
преференциалните цени, каза Велев. Всички тези ВЕИ-та трябва да са на свободния пазар и да продават там, добави той. 
А според Атанас Тасев цената на „административната грешка” е 8,5 млрд. лева за целия ценови период от седем години. 
На въпрос дали същото ще стане с централите, ползващи животински тор, Велев лаконично каза, че ще се окаже, че има 
повече произведен ток от тор, отколкото крави има в България. Доказали сме, че щом има преференция, има злоупотреба, 
заяви той. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Наредбата за прехвърляне от пенсионен фонд към НОИ създава рискове за измами 
В проектодокумента за прехвърляне не се искат лични данни и няма нотариална заверка, предупреждават от АИКБ  
Бързането на държавата да осигури възможност част от осигурените да прехвърлят партидите си от частен фонд в 
държавното осигуряване роди проектонаредба, в която работодателите намират редица непълноти и противоречия. 
Документът е към новите текстове в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и беше публикувана за обществено обсъждане 
от Министерството на финансите още преди да бъде обнародван кодексът. До вторник изтече срокът, в който 
заинтересованите страни е трябвало да предадат своите становища по наредбата. 
Според Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в сегашния си вид тя и нейните разпоредби не 
гарантират равнопоставеност. А за да бъде упражнено правото на избор, осигурените трябва да разполагат с необходимата 
информация. Тъй като става въпрос за две несравними по естеството си системи на пенсионно осигуряване - 
разходопокривна и капиталова, НАП би трябвало да предостави подробна информация за последиците от прехвърляне на 
средства от частните пенсионни фондове към съответните държавни фондове, смятат от АИКБ. 
С две имена и без ЕГН 
Според проекта се предвижда осигурените, които изберат да прехвърлят средства, да подадат заявление. В него обаче не 
се изисква попълване на три имена на собственика на партида, посочването на документ за самоличност, номер, дата на 
издаване, в проекта не е посочено, че към него се прилагат определени документи, например копие на документ за 
самоличност, нито пък, че заявленията за прехвърляне ще са в няколко екземпляра, като единият остава у лице. Всичко 
това е предпоставка за грешки и злоупотреби. 
В същото време при първоначален избор на частен пенсионен фонд наредбата на Комисията за финансов надзор (КФН) 
изисква подробни данни за осигурения, нотариална заверка на подписа му, данни на представителя на пенсионното 
дружество, който е приел заявлението. Освен това се изискват документи при евентуална промяна в личните данни. 
Екземпляр от заявлението задължително се предоставя на осигурения, който има право и да си оттегли заявлението. При 
прехвърляне на средства осигуреният в частен фонд получава информация за техния конкретен размер. 
"Всичко това по необясними причини липсва в проектонаредбата при прехвърляне на средствата между частните 
пенсионни фондове и НАП или съответните държавни фондове (Сребърен фонд и тези на ДОО). Не намираме логика да 
има подобен различен подход", коментира Теодор Дечев, директор "Индустриални политики" в АИКБ. Той допълва, че 
според наредбата на КФН при първоначален избор или при последващо прехвърляне на осигуреното лице се представя 
детайлна писмена информация за фонда, който ще избере, за да има информиран избор. В проектонаредбата към КСО 
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обаче това липсва. "Проектонаредбата не предвижда осигурените да получат документ колко пари се прехвърлят от 
партидата им към Сребърния фонд, което не им дава възможност за контрол върху техните лични средства и нарушава 
правото им на свободен избор", смята Дечев.  
Нотариалната заверка 
Според АИКБ би трябвало да има нотариална заверка при прехвърлянето на партида от частен фонд към държавното 
осигуряване.  
В практически аспект винаги е възможен натиск, особено там, където държавата може да упражни властнически 
правомощия – държавни институции и ведомства, дружества с държавно участие, в които на практика работят стотици 
хиляди служители, смята той. 
Според него не би могло да се осъществи натиск някой да прехвърли партидата въпреки волята си, ако има изискване и за 
нотариална заверка. От АИКБ е притеснително, че наредбата възлага множество правомощия на министъра на финансите 
да определя реда за прехвърляне, но по никакъв начин не казва дали това ще става със 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Индустриалци благодариха на Борисов за отменения гръцки данък 
Асоциацията на индустриалния капитал в България изпрати официално писмо до премиера Бойко Борисов, в което му 
благодари за постигнатото решение на Европейската комисия в полза на България по повод жалбата, подадена срещу 
въведения от Гърция данък от 26% за сделки и транзакции. На практика този данък спираше българския иднос за Гърция. 
Писмото може да видите тук. 
 
focus-news.net 
 
√ АИКБ изказа благодарност към премиера за отпадането на въведения в Гърция 26% данък за сделки и транзакции 
С писмо до премиера АИКБ изказва благодарност към него, Министерството на финансите и Министерски съвет за 
постигнатото решение срещу въведения в Гърция 26% данък за сделки и транзакции.Това става ясно от публикация на 
премиера Бойко Борисов в социалната мрежа „Фейсбук”. 
"Асоциацията на индустриалния капитал в България изказва благодарност към Вас и Вашия екип за постигнатото решение 
на ЕК в полза на България по повод жалбата, подадена срещу въведения от Гърция данък от 26 на сто за сделки и 
транзакции. На практика този данък спираше българския износ за Гърция.Ние сме изключително удовлетворени, че един 
въпрос, който е много значим за българската икономика намери толкова бързо решение. Проблемът беше повдигнат от 
АИКБ и други организации на бизнеса и за наша голяма радост, последва адекватна реакция на Министерство на 
финансите и на Министерския съвет. Вие отчетохте основателността на острата реакция на АИКБ срещу действията на 
гръцките законодатели и много бързо отнесохте въпроса към Европейската комисия”, се посочва в писмото от АИКБ. 
„България сезира ЕК за гръцкия данък в края на март. Министърът на финансите Владислав Горанов изпрати писмо до 
европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз Пиер Московиси, в 
което изрази безпокойство, че приетите от Гърция данъчни разпоредби са несъвместими с правото на ЕС и нарушават 
основополагащите принципи, залегнали в Договора за функционирането на ЕС.ЕК също се оказа на висота и на 3 август 
2015 г. беше оповестено мотивираното становище на ЕК по жалбата на Република България срещу Република Гърция 
относно гръцкото законодателство за подоходно облагане, предвиждащо ограничение на признаването за данъчни цели 
на трансгранични разходи и облагането им с данък при източника в размер на 26 на сто. Заключението на ЕК е, че чрез 
въвеждането на ограничения за признаването като разходи за данъчни цели при подоходното облагане на някои 
трансгранични разходи, Гърция не е изпълнила задълженията съгласно чл. 34 ( за свободно движение на стоки) и чл. 56 ( 
за свободно предоставяне на услуги) от Договора за функционирането на ЕС”, отбелязват от асоциацията. 
„АИКБ изразява своето удовлетворение от бързата реакция и адекватните действия на Министерството на финансите и на 
Министерския съвет и лично на Вас и на министър Владислав Горанов. Вие използвахте правилните лостове за действие и 
избягвайки крайна конфронтация с гръцката страна, постигнахте възможно най-благоприятното становище на ЕК и 
последва отмяна на въпросния данък, който би блокирал българския внос в Гърция”, посочват от АИКБ. 
 
vevesti.bg 
 
√ Бизнесът благодари на Бойко Борисов за отмяна на „гръцкия“ данък 
Асоциацията на индустриалния капитал в България с председател Васил Велев изпрати официално писмо до премиера 
Бойко Борисов в което му благодари за постигнатото решение на Европейската комисия в полза на България по повод 
жалбата подадена срещу въведения от Гърция данък от 26% за сделки и транзакции. 
АИКБ изразява своето удовлетворение от бързата реакция и адекватните действия на Министерство на финансите и на 
Министерския съвет и лично на Вас и на министър Владислав Горанов“ се казва в писмото. 
Премиерът публикува факсимиле на писмото на стената си във Фейсбук без коментар. 
Писмото може да видите тук. 
 
 
 
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4932386
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pik.bg 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България благодари на премиера Борисов 
Асоциацията на индустриалния капитал в България благодари на премиера Борисов и екипа му за решението на 
Европейската комисия в полза на страната ни по повод жалбата подадена срещу въведения от Гърция данък от 26 на сто 
за сделки и транзакции. 
Този данък спираше българския износ за Гърция, поясняват от асоциацията. 
 
politikata.net 
 
√ АИКБ благодари на Борисов за отпадналия гръцки данък 
Асоциацията на индустриалния капитал в България изпрати благодарствено писмо до премиера Бойко Борисов и до 
финансовия министър Владислав Горанов. 
Документът бе публикуван на личната страница на министър-председателя във Фейсбук. 
Публукуваме пълния текст без редакторска намеса: 
Асоциацията на индустриалния капитал в България изказва благодарност към Вас и Вашия екип за постигнатото решение 
на ЕК в полза на България по повод жалбата, подадена срещу въведения от Гърция данък от 26 на сто за сделки и 
транзакции. На практика този данък спираше българския износ за Гърция. 
Ние сме изключително удовлетворени, че един въпрос, който е много значим за българската икономика намери толкова 
бързо решение. Проблемът беше повдигнат от АИКБ и други организации на бизнеса и за наша голяма радост, последва 
адекватна реакция на Министерство на финансите и на Министерския съвет. Вие отчетохте основателността на острата 
реакция на АИКБ срещу действията на гръцките законодатели и много бързо отнесохте въпроса към Европейската комисия. 
България сезира ЕК за гръцкия данък в края на март. Министърът на финансите Владислав Горанов изпрати писмо до 
европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз Пиер Московиси, в 
което изрази безпокойство, че приетите от Гърция данъчни разпоредби са несъвместими с правото на Европейския съюз 
(ЕС) и нарушават основополагащите принципи, залегнали в Договора за функционирането на ЕС. 
Европейската комисия (ЕК) също се оказа на висота и на 3 август 2015 г. беше оповестено мотивираното становище на ЕК 
по жалбата на Република България срещу Република Гърция относно гръцкото законодателство за подоходно облагане, 
предвиждащо ограничение на признаването за данъчни цели на трансгранични разходи и облагането им с данък при 
източника в размер на 26 на сто. Заключението на ЕК е, че чрез въвеждането на ограничения за признаването като разходи 
за данъчни цели при подоходното облагане на някои трансгранични разходи, Гърция не е изпълнила задълженията 
съгласно чл. 34 ( за свободно движение на стоки) и чл. 56 ( за свободно предоставяне на услуги) от Договора за 
функционирането на ЕС. 
АИКБ изразява своето удовлетворение от бързата реакция и адекватните действия на Министерството на финансите и на 
Министерския съвет и лично на Вас и на министър Владислав Горанов. Вие използвахте правилните лостове за действие и 
избягвайки крайна конфронтация с гръцката страна, постигнахте възможно най-благоприятното становище на ЕК и 
последва отмяна на въпросния данък, който би блокирал българския внос в Гърция. 
 
economic.bg 
 
√ Плащаме скъпо гориво, а не получаваме качество 
Коментар на енергийния експерт относно качеството на горивото у нас 
 „Плащаме скъпо гориво, а не получаваме качество“, казват експерти  след вчерашното изявление на министър-
председателя Бойко Борисов, относно подозренията, че 40% от горивото е терпентин и това, че пломбите на сондите по 
бензиностанциите се вадят и слагат без да се нарушават. 
Специалистите обясняват, че тези видове разтворители са много опасни и разграждат дори горивото в маслата, както и 
че много трудно може да се разбере, че горивото е некачествено. 
"Пак казвам, много сме зле в системата за контрол и очевидно трябва да се вземат допълнителни мерки", заяви 
експертът Атанас Тасев с сутрешния блок на БТВ. 
По думите му проблемът не е в производителите или доставчиците, а в мрежата на разпределение. „Аз обикновено 
зареждам в големите вериги и досега не съм имал проблем, но очевидно този пример е заразителен и може би частично 
под тези представители на големите вериги е да са се изкушили“, каза още той.  
Васил Велев даде мнение на потребител, като каза, че според него не само малките бензиностанции са нарушители, а и 
големите също се изкушават и е нужно да се засили контролът. Той твърди, че създаването на възможности за сигнали от 
страна на водачите, които съществуват и в други държави, ще спомогне за решаването на проблема.  
„Освен да адмирираме засилените мерки, трябва да призовем и към по-стриктен граждански контрол“, каза 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал.  
Експерти твърдят, че са наясно какво се случва, защото го усещат и върху личните си автомобили. 
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√ Експерти обясниха последствията за автомобилите от терпентина в горивото 
Вчера премиерът Бойко Борисов изнесе шокиращи данни за качеството на горивата ни. Според думите му 40% от 
горивото е терпентин. По този повод БТВ потърси мнението на експертите. Терпентинът в двигателя на автомобила е 
химически разтворител. Той намалява октановотло число и носят риск от възпламеняване и намаляват живота на 
двигателя, обясни експерт. Двигателят не работи равномерно, няма мощност и бавно се разрушава. Освен това му се 
скъсява живота. Освен терпентин се слагат и други различни химични разтворители. 
"Ние сме наясно какво се случва, защото го усещаме и върху личните си автомобили. Плащаме скъпо гориво, а не 
получаваме качество", категорични са експертите. "Тези разтворители са много агресивни също и към гумените 
уплътнения, те разграждат дори горивото и маслата. При дизеловите автомобили горивото се запалва по-рано, точно в 
момента на впръскване на горивото в двигателя, получава се кокс и двигателят се запушва. Когато се запуши на 50% 
цилиндрите трябва да се почистят. Много трудно може да се разбере, че горивото е некачествено. Съветвам да си 
обслужвате редовно колата, защото горивата окисляват бързо автомобила", съветват експертите. 
"Има пряка възраст между качеството на гориво, обучението и смъртността по пътищата. Това е в противовес на 
европейските изисквания", посочи Йонко Иванов. "Аз зареждам от големите вериги и досега съм нямал проблем". Това 
каза енергийният експерт Атанас Тасев. Въпреки това той отбеляза, че сме много зле със системата за контрол. Васил 
Велев призова за по-стриктен граждански контрол. "Не са виновни само малките, големите бензиностанции също се 
поддават на тези злоупотреби". 
 

 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
 
√ Димитър Радев е новият управител за България в МВФ 
Министерският съвет определи управителя на Българската народна банка Димитър Радев за управител за Република 
България в Международния валутен фонд. Със същото решение подуправителят на БНБ и ръководител на управление 
„Банков надзор“ Димитър Костов е определен за заместник-управител за страната в организациите от Групата на 
Световната банка – Международната банка за възстановяване и развитие, Международната финансова корпорация, 
Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите и Международния център за разрешаване на инвестиционни 
спорове, както и в Европейската банка за възстановяване и развитие. 
Решението на Министерския съвет е свързано с настъпилите персонални и функционални промени в БНБ. Така се осигурява 
представителство на България в международните финансови институции, което да спомогне за разширяване и 
стабилизиране на международните контакти и защита на интересите на страната. 
 
√ Вдигат акциза на горива за отопление 
Да се вдигне акцизът за горивата за отопление, предвиждат промени в закона за акцизите, предложени от финансовото 
министерство и качени за обществено обсъждане на сайта му. Според мотивите на вносителите промяната се налага, за 
да се пресекат възможностите за ощетяване на бюджета с неплащане на акцизи, като горива за отопление се използат за 
зареждане на превозни средства. Такава мярка се прилагала в много държави от ЕС. 
Предложените промени предвиждат дизелът за отопление да се облага с 645 лв. за 1000 литра вместо със сегашните 50 
лв. 
За тежките горива ставката се вдига от 50 на 400 лв., при керосина - от 50 на 645 лв., а за пропан-бутана - от 0 на 340 лв. 
Измененията предвиждат още да се забрани пренасянето и превозването на повече от 40 къса ръчно свити цигари и такива 
от заготовки с филтър. По този начин се цели да се намалят възможностите за нерегламентирана продажба на тютюневи 
изделия. 
Законопроектът предвижда още да се избегне практиката лица, които имат задължения към Агенция “Митници”, да не ги 
плащат, като прехвърлят фирми на трети лица. На акционери или собственици в такива фирми няма да се издават лицензи 
и удостоверения, ако към момента на възникване на дълговете те са имали участие в съответната компания. 
Сред предложенията е и да се намали срокът за възстановяване на платения акциз за електрическата енергия от 3 на 2 
месеца. 
За синхронизиране на закона с действащото законодателство в областта на производството на енергия от възобновяеми 
източници се предлага в обхвата на закона да бъдат включени етери, произведени от биоетанол и втечнен биогаз. 
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√ От догодина министерството на туризма ще отговаря за плажовете 
От следващата година управлението и стопанисването на плажовете да премине от Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството към Mинистерството на туризма, са обсъждали днес вицепремиерът Румяна Бъчварова, 
министърът на туризма Николина Ангелкова и регионалният министър Лиляна Павлова 
Павлова обясни, че преминаването на плажовете към Министерството на туризма е част от предизборната програма на 
ГЕРБ. Идеята е през септември министерството да представи концепция и визия за управление на плажовете и после да се 
направят нужните законодателни промени, за да може от догодина то да отговаря за тях. 
Павлова съобщи, че се подготвят концесиите на още 15 плажа, като при тях ще се въведе допълнително изискване за 
цената на чадърите и шезлонгите. Кандидатите да стопанисват ивиците, предложили най-ниски цени и максимално големи 
свободни заони ще получават повече точки. 
 
Вестник Труд 
 
√ Държавните фирми със звена за одит 
Търговските дружества, в които държавата и общините имат участие от 50 или над 50%, задължително ще трябва да 
изградят звена за вътрешен одит. Мярката ще важи също и за компаниите, в които държавата или дадена община участват 
косвено в капитала през такова дружество. 
Звена за вътрешен одит ще трябва да изграждат и държавните предприятия с годишен оборот над 10 млн. лв. Това 
предвиждат промени в Закона за вътрешния одит в публичния сектор, публикувани за обществено обсъждане на сайта на 
Министерството на финансите. Целта е да се подобри финансовото състояние на тези фирми и да се защити интересът на 
държавата, пише в мотивите. Предвижда се още да бъдат създадени и специални одитни комитети във всички 
министерства и в общините, в които вече има вътрешен одит. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ България е третoто най-перспективно място за местене за производство 
Страната ни се е издигнала с четири места спрямо миналогодишната си позиция в класацията на Cushman & Wakefield 
Проучване на Cushman & Wakefield постави България на трето място като най-перспективна дестинация за локализиране 
на производство. Целта на проучването е да очертае параметри, чрез които производствените компании да могат 
определят най-подходящото място, където да разширят или преместят бизнеса си. В тазгодишната класация България се 
нарежда в челните позиции след Виетнам и Тунис и изпреварва европейски страни като Литва и Естония (виж таблица). 
Само за година страната ни се e изкачила с четири места в подреждането като една от растящите по привлекателност 
локации в света. 
Критериите 
Според консултантите от Cushman & Wakefield основните критерии за производителя, който обмисля преместване или 
разширяване в чужда държава са пазарните условия (с 40% тежест в общата оценка), рискът (с 20% тежест) и разходите 
(тежест от 40%). Тази година индексът представя и два алтернативни сценария, чрез които адресира какво ще бъде 
въздействието за производителя, който е по-фокусиран върху разходите или върху пазарните условия. Важни фактори при 
определяне на лидерите са и наличието и вида на безвъзмездни средства и стимули, възможността за чуждестранни 
компании да притежават земя, устойчивостта, гъвкавостта и адаптивността на работната сила. 
Анализаторите поставят на България най-висока оценка по критерий разходи, в който се включват оперативните разходи, 
тези за труд, изграждане на предприятието и регистрирането му. Най-ниско сме класирани по критерий рискове, който 
обединява икономически, корпоративни, енергийни рискове, както и такива от национално бедствие. При алтернативния 
сценарий с водещ критерий разходи запазваме третата си позиция като най-перспективна дестинация за базиране на 
производство. При опция, в която водещ критерий са условията, падаме на пето място. 
Според анализаторите повечето корпорации остават фокусирани върху по-зрелите пазари, тъй като инвестицията в нов 
завод е голяма и те не са готови да поемат твърде много риск. Въпреки това развиващите се пазари като нашия определено 
имат потенциал, тъй като дават възможност за обезщетения на разходите - фактор, привлекателен в среда с по-ниски 
маржове. Вземайки предвид ключово съображение като времето за доставка, подобряването на инфраструктурата в 
развиващите се страни е важна стъпка за повишаването на привлекателността им. 
Обичайните първи 
В другата част на класацията на Cushman & Wakefield са определени най-добрите дестинации за базиране на производство 
сред вече установените държави. Първото място в нея за поредна година заема Малайзия, следвана от Тайван и Китай. 
Страните от Азиатско-тихоокеанския регион все още доминират в горната половина на подреждането, въпреки това ръстът 
на оперативните разходи в глобален план връща част от бизнеса на запад. Показателен за това е фактът, че САЩ завръща 
позициите си, нареждайки се веднага след първите три установени лидера. В топ 10 влизат също Южна Корея, Канада, 
Сингапур, Турция, Тайланд и Индонезия. 
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√ Системата за управление на европроекти ще осигурява електронен обмен 
ИСУН 2020 се надгражда, за да могат всички страни в процеса да получават по-прозрачна информация 
Едно от задълженията на България като държава, членка на ЕС, през новия програмен период 2014 – 2020 г., както и досега, 
е да осигури информационна система за управление, изпълнение, наблюдение и контрол на проектите, финансирани по 
одобрените от ЕС оперативни програми. Новото задължение е свързано с осигуряването на електронен обмен на 
информация между всички страни, участващи в тези процеси – бенефициенти, управляващи органи, сертифициращ и 
одитен орган. 
В България от 2010 г. е въведена Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на 
ЕС (ИСУН). За новия програмен период тя се надгражда и оптимизира до качествено ново ниво - ИСУН 2020. Чрез 
разработването и въвеждането на нови функционалности и надграждане на съществуващи се цели да се изгради среда, 
която да подпомага и улеснява всички участници в процеса по управление на европейски средства, като се уеднаквят 
основните работни процеси на отделните управляващи органи, стандартизират се основните използвани документи и се 
въведе използването на структурирани данни, които се наследяват автоматично в различни етапи от проектния цикъл. 
Системата осигурява електронна комуникация между различните страни и автоматичен обмен на информация с други 
електронни регистри в страната. 
Своевременно въвеждане на информацията 
През новия програмен период фокусът при изпълнението на оперативните програми е поставен върху постигането на 
планираните резултати. Ето защо системата е търсеният инструмент, който осигурява актуална и надеждна информация за 
постиганите индикатори при всеки проект и програма. Основният принцип, който се спазва, е информацията да се въвежда 
своевременно там, където се генерира. Това позволява извършването на необходимите актуални и коректни справки по 
зададените основни параметри, осигурява надеждна и своевременна информация за финансовото и физическото 
изпълнение на проектите и гарантира, че решенията за управлението на програмите се взимат информирано на базата на 
максимално пълна информация. 
Новото при ИСУН 2020 е, че предлага повишена ефективност, прозрачност и проследимост. При настоящата концепция се 
използват стандартизирани формуляри от всички управляващи органи в процеса на кандидатстване и отчитане. 
Информацията, веднъж въведена в системата, се наследява във всички модули, където е необходима, без да се изисква 
нейното повторно въвеждане. В резултат се намалява административната тежест за кандидатите, подобрява се работата 
на управляващите органи, както и се преодоляват значителна част от причините за забавяне и технически грешки при 
управление на проекти. 
Системата се използва на всички етапи от проектния цикъл 
Кандидатът попълва своето проектно предложение чрез интернет базирано приложение, като той или друго лице от 
негово име има възможност многократно да се връща и коригира проекта в системата до финализирането му и подаването 
му през ИСУН 2020. 
Оценката на проектните предложения се извършва изцяло в системата, като по този начин се осигурява по-голяма 
прозрачност и проследимост на процеса. Проектните предложения се разпределят автоматизирано между членовете на 
оценителната комисия. Работата на оценителната комисия е в онлайн режим, което осигурява гъвкавост и ускоряване на 
оценителния процес. Класирането се извършва автоматично. 
Отчитането на проектите също се извършва през ИСУН 2020. Бенефициентите попълват унифицирани за всички програми 
отчетни документи, които съдържат вече информацията от проектното му предложение и/или предишни отчети. По този 
начин се елиминира необходимостта от повторно въвеждане на едни и същи данни и се намалява рискът от допускане на 
грешки и връщане на документи от управляващите органи за коригиране, както и техническото време, необходимо за 
подготовка на пакет отчетни документи. Това от своя страна е предпоставка за намаляване на времето за верифициране и 
изплащане на разходите. 
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ИСУН 2020 ще бъде свързана с различни регистри, налични в администрацията с цел използване на информация от тях. 
Например при попълване на формуляр за кандидатстване и въвеждане на ЕИК от кандидата, чрез връзката с Търговския 
регистър (ТР), в ИСУН директно се зарежда необходимата информация от ТР като адрес на управление и т.н. Към момента 
са разработени интерфейси с ТР, БУЛСТАТ, с Централния регистър за неправителствени организации. Предвиждат се 
връзки с други информационни системи и регистри - регистъра за минималните помощи, регистъра за държавните помощи 
и др. 
Възможност за връзка между страните 
Едно от най-важните подобрения на ИСУН 2020 е възможността за осъществяване на комуникацията между оценителната 
комисия и кандидатите, между бенефициентите и управляващия орган, сертифициращия и одитния орган през системата. 
Вече няма да са нужни две седмици, за да стигне едно писмо от бенефициента до управляващия орган, нито ще бъде 
необходимо да се разпечатват в няколко копия обемните документи. Съобщенията и цялата необходима информация ще 
се получават в реално време. 
Цялото проектно досие на бенефициента по даден проект ще бъде налично в системата, което значително ще улесни 
проверката на исканията за средства и действията на контролните органи. Това ще повиши прозрачността на целия 
проектен цикъл по управление на средствата от ЕС. 
Първата схема по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" показа безпроблемно функциониране на 
системата при подаване на проекти, като бяха получени над 850. В момента тече електронна оценка на постъпилите 
проектни предложения, след което ще се пристъпи към сключване на договори, както и управление на проектите. До края 
на годината ще бъде пуснат в експлоатация пълният набор функционалности на системата. 
--------- 
Системата се разработва по проект на Министерския съвет, финансиран през предходния програмен период по 
оперативна програма "Техническа помощ". Проектът се изпълнява от консорциум "ИСУН 2020", обединение на фирмите 
Ню Ай АД и "Абати" АД. 
 
Вестник Сега 
 
√ Борисов пак обяви война на измамите по бензиностанциите 
Министри и инспектори спешно подменят 11 000 пломби по колонките за бензин и дизел. Никой не говори за поемане 
на отговорност 
Премиерът Бойко Борисов за пореден път откри "големи злоупотреби в търговията с горива" и за пореден път поиска 
извънредни мерки. Бензиностанции пълнят колите ни с терпентин вместо с автогорива, лъжат за оборотите си и ощетяват 
бюджета, обясни с гневен тон премиерът пред медиите, събрали се вчера сутринта за началото на правителството 
заседание. Борисов раздаде спешни задачи на министерства, агенции и комисии. Поводът за взимане на екстрени мерки 
се оказа тайна, но мащабна акция, започнала на 14 август с участието на НАП, Агенция "Митници", МВР и Държавната 
агенция по метрология и технически надзор. Според източници на "Сега" проверките по бензиностанциите в цялата страна 
са под егидата на прокуратурата.  
"Сондите на бензиностанциите така са пломбирани, че те си се вадят и слагат, без изобщо да се нарушава пломбата. Така 
широко са закопчани, че въобще все едно няма пломба. Затова се отчита в най-големия пик на разход на горива, в 
падовете, които дават Агенция "Митници", се оказва, че харчим по-малко гориво", обясни Борисов, без да посочва 
конкретни числа. И добави възмутен, че "има бензиностанции, където 40% горивото е терпентин, да не говорим за 
наличието на сяра". За да се спрат тези безобразия, премиерът нареди всички бензиноколонки в страната да бъдат 
препломбирани незабавно - до петък. "Денонощно да препломбират, в събота всичко да е препломбирано. Ако трябва 
заместник-министрите, министърът, отивате от пломба на пломба, вие ще я гледате", заяви премиерът. Става дума за 
подмяна на 11 000 пломби по данни на Министерството на икономиката. 
Също до петък министерството трябва да докладва какво вършат двете сродни ведомства, отговорни за контрола върху 
измервателните уреди - Българският институт по метрология (287 щатни бр.) и Държавната агенция за метрологичен и 
технически надзор (351 бр.).  
На заседанието на МС финансовият министър Владислав Горанов е потвърдил, че в сектора гъмжи от нарушения и това се 
отнася както за малките бензиностанции, така и за големите вериги. По думите му вече са запорирани 100 000 литра дизел 
и 60 хил. литра бензин в петролни бази. Не стана ясно кои са нарушителите.  
Премиерът пришпори и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) до петък да докладва има ли картел между 
бензиностанциите заради съмнително близките цени: "Не мога да повярвам, че най-големите вериги, и западни 
включително, всички са на стотинка-две разлика", изтъкна той. 
Отговорните институции се втурнаха да изпълняват заръките на премиера, без да е ясно защо са проспали хлабавите 
пломби, измамите с качеството на горивата и оборотите от продажбите.  
Зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева увери, че в подмяната на 11 000-те пломби ще бъде впрегнат "целият 
наличен ресурс" на Институт по метрология. Подмяната ще става по график и започна още през вчерашния ден, като първа 
с нови пломби по заповед на Везиева се сдоби бензиностанция в Пловдив. От министерството не казаха ще се вместят ли 
в краткия срок, поставен от премиера - на практика остават само два работни дни.  
КЗК, която често търпи критики, че не забелязва еднаквите цени на бензина и дизела по различните бензиностанции в 
България, вчера обяви, че няма как да представи пълен анализ на пазара до петък. Вместо това антимонополната комисия 
щяла да представи на правителството някакви "междинни резултати". "Ние сме в постоянна комуникация с вицепремиера 
Томислав Дончев", каза за в. "Сега" говорителят на КЗК Марио Гаврилов. Той уточни, че експертите все още са на етап 
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събиране на информация както от самите фирми, така и от различни институции. През 2011 г., когато комисията пак 
проверяваше защо са скъпи горивата и има ли бензинов картел, секторният анализ й отне повече от 1 година.  
Шокиращите факти, изнесени вчера от премиера, са само поредна порция разкрития за скандални нарушения. В края на 
м.г. например бе разкрита стройна схема за измами при горивата, възможна с помощта на експерти от Агенцията за 
метрологичен и технически надзор. Оказа се, че почти всяка втора бензиностанция у нас лъже с горивата и че 549 обекта 
винаги са минавали между капките без проверки през последните 10 години. И тогава става ясно, че бензиностанции 
продават автогорива, смесени с котелно гориво и други "добавки", а други крият резервоари под земята, като избягват 
данъчен или митнически контрол. Случи се и необясним пробив в компютърната система на агенцията, при който 
изчезнаха данните за някои петролни обекти. 
Резултатите от проверките бяха изпратени в прокуратурата. Повече информация по случая не се появи. През 2014 г. от 
агенцията са били уволнени около 40 души - част от тях заради съмнения, че са предупреждавали фирмите за 
предстоящите проверки. 
Също толкова безславно завърши и предишният секторен анализ на КЗК за автогоривата. Работата по него започна през 
2011 г. с неохота - защото анализ бил правен и през 2009 г. Тогава от КЗК първо обявиха, че са открити категорични 
свидетелства за картел, а после се отметнаха. Единственото нарушение, което КЗК установи в крайна сметка, бе 
всеизвестният факт, че "ЛУКойл България" обявява публично цените си на едро и това можело да води до съобразяване 
при останалите големи търговци. 
АКЦИЯТА  
До редакционното приключване на броя не станаха ясни никакви детайли за резултатите от спецакцията по 
бензиностанциите. От финансовото министерство отказаха информация с аргумента, че не са водеща институция в акцията, 
данни не предостави и агенция "Митници". Според източници на "Сега" акцията е координирана от прокуратурата. Оттам 
също не коментираха. Междувременно от Българската петролна и газова асоциация приветстваха проверките. "От месеци 
алармираме, че се продават некачествени горива. Радваме се, че премиерът заявява същата теза и приема държавни 
мерки на ниво контрол за качеството на течните горива", коментира председателят на асоциацията Андрей Делчев, 
цитиран от Агенция "Фокус". По думите му няма значение дали горивото е с по-високо съдържание на вода, сяра, 
терпентин или др., щом е извън рамките на стандарта. "Това съсипва мотора на автомобилите", обясни Делчев. И според 
него при горивата се правели "всякакви неща". 
 
√ Търговците на ток, парно и газ ще взимат лицензи онлайн 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще се модернизира и най-сетне ще заработи с фирмите от енергийния 
сектор по електронен път. Компаниите, които искат да се занимават с производство и пренос на ток, топлинна енергия или 
газ, ще могат да подават документите си онлайн, а КЕВР съответно ще издава разрешения или откази по същия начин. Това 
предвижда проект за промени в Закона за енергетиката, публикуван за обществено обсъждане. Освен онлайн заявленията 
ще могат да се изпращат и по пощата.  
Още през пролетта стана ясно, че регулаторът е двойкаджия в намаляването на т.нар. "данък бюрокрация". В края на 
миналата година стана ясно, че КЕВР не изпълнява мерките, записани в правителствения план за намаляване на 
регулаторното бреме.  
В отчета по плана се посочва, че комисията още не е въвела онлайн подаване на заявления за утвърждаване на цени, 
приходи и тарифи за фирмите от сектора. Финансовите отчети на дружествата също трябва да се внасят на място и на 
хартия, което е огромно разхищение. ЕВН например съобщиха, че само за един одит се е наложило да представи на КЕВР 
1.2 млн. броя справки с тегло над 6 тона. Регулаторът още не може да си говори с фирмите онлайн, защото не е изградил 
съответната система. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Над 2,4 млн. лв. събрани за 5 дни в спасителния фонд за НЕК 
Във фонда „Сигурност на електроенергийната система” вече се набират средства и към 17 август постъпленията в него 
надхвърлят 2.4 млн. лв. Това съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова, цитирана от 3enews. Тя отбеляза, че 
само за няколко дни, между 24 и 31 юли, тази сума е била натрупана от събирането на 5-процентната вноска върху 
продадената енергия. 
До края на тази година НЕК трябва да е изплатил задълженията си към „AES Гълъбово Марица-изток 1” и „КонтурГлобал 
Марица-изток 3”, съобщи още енергийният министър. Преди ден тя каза, че БЕХ ще обяви конкурса за заем за НЕК от близо 
1 млрд. лв. до 27 август. След като НЕК се разплати с двата теца, те от своя страна ще платят задълженията си към Мини 
„Марица-изток”, които гонят 300 млн. лв. 
Междувременно вчера кабинетът реши държавните мини да получат над 130 хектара от горския фонд за разширяване на 
добива на въглища от рудник ”Трояново 1-обект 2”. За промяната на предназначението на земите Мини „Марица-изток” 
трябва да плати 1,2 млн. лв., а цената за компенсационно залесяване е определена на 1,3 млн. лв. 
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Вестник Стандарт 
 
√ Правят регистър на лоялните търговци 
Регистър на лоялните търговци ще направи новата Национална асоциация "Защита на потребителите", която беше 
представена днес.  От асоциацията заявиха, че ще стартират подготовка по изработването на система за доброволна 
сертификация на лоялни търговци. "Ще поканим браншови организации, с които да подготвим секторни правила и 
критерии за сертифициране, които да наложат добри практики на пазара", обясни Добромир Ганев, учредител на НАЗП. 
Асоциацията е създадена преди около месец и половина. Стана ясно, че сред основните цели на организацията е 
постигането на лоялен и справедлив пазар. 
 
√ Разкриват парите на българи в 52 страни 
Родните банки ще дават информация за сметките на чужденци 
Разкриват парите на българи в 52 страни. Всяка година НАП ще получава информация какви суми държат българи в 
страните от ЕС, САЩ и всички други държави, които на 29 октомври 2014 г. са подписали Многостранното споразумение за 
автоматичен обмен на финансова информация. Наред с това НАП ще предоставя същите данни за парите на чужденци в 
България. Това предвиждат промени в Данъчно осигурителния процесуален кодекс, които са подготвени от 
Министерството на финансите. България е длъжна да въведе директивата на ЕС за обмен на финансови данни до края на 
годината, а на 5 декември 2014 г. в София беше подписано и споразумение за обмен на информация със САЩ. 
В резултат всяка година до 30 септември НАП ще получава от данъчните на 52 страни данни за номерата на банковите 
сметки на българи, наличните суми по тях и начислените лихви. Ще получава и информация за откупната стойност на 
застрахователни договори на българи в тези страни, както и вложените от нашенци средства във взаимни и инвестиционни 
фондове. Ще се получава и информация за постъпили по сметки на българи средства от продажбата на финансови активи. 
Така лесно ще се вижда, ако българин декларира малки официални доходи, а има големи суми зад граница. За първи път 
НАП ще получи тази информация през 2016 г. като тя ще се отнася за притежаваните от българи средства към края на 2015 
г. Но от САЩ ще бъдат получени данни и за 2014 г. Аналогична информация, на тази която ще получава НАП, ще бъде 
изпращана от приходната агенция на данъчните в 52-те страни. За целта всяка година банки, застрахователи, 
инвестиционни и взаимни фондове трябва до 30 юни да дават в НАП данни за парите на чужденци. Като по-подробна 
информация за титулярите на сметки ще се събира за суми над 1 млн. долара. По отношение на граждани на САЩ няма да 
се изисква предаване на информация от банките за наличности по сметки под 50 000 долара, а от застрахователите за 
полици с откупна стойност под 250 000 долара към 30 юни 2014 г. 
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√ Бизнесът получава 500 хил. лв. да наема безработни самотни родители и осиновители 
Средствата са от бюджета на социалното министерство 
Близо 500 хил. лева ще осигури социалното министерство до края на годината да насърчава работодателите да наемат 
безработни самотни родители и осиновители. Това е записано в проекта на Националната програма за закрила на детето 
за 2015 г., качена на сайта за обществено обсъждане. 
До края на годината министерството на Ивайло Калфин е планирало да отпусне 242 хиляди лева за насърчаване на 
работодателите да наемат безработни самотни родители и майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст. 
Други 257 хиляди лева от бюджета на МТСП ще отидат за насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни 
майки (осиновителки) с деца от 3 до 5-годишна възраст. Периодът на субсидиране и в двата случая е за не повече от 6 
месеца. 
И по двете направления се очаква в заетост да бъдат включени общо 200 безработни лица от целевата група, а други 50 
души да бъдат включени в обучение. 
Мерките са в подкрепа на една от основните цели на социалния министър - постигане на по-добър баланс между 
професионалните, семейните и личните задължения. 
В раздела за подобряване на детското здраве е заложено да се извърши статистическо проучване и анализ на показателите 
за детско здраве в отделните области на страната, а също така и между селата и градовете. Ще бъде направен слухов 
скрининг за новородени с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха. 
Също така в рамките на бюджета на ведомството ще се изработи алгоритъм за  проследяване и рехабилитация при 
недоносени деца, както и одобрение на здравно-консултативни центрове за подобряване на майчиното и детското здраве 
в болниците. Там ще се организират мобилни посещения от медицински специалисти в домашна среда за деца с 
увреждания, хронични заболявания, недоносени и др. 
С помощта на Българо-швейцарската програма за сътрудничество е планирано изработването и стартирането на 
специализиран уеб сайт за борба срещу и предотвратяване на насилието, извършено от и над деца, и срещу детската 
престъпност. 
В проекта на Националната програма за закрила на детето за 2015 г. важен акцент е поставен върху дейностите, насочени 
към намаляването на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, подобряване на здравето 
на децата и осигуряването на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование. 
В обхвата на програмата специално внимание е отделено на дейностите, свързани с деинституционализация на деца. 
Планирани са и дейности, касаещи правораздавателната съдебна система, които имат стратегическо значение за 
провежданата реформа в областта на детското правосъдие. 
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√ Активите на местните инвестиционни фондове за пръв път преминават 1 млрд. лева 
Акциите изместват депозитите като предпочитана инвестиция, сочат данните на БНБ 
Активите на инвестиционните фондове у нас отчитат ръст от 25,3% на годишна база, като достигат до 1,04 млрд. лева. На 
тримесечна база повишението е от 21,1%, сочат актуалните данни на БНБ. 
В изчисленията не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел, които секюритизират 
недвижими имоти. 
Фондовете, инвестиращи в облигации, продължават да държат най-голям дял от активите на местните инвестиционни 
фондове – 41,3% на стойност от 429,9 млн. лв. Година по-рано обаче делът им е бил 55,8%, а към края на март тази година 
– 51,9%. 
Същевременно относителният дял на активите, контролирани от фондовете, инвестиращи в акции, нараства до 38,2% през 
юни. За сравнение, година по-рано делът им е бил 29,1%. 
Що се отнася до структурата на инвестиционния портфейл, забеляза се рязко покачване в инвестициите в акции и други 
форми на собственост – от 73,4% до 369,4 млн. лв. на годишна база през юни. Така тези инвестиции имат най-голям 
относителен дял – 35,5% от активите на инвестиционните фондове, и изместват инвестициите в депозити, които държаха 
първото място в края на март. 
Парите на инвестиционните фондове, държани на депозити, се свиват с 14,6% на годишна база, за да заемат второто място 
в структурата на инвестициите с размер от 343,1 млн. лв. и относителен дял от 33% през юни. Средствата, вложени в ценни 
книжа, различни от акции, също бележат скок на годишна база. 
Активите, деноминирани в български лева, остават на първото място в структурата на инвестициите, въпреки че намаляват 
с 8% на годишна база. Забелязва се обаче покачване от над пет и половина пъти на инвестициите, деноминирани в други 
валути. През юни тази година те са в размер на 120,3 млн. лв., докато година по-рано възлизаха на 18,4 млн. лв. 
Близо три пъти скачат инвестициите, деноминирани в долари, като от 18 млн. лв. през юни 2014 г. достигат 71,7 млн. лв. 
през шестия месец на тази година. Инвестициите, деноминирани в евро, достигат до 224,2 млн. лв. - над два пъти повече 
от отчетените 108,2 млн. лв. през юни 2014 г. 
Инвестиционните фондове инвестират средствата си най-вече в ценни книжа от България, като общата им сума възлиза на 
400,4 млн. лв. (ръст от 32,6% на годишна база). Над 23 пъти на годишна база скачат инвестициите в ценни книжа от други 
държави. Ако през юни миналата година те са били на стойност от 4,9 млн. лв., то през юни тази година сумата е 114,3 млн. 
лв. 
Към края на юни родните инвестиционните фондове у нас оперират с 1,032 млрд. лв. собствен капитал, а пасивите им 
възлизат на 1,041 млрд. лв. 
В същото време чуждестранните инвестиционни фондове привличат 1,370 млрд. лв. от български лица, като записват ръст 
от 33% на годишна база. Най-голямо повишение се забелязва на привлечените средства от домакинствата – 68,7% на 
годишна база. Основните инвеститори в чуждестранни фондове обаче остават застрахователни компании и пенсионните 
фондове. 
 


