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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ СТАРТИРАТ НОМИНАЦИИТЕ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА НАГРАДИТЕ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви началото на номинациите за годишните награди 
„Икономика на светло“ за 2016 г., които ще бъдат връчени на предстояща церемония през месец юни 2017 г. 
Целта на ежегодния и добил вече популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в 
борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в 
ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената 
нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и 
популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
Призът „Икономика на светло“ за 2016 г. ще се присъди в три категории: 
За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата. 
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на 
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване 
на бизнес средата.   
За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством 
активна позиция. 
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни 
и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни 
практики и т.н. 
За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика. 
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, 
свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на 
светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор. 
Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на 
Обществения съвет „Икономика на светло“ и медиите. За повече информация вижте приложеното писмо и изтеглете ТУК 
формуляра за номиниране. 
Срокът за изпращане на номинации е до 10.05.2017 г. 

 
Infovarna.com  
 
√ Стартират номинациите за четвъртото издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви началото на номинациите за годишните награди 
„Икономика на светло“ за 2016 г., които ще бъдат връчени на предстояща церемония през месец юни 2017 г. 
Целта на ежегодния и добил вече популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата 
с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на 
сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената нетърпимост към 
неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и популяризиране градивната 
роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
Призът „Икономика на светло“ за 2016 г. ще се присъди в три категории: 
За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата. 
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на 
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване 
на бизнес средата.   
За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством 
активна позиция. 
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Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни 
и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики 
и т.н. 
За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика. 
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, 
свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на 
светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор. 
Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на 
Обществения съвет „Икономика на светло“ и медиите. За повече информация вижте приложеното писмо и изтеглете ТУК 
формуляра за номиниране. 
Срокът за изпращане на номинации е до 10.05.2017 г. 

 
359news.bg 
 
√ Стартират номинациите за четвъртото издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви началото на номинациите за годишните награди 
„Икономика на светло“ за 2016 г., които ще бъдат връчени на предстояща церемония през месец юни 2017 г. 
Целта на ежегодния и добил вече популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в 
борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в 
ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената 
нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и 
популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
Призът „Икономика на светло“ за 2016 г. ще се присъди в три категории: 
За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата. 
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на 
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване 
на бизнес средата.   
За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством 
активна позиция. 
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни 
и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни 
практики и т.н. 
За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика. 
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, 
свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на 
светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор. 
Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на 
Обществения съвет „Икономика на светло“ и медиите. За повече информация вижте приложеното писмо и изтеглете ТУК 
формуляра за номиниране. 
Срокът за изпращане на номинации е до 10.05.2017 г. 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ 33 проекта по програма между България и Турция с безвъзмездна финансова помощ 
В училище „Св. Св. Кирил и Методий” наред с децата от Калековец, се обучават и ученици от съседните села Крислово и 
Динк, които идват със специализирания автобус. С министерска заповед доскорошното основно училище вече се 
преобразува в обединено, което включва и 10-и клас. 
Диян Бухчев, директор на училище „Св. Св. Кирил и Методий” 
„Тъй като в региона има голям работодател в областта на дървообработването този голям работодател ни подаде ръка да  
започнем да обучаваме по професията "Работник в дървообработването". А от миналата учебна година един инвеститор  
от „Тракия икономическа зона” прояви официален интерес за обучението на ученици по професия "Шлосер"." 
Професионалното обучение започва от 8-и клас, а летните практики на учениците са гарантирани при работодателите в 
 Региона. 
Валентин Димитров, ученик в 9-и клас 
„Според мен мога да работя там и ми харесва – работата просто не е толкова тежка, физическа работа.” 
За да събудят интерес към професията, учителите работят извънкласно и с учениците от по-малките класове. 
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Никола Георгиев, учител по технология 
„Мога да кажа, че досега съм нямал нито един отсъстващ.” 
Извънкласните часове се провеждат всяка събота. 
 
Investor.bg 
 
√ ББР отпуска заеми за бизнеса до 150 хил. евро при два пъти по-ниски обезпечения 
Новата онлендинг програма на държавната банка работи с гаранциите на COSME на Европейския инвестиционен фонд 
и с подкрепата на План „Юнкер“ 
Новата програма на Българската банка за развитие (ББР) ще предостави възможност на малките и средни предприятия да 
получават чрез търговските банки кредити в размер до 293 хил. лева при два пъти по-ниски обезпечения. 
Това ще стане благодарение на получена в края на миналата година контрагаранция по програма COSME на Европейския 
инвестиционен фонд с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (План „Юнкер“), съобщиха от 
държавната банка.  
От новата онлендинг програма могат да се възползват микро, малки и средни предприятия, които не са в затруднено 
положение. Те могат да кандидатстват пред банките-партньори за оборотни и инвестиционни кредити, кредитни линии и 
банкови гаранции при намалени изисквания за обезпечение до 50%. Срокът за погасяване на заемите е между една и 
десет години с възможност за гратисен период. 
ББР ще приема заявки от търговските банки за включване в програмата до края на април 2017 година, уточниха от 
кредитната институция, ръководена от Ангел Геков. 
Общият размер на кредитите, които ще бъдат отпуснати по онлендинг програмата, е 65 млн. лева. ББР ще споделя и 60% 
от риска по кредитите, предоставяни от търговските банки, което ще улесни достъпа до финансиране за българските 
компании. 
Участието в програмата не ограничава партньорството на банките с Националния гаранционен фонд по програма COSME, 
посочват от ББР. 
Това е деветата онлендинг програма на ББР. Досега банката е реализирала общо осем програми за индиректно  
финансиране чрез 20 търговски банки и шест небанкови финансови институции в страната, с които са сключвани договори 
за финансиране на обща стойност над 820 млн. лева. 
По програмите са подкрепени над 7 000 български малки и средни предприятия, като общият размер на ползваното от 
МСП финансиране надхвърля 1,3 млрд. лв.       
 
√ Фермери протестираха пред земеделското министерство в столицата и в страната заради проблеми със субсидиите. 
Събралите се в София животновъди настояваха незабавно да бъдат изплатени всички средства, които са забавени по 
мерките за агроекология биоземеделие от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), информира БТА. 
Агроминистерството обяви, че бюджетът по тези мерки вече е изчерпан. Това станало заради субсидии за агроекология,  
изплащани за изхранване на дивите гъски. А за биоземеделие имало недостиг на близо 50 млн. евро. Затова няма да се 
приемат нови заявления 
Според животновъдите има средствата за сектора и те трябва да бъдат пренасочени по предназначение. От бранша 
настояват министърът на земеделието и храните от служебния кабинет Христо Бозуков да отмени заповедта, с която спира 
кандидатстването по двете мерки. 
Сдружение "Обединени български животновъди" с председател Бойко Синапов, организатор на днешния протест, изпрати 
декларация, в която заявяват, че пускането на въпросната заповед ден преди старта на кампанията за директни плащания 
през 2017 година е "възмутително" и те не са съгласни с нея. 
Междувременно животновъди протестираха в Сандански и за кратко блокираха главен път Е-79, тютюнопроизводители от 
Гоцеделчевско, подкрепени и от фермери в района, излязоха на протест на международния път за граничен пункт 
"Илинден-Екзохи“, в района на село Садово. 
Министър Бозуков е предложил да приеме за разговор работна група от петима представители на протестиращите, съобщи 
БТА. Те обаче категорично са отказали и са настояли министърът да излезе на среща с тях пред сградата. 
От МЗХ освен това са припомнили, че до момента на животновъдите са изплатени 200 млн. лева за периода от октомври 
2016 г. до момента. До Великден ще им бъдат отпуснати още 19 млн. лева.  
Тютюнопроизводители  пък протестираха заради решението, с което се разпределят субсидиите за сектора. Част от 
фермерите опитаха безуспешно да блокират пътя за Гърция край Свиленград, но не успяха заради полицейски кордон, 
предаде БНР. 
Протест имаше и на тютюнопроизводители от Гоцеделчевско, които излязоха на международния път за граничен пункт 
"Илинден-Екзохи“, в района на село Садово. Тъй като са били предупредени от полицията, те спряха за кратко движението, 
пресичайки шосето на пешеходни пътеки. 
Недоволните фермери заявиха пред националното радио, че гръцка фирма не се е разплатила с тях за изкупените 
количества и дължи на хората в района 1,3 млн. лв. 
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√ Поне 6 млрд. лв. наличен публичен ресурс за здраве искат от гилдията 
От здравния сектор очакват постепенно нарастване на финансирането на доболничната помощ до 30% от 
публичните средства 
Да се увеличат средствата от брутния вътрешен продукт (БВП) за здравеопазване, да се остойности реално лекарският труд, 
да се въведе горен праг на записаните пациенти при един общопрактикуващ лекар, както и лична електронна здравна 
карта, и евентуално да се отменят направленията за специалисти. Това са част от предложенията на съсловието в  
различните сектори на здравеопазването за промени в извънболничната помощ. 
Очакванията на гилдията са обобщени по време на онлайн дискусия с участието на 2 500 лекари, фармацевти и други 
специалисти, организирана от платформата за комуникация в здравеопазването CredoWeb. 
Финансирането на здравеопазването трябва да се повиши, категорични са представителите на сектора. Всички участници 
в дискусията се обединяват около искането за увеличаване на публичното финансиране в здравеопазването до поне 6% от 
БВП или поне 6 млрд. лева наличен публичен ресурс. 
Отстояват и постепенното нарастване на финансирането на доболничната помощ до 30% от публичните средства за 
сектора. Както и за реални стъпки към изнасяне на медицинските дейности от болничната към извънболничната помощ с 
ясно финансово обезпечаване. 
Сред другите искания на съсловието са реално остойностяване на лекарския труд и обособяването му като отделно перо 
при актуализация на цените на медицинските дейности в доболничната и болничната помощ. 
Общопрактикуващите лекари настояват за въвеждане на електронна индивидуална здравна карта с годишен лимит за 
прегледи, консултации и изследвания, както и горна граница от 1 500 пациенти на личен лекар. Те настояват и за реални 
санкции за пациенти, които не ходят на профилактичен преглед. 
Сред другите очаквания са равнопоставен достъп до европейски финансови инструменти чрез безвъзмездни програми 
или безлихвени кредити за обновяване на медицинското оборудване в частните практики. Предлага се и финансово 
стимулиране на дейността на личните лекари в районите с дългогодишен дефицит на здравно обслужване. 
Лекарите от доболничния сектор настояват да се изгради нова, работеща система за ТЕЛК и да се намали срокът за 
решенията в нея, както и медицинските сестри да имат възможност да се договарят сами с НЗОК, а не да бъдат назначавани 
от лекар. 
В областта на лекарствената политика дискусията акцентира върху достъпа до лекарства, промяната на ставката за ДДС 
върху лекарствата, прогенеричната политика. 
Обобщение на предложенията ще бъде предоставено на бъдещия екип на Mинистерството на здравеопазването след 
изборите тази неделя. 
 
Presa.bg 
 
√ Прогноза: Лихвеният спред ще зависи от движението на лихвите по заемите 
През 2016 година се наблюдава тенденция на намаляване на лихвения спред. Неговата стойност спада от около 4,4 пр.п. в 
началото на миналата година до около 4 пр.п. в края ѝ. Намалението на лихвения спред се дължи на по-бързия спад на 
лихвените равнища по кредитите за фирми в сравнение с това по депозитите им. По-нататъшната динамика до голяма 
степен ще зависи от изменението на лихвените равнища по заемите, ако допуснем, че тези по депозитите са достигнали 
своя минимум и в бъдеще се очаква да се колебаят около достигнатото равнище. 
Това прогнозират експерти в „Икономически и финансов наблюдател на Българска банка за развитие“, в който анализират 
движението на икономически показатели през четвърто тримесечие на 2016 година. 
Според тях ще продължи процесът на спад на лихвените равнища по кредити и депозити, но постепенно скоростта на този 
процес ще се забавя, като лихвените нива през 2017 година ще се задържат около достигнатите в края на миналата година. 
В Българската банка за развитие пресмятат, че лихвените равнища по депозитите достигат исторически най-ниските си 
равнища, но реалният лихвен процент продължава да бъде положителен заради дефлацията в страната 
 
БНР 
 
√ Данни на НАП и Агенция "Митници": Над 3,2 млрд. лв. са събраните приходи от края на януари до 20 март 2017 г. 
Над 3,2 млрд. лева са събраните приходи от края на януари до 20 март тази година, сочат данните на Националната агенция 
за приходите и Агенция "Митници“. Това съобщи след заседанието на правителството говорителят на Министерския съвет 
Ирина Белчева: 
Спрямо същия период на миналата година постъпленията нарастват с 220 милиона. В номинална стойност най-голямо 
увеличение е при приходите по бюджетите на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна 
каса - 123,5 милиона лева, следван от приходите от данъка върху добавената стойност - 113,8 милиона лева, приходите от 
корпоративен данък - 27,8 милиона лева и приходите от данъци върху доходите на физически лица - 30,5 милиона лева. 
 
В.Стандарт 
 
√ ЕС дава 1 млрд. евро за инвестиции в транспорта 
Регионална конференция за насърчаване на инвестициите в сектор „Транспорт" ще се проведе на 23 и 24 март в хотел 
"Маринела" в София. Събитието се организира от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт" на ЕК в сътрудничество с 
Министерството на транспорта. 
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Форумът има за цел да събере на едно място представители на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, 
българското правителство и институции, публичния сектор и бизнеса. Участие в конференцията ще вземат министърът на 
транспорта Христо Алексиев, еврокомисарят по транспорта Виолета Булц, европейските координатори Карла Пейс и 
Катрин Траутман, европейски министри на транспорта, вицепрезидентът на ЕИБ Пим ван Балеком и др. 
На събитието ще бъдат обсъдени възможностите за увеличаване на инвестициите в транспортния сектор. Ще бъде 
представена и публикуваната от ЕК на 8 февруари покана за предложения, чрез която се предоставят 1 млрд. евро, като 
допълнение към частни инициативи, насочени към ключови транспортни проекти. Целта е 1 млрд. евро от европейските 
фондове да бъдат обединени с други алтернативни източници на финансиране, за да се стимулират частните инвестиции 
в проекти от обществен интерес. 
 
В.Сега 
 
√ Въпреки реформата българите получават все по-дълго пенсия 
Сега хората разчитат на НОИ 9 години повече, отколкото в началото на промените през 2000 г. 
Въпреки непрекъснатото увеличаване на пенсионната възраст от 2000 г. насам българите всъщност живеят все по-дълго с 
пенсия. В масовата трета категория средната продължителност за получаване на пенсия за стаж и възраст се е увеличила 
с 9 години от началото на реформата преди 17 г. По данни към 2016 г. българите получават пенсия 25.8 години, сочи анализ 
на Националния осигурителен институт, оповестен вчера. 
Мъжете към края на миналата година получават средно пенсия в продължение на 22.6 години, а жените - 27.3 години. 
Любопитно е, че разликата между двата пола почти се е удвоила за 17 г. Ако през 2000 г. жените са получавали с 2.7 години 
по-дълго пенсия, то през 2016 г. тези години вече са 4.7. 
Основната част от пенсионерите през 2000 г. са по стария закон за пенсиите, според който жените са излизали в пенсия на 
55 г., а пък мъжете - на 60 г. За сравнение - миналата година жените излизаха в пенсия на 60 г. и 8 месеца, а мъжете - на 63 
г. и 8 месеца. Увеличила се е и реалната възраст за излизане в пенсия. "За периода 2001-2016 г. отчитаме изменение на 
ефективната средна възраст за пенсиониране и за двата пола от 58.4 години през 2001 г. до 63.1 години през 2016 г. - 
нарастване с 4 години и 7 месеца", пишат от НОИ. Всъщност реалната възраст, на която мъжете у нас спират да работят, за 
миналата година е била 62.5 - тоест с две години и половина повече от преди 17 години. При жените ефективната възраст 
е нараснала с много повече - от 56.8 години през 2000 г. на 62.4 години за 2016 г. 
Хората разчитат по-дълго на НОИ благодарение на по-голямата очаквана продължителност на живота. Ако през 1980 г. за 
жените на 55 г. оставащата продължителност на живота е била 22 години и половина, а за мъжете на 60 г. - почти 16 години, 
след това тези години се увеличават. През 2000 г. за жените на 55 г. продължителността на живота е била още 24 г., а за 
мъжете - малко над 16 г. През 2015 г. се падат по 26 г. за жените и 17 г. за мъжете на същата възраст. НОИ изчислява 
продължителността на получаване на пенсия на базата на хората с прекратени лични пенсии, т.е. починали през текущата 
година. 
Различна тенденция се проявява при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване. Докъм 2006 г. периодът на 
получаването им намалява, а след това и при тях започна да расте. През 2000 г. инвалидна пенсия се получава 12.7 години, 
а пък през 2006 г. - само 7 години. Към 2016 г. тази пенсия се получава средно по 10.8 години. И тук сравнението е в полза 
на жените. Мъжете получават средно към миналата година по 9.8 години инвалидна пенсия за общо заболяване, а жените 
- 11.9 години. За анализирания период се увеличава постепенно и средната възраст на пенсионерите с новоотпуснати 
лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване. Ако през 2000 г. средната възраст е била 48.6 години, то миналата 
година е била 53 години, т.е. има увеличение с над 4 години. "Като тенденция увеличението на средната възраст на 
пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване е свързано с нарастването на 
изискването за пенсионната възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст. Хората в по-високите възрастови групи имат 
по-висока заболеваемост и при невъзможност да изпълнят условията за пенсионна възраст се ползват от правото си на 
пенсия за инвалидност поради общо заболяване", коментират от НОИ. 
ЗЛОПОЛУКА 
Средната продължителност за получаване на пенсия за трудова злополука и професионална болест се е увеличила с най-
много - от близо 23 години в началото на века на близо 34 години през 2016 г. Средната възраст на тези пенсионери също 
расте - от 43 години на над 48 години. 
 
√ Кабинетът изненадващо отчете затегнат контрол върху горивата 
Гражданите са подали 51 милиона касови бележки за лотарията на НАП 
Затегнатият контрол върху търговията с течни горива и върху вноса на рискови стоки е една от основните причини за ръста 
в данъчните приходи през миналата година. Това показва отчет на финансовото министерство, одобрен от кабинета вчера. 
Според данните през 2016 г. са събрани малко над милиард и половина лева (1.558 млрд. лв.) повече данъци от 
предходната година. Увеличението е с 9.1% спрямо 2015 г. 
В документа финансовото министерство посочва, че през миналата година НАП, митниците, МВР и ГДБОП са извършили 
съвместни проверки на над 60 търговци на течни горива, за които е имало данни за неправомерно ползване на ДДС. 
Инспекцията е установила нарушения за 150 хил. литра горива, за които са предприети предварителни обезпечителни 
мерки. Освен това са направени 27 677 проверки на бензиностанции и са съставени 9032 акта за нарушения при 
свързаността на фискалните им устройства с НАП. Отделно митниците са извършили над 13 хил. физически проверки при 
внос на горива, при което са предотвратили щети за бюджета за над 17.4 млн. лв. 
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Изненадващите данни в отчета идват само седмица след като от петролната и газова асоциация алармираха, че все още 
сивият сектор на горивата в България е около 30%. По този показател страната ни е на челно място в Европа. Според 
различни експертни становища годишно загубите за бюджета от контрабанда, укриване на данъци, ДДС схеми и продажба 
на некачествено гориво с неясен произход се движат между 750 млн. и 1.5 млрд. лв. 
Завишеният контрол при вноса на други рискови стоки е увеличил данъчната им основа с 861.3 млн. лв. (18.2%) през м.г., 
отчита още финансовото министерство. В резултат на това от налози и осигуровки на лицата, осъществили този внос, в 
хазната са събрани 160 млн. лв. повече (12.7%) в сравнение с 2015 г. Ръст има и на приходите от данъци и осигурителни 
вноски на транспортните дружества, превозващи стоки с висок фискален риск - увеличението е със 163.9 млн. лв. (18.17%). 
Подобрените услуги на НАП за гражданите и бизнеса също имат дял в нарастването на данъчните приходи, посочват от 
финансовото министерство. Над 90% от данъчните и осигурителните декларации и уведомленията по Кодекса на труда се 
подават електронно, което спестявало време и средства на данъкоплатците и намалявало желанието за избягване и 
укриване на данъци, осигурителни вноски и такси. Проведената от НАП лотария с предметни награди срещу касова 
бележка също вкарала в бюджета допълнителни приходи - 26 млн. лв. В нея са участвали граждани с над 51 милиона 
касови бележки с обща стойност на закупените стоки от 670 млн. лв. 
Приетият в средата на м.г. специален механизъм за събиране на просрочени публични вземания от изпълнители на 
обществени поръчки също е допринесъл за завишените данъчни постъпления. От финансовото министерство са сметнали, 
че ефектът е 160.6 млн. лв. повече в бюджета. Според този механизъм плащане по обществени поръчки вече се извършва 
само след проверка на НАП или Агенция "Митници" дали изпълнителят има просрочени задължения от данъци, 
осигуровки и други публични вземания. За половин година този подход е свил размера на неплатените в срок задължения 
към бюджета с 4.6%, или 2481 млн. лв. спрямо 2015 г. 
ТРИБУНАЛ 
В 14-дневен срок финансовото министерство да обяви публично кои са собствениците на складовете за горива. Това е 
решението на Върховния административен съд по делото на "Нова Република" срещу отказа на ведомството да предостави 
тази информация с мотива за търговска тайна. Съдебното решение не подлежи на обжалване. Според "Нова република" 
именно концентрацията на собствеността на данъчните складове пречи на конкуренцията на пазара на горива и така 
българите плащат всяка година по 1 милиард лева повече за бензин и дизел. От политическата формация призоваха 
служебният премиер Огнян Герджиков да се намеси и информацията за собствениците на данъчни складове за горивата 
да се изнесе преди изборите, "за да се знае кой е отговорен за скъпите бензин и дизел". 
 
Медиапул 
 
√ В Белене пристигна първата пратка ядрено оборудване 
Осигурени са 130 млн. лв. от мерки за стабилизиране на държавната енергетика, каза министър Николай Павлов 
Първата пратка от ядреното оборудване, предназначено за изграждането на спряната АЕЦ "Белене", вече е пристигнало 
на дунавското пристанище, чака се освобождаване на товара от митниците и ще започне разтоварване и консервиране на 
изпратените съоръжения, докато редовно правителство реши какво да прави с него. Това съобщи служебният министър 
на енергетиката Николай Павлов пред бТВ в сряда. 
Така след около три месеца плаване по море и Дунав вече в България е част от оборудването, за което "Националната 
електрическа компания" (НЕК) беше принудена да плати близо 1.2 млрд. лв. на руската "Атомстройекспорт" (АСЕ) след 
арбитражно решение. 
В началото на февруари започна товаренето на пристанището в Санкт Петербург на един корпус на реактор, два 
компенсатора на налягането, осем хидроакумулатора на системата за аварийно охлаждане на активната зона на реактора, 
16 хидроакумулатора на системата за пасивно заливане на активната зона на реактора. Пратката заобиколи европейския 
континент, за да влезе в Черно море и по Дунав да стигне до площадката, където трябваше да се строи ядрената централа, 
замразена през март 2012 г. 
До края на август се очаква да пристигне и втората пратка и цялото оборудване да е на разположение на НЕК, каза още 
министърът. Според информация от АСЕ товарът ще включва още един корпус на реактор, както и два комплекта тръбни 
възли на главния циркулационен тръбопровод и две приспособления за центровка 
Как ще бъде използвано това оборудване е въпрос на бъдеща енергийна стратегия и политическо решение, смята Николай 
Павлов. Той припомни, че в момента екип на БАН прави анализ за  нуждата от нова ядрена мощност у нас. Това ще е 
поредният такъв. 
Според Павлов не само проектът за АЕЦ "Белене", но и останалите големи енергийни проекти трябва да бъдат преценени 
отново в контекста на икономическото развитие на страната и да се реши дали да са част от бъдещата ни енергийна 
стратегия. Той обърна внимание, че при разглеждане на аргументите за това дали трябва, или не, да се строи нова атомна 
централа трябва да се вземе предвид голямата сезонна неравномерност на електропотреблението в страната – от по-
малко от 3 хил. до над 8 хил. мегавата. По думите му през април се очаква нов антирекорд по потребление, което да спадне 
именно под 3000 МВ дневно. 
Служебният енергиен министър посочи още, че благодарение на предприети при неговото управление мерки за 
стабилизиране на държавните енергийни дружества са осигурени около 130 млн. лв.  само за два месеца. 
Той даде за пример събрани от "Булгаргаз“ около 40 млн. плв. просрочени вземания от топлофикационните дружества в 
Бургас, Плевен, Сливен и Русе (всичките са на свързани с бизнесмена Христо Ковачки фирми – б.ред). Повишена е 
събираемостта на дължими концесионни възнаграждения, усвоени са гаранции по концесионни договори и са заведени 
съдебни искове срещу концесионери, които не си плащат таксите, посочи Павлов. 
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По думите му направени от ТЕЦ "Марица Изток 2" икономии от въвеждането на нов пазарен метод за закупуване на 
парникови квоти са надминали дори неговите очаквания. Въглищната централа е спестила 55 млн. лв. както от цените на 
въглеродните емисии, така и от комисионна, каза още министърът. Други около 15 млн. лв. пък щели да бъдат спестени 
след предприети мерки за оптимизиране на паричните потоци на дружествата и преструктуриране на междуфирмената 
задлъжнялост в рамките на "Българския енергиен холдинг". 
Според Павлов вдигането на цената на газа от април с близо 30 процента е нормална предвид повишените входни тарифи 
на руския газ. Той обясни, че ако регулаторът не беше задържал поскъпването на суровината от януари, сега увеличението 
щеше да бъде 20.6 на сто. 
Дори и с поскъпване на газа с планираните от енергийния регулатор 29.7% от април, цената пак няма да достигне 405 
лв/1000 куб. м., каквато беше през второто тримесечие на 2016 г., поясни Павлов. В момента имаме най-добра цена в 
региона и по-добра дори от най-ликвидните газови хъбове и показател за това е липсата на желаещи за внос, каза още 
служебният енергиен министър.  
Относно ангажиментите на "Газпром" да предоговори цените на природния газ у нас и още седем източоневропейски 
държави и да разхлаби хватката си върху конкуренцията, за да избегне многомилиардна глоба, Павлов не пожела да 
коментира дали е възможно доставната цена на синьото горива да бъде намалена. 
По думите му в дадения на 13 март седемседмичен срок от Брюксел за становищата на засегнатите държави по офертата 
на "Газпром", ще се анализират внимателно договорите на "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз", за да се прецени какво ще е 
влиянието на предложенията на руския концерн и дали може да се постигне още нещо. Чак след това двете дружества, 
собственикът им БЕХ и енергийното министерство ще излязат с обща позиция по предложените от "Газпром" облекчения. 
Павлов обясни още, че по негово разпореждане в мангановата мина в Оброчище ще се направи извънредна проверка 
заради ескалиралото в последните дни напрежение между работниците и техния работодател, заради забавени заплати. 
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√ 220 млн. лв. повече приходи в хазната 
Изпълнението на приходите през първите месеци на 2017 г. очертава положително развитие при някои данъци. Това 
отчете правителството след заседанието си. 
За периода 27 януари-20 март приходите са в размер на 3,230 милиарда лева. Спрямо същия период на миналата година 
ръстът е с 220 милиона лева. 
Най-голямо увеличение е при приходите по бюджетите на НОИ и НЗОК. 113,8 милиона лева са приходите от ДДС. 
Приходите от корпоративен данък са в размер на 27,8 милиона лева. 
Приходите от данъците върху доходите на физически лица възлизат на 30,5 милиона лева. Нарастването на приходите в 
централния бюджет е в размер на 96,5 милиона лева. 
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√ Пуснаха първия хидрографски кораб за обследване на Дунав 
Министърът на транспорта  Христо Алексиев и европейският координатор за коридор „Рейн – Дунав“ Карла Пейс пуснаха 
на вода днес първият по рода си хидрографски кораб за обследване на река Дунав. Корабът е собственост на ИА 
„Проучване и поддържане на река Дунав“ и е построен в рамките на проект „Подобряване на системите за навигация и 
топохидрографните измервания по река Дунав – фаза 2“. 
„Това е първият специализиран кораб от този вид, който ще се движи под български флаг. Апаратурата, с която разполага, 
позволява да се предвидят потенциални изменения в корабоплавателния път на реката и съответно да се реагира, преди 
да е нужно спиране на движението“, каза Алексиев. 
Той уточни, че през последните няколко години България е направила значителни стъпки към подобряване на условията 
за корабоплаване. Общата стойност на инвестираните средства за миналия програмен период на оперативна програма 
„Транспорт“ е 40 млн. лева. 
„Трябва да подчертаем важността и на европейската помощ по линия на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура. 
През този програмен период европейските средства ще бъдат насочвани към елиминиране на тесните места в българския 
участък на Дунав, в това число удълбочаване, изграждане на буни, укрепване на бреговете и закупуване на техника за 
поддържане на корабоплавателния път“, допълни той. „Скоро стартирахме две обществени поръчки – едната е свързана 
с доставката на още един специализиран кораб за маркиране на корабоплавателния път по р. Дунав. Втората поръчка е за 
драгиране на критичните участъци от реката, с цел да бъдат запазени проектните дълбочини според препоръките на 
Дунавската комисия. Очаквам до средата на годината да има реални резултати по тези две направления“, посочи министър 
Алексиев. 
Проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2“ се финансира от 
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. Общата стойност на инвестицията е в размер 
на  6 146 508 лв. 
 
 


