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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
Bloomberg TV 
 
√ Васил Велев от АИКБ за дефицитните професии 
Интервюто с г-н Велев може да видите тук 

 
БНР 
 
√ Добрин Иванов: Повишаването на пенсионната възраст би осигурило по-високи пенсии 
Капка Панайотова: Злоупотребата с ТЕЛК идва оттам, че документът е ключ към всички публични системи 
Надявам се да не бъде пренебрегнато отново настояването на работодателите за определяне на механизъм, който да 
регламентира ръста на минималната работна заплата. Това заяви в предаването „Преди всичко“ по Хоризонт 
изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Минималната заплата 
може да достигне 650 лв., но само при брутен вътрешен продукт от 120 млрд. лева. Това може да стане единствено, ако се 
решава проблемът с кадрите на пазара на труда, което ще стабилизира и пенсионната система, допълни Иванов. 
За повече информация чуйте звуковия файл: 

 
Enterprise.bg 
 
√ АИКБ настоява да отпадне добавката за трудов стаж 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за отмяна на допълнителното месечно 
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Това става ясно от изпратено до министъра на 
икономиката на икономиката Теодор Седларски писмо.  
Според председателя на АИКБ Васил Велев с преструктурирането на работната заплата и отпадането на допълнителното 
възнаграждение за прослужено време, ще се преодолее дискриминационното различие между държавните служители. 
Според Велев измененията няма да ограничат правата на служителите, доколкото размерът на заплатата им няма да бъде 
намален с приемането на промените. 
Представителите на бизнеса са на мнение, че измененията ще премахнат алгоритъм, който няма аналог в европейските 
страни и ще се създаде възможност за връщане на трудовия пазар на работници и служители, чието наемане в момента 
са възпрепятства от по-високите разходи за труд, които от своя страна са икономически необосновани. 
От АИКБ заявяват, че предложеният проект няма да има пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. 
Приемането на предложението ще премахне дискриминационната по отношение на хората с по-малък трудов стаж 
уредба, която облагодетелства по-продължително работещите им колеги. 
Сред останалите предложения е Националният икономически съвет да изслуша нарочен доклад от социалния министър 
за проблемите пред трудовата имиграция в България. Бизнесът иска да чуе какви действия ще предприеме страната ни, за 
да облекчи достъпа на квалифицирани и дефицитни специалисти от трети страни до българския пазар на труда. 
 
Европа ТВ 
 
√ Управленската програма е добра и изпълнима, смятат работодатели и икономисти 
Управленската програма на ГЕРБ и Обединените патриоти припокрива почти напълно препоръките на работодателите. От 
Асоциацията на индустриалния капитал в България я подкрепят напълно, най-вече в частта за икономическия растеж. 
Икономистите пък смятат, че е възможно заложените приоритети в тази сфера дори да бъдат надминати. 
Една от най-големите работодателски организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България приветства 
управленската програма на ГЕРБ и Обединените патриоти. Работодателите са доволни, че голяма част от предложенията, 
които са направили по време на срещите с големите политически партии преди предсрочния парламентарен вот, са 
отразени в нея.  
Васил Велев - председател на АИКБ: "Над 85% от нашите препоръки са намерили място в програмата, в една или друга 
степен отражение, тоест ние бихме оценили програмата като много добра. Остава да се изпълни".  
Според икономиста Лъчезар Богданов от "Индъстри уоч" програмата е балансирана и напълно изпълнима. Той е на 
мнение, че е възможно да се заложат и по-високи икономически цели, защото постигането им е реално.  

http://www.bloombergtv.bg/video/vasil-velev-ot-aikb-za-defitsitnite-profesii
http://bnr.bg/post/100820841/dobrin-ivanov
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Лъчезар Богданов - икономист: "При напрактика пълно отсъствие на инвестиции по еврофондовете, защото не беше 
започнал новият програмен период, а вече беше изтекъл предишният, също чуждите инвестиции бяха ниски. Но въпреки 
това, българската икономика успя да създаде ръст от над 3%. Тоест това, което казвам е, че може да бъде дори по-
амбициозна прогнозата".  
Работодателите също намират икономическите показатели за осъществими. Те смятат, че ръстът на БВП до 120 млрд. лв. 
през 2021 година е постижим, както и минимална заплата от 650 лева и средна заплата от 1500 лева.  
Васил Велев - председател на АИКБ: "За да стане 1500 лв. средната заплата би трябвало да расте с 10% годишно, последните 
расте със 7-8%, тоест трябва да имаме едно ускоряване на растежа, което при едно добро управление може да бъде 
постигнато".  
В програмата са заложени също социални помощи, обвързани със заетост, както и ревизия на системата за ТЕЛК-овете.  
Васил Велев - председател на АИКБ: "Обвързването на помощите с полагане на труд, с посещение на училище, с 
придобиване на познания също е много голям плюс за програмата и ние изцяло заставаме зад тези мерки".  
Икономистите пък смятат именно изпълнението на промените в изчисляването на пенсиите, както и запазването на 
обвързаността с Международния валутен фонд за най-важни. 
 
Investor.bg 
 
√ В. Велев: Свободните работни места са два пъти повече от квалифицираните безработни 
Възнаграждението не е единственият проблем за ниската привлекателност на някои професии, според 
председателя на АИКБ 
Свободните позиции в икономиката са два пъти повече, отколкото са безработните с каквато и да е квалификация. Това 
изчисляват от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), една от национално представителните 
работодателски организации. 
Острият недостиг на човешки ресурси провокира организацията, с помощта на държавни институции, да подготви проект 
за търсене на хора за сектори, в които има хроничен дефицит на специалисти, коментира в предаването „В развитие“ на 
телевизия Bloomberg TV Bulgaria председателят й Васил Велев. 
Проектът е с хоризонт 2 години. 
Велев посочи, че най-засегнатите от недостиг на кадри сектори са машиностроене и металообработване, електротехника 
и електроника, спедиция и транспорт, медицина и услуги за красота и здраве. 
"В тези четири сектора идентифицираме недостиг на над 45 хил. работни места, само в мехатрониката те са над 17 хил.", 
подчерта той. 
Според него възнаграждението не е единственият проблем за ниската привлекателност на някои от тези професии. 
Целият разговор с Васил Велев можете да видите във видеото 
 
В. Сега 
 
√ 1,5 милиapдa лeвa изпycĸaмe пo пpaзницитe 
Бългapитe c нaй-ĸъcи плaтeни oтпycĸи в EC 
Haд 1,5 милиapдa лeвa щe cтpyвaт нa иĸoнoмиĸaтa дoпълнитeлнитe 12 пoчивни дни. Teзи пapи peaлнo нямa дa ce изpaбoтят 
oт фиpмитe, ĸoитo тpябвa дa нe paбoтят зapaди пpaзницитe. Зaгyби ce нaчиcлявaт и oт пo-гoлeми нaдници нa paбoтницитe, 
ĸaĸтo и oт cпaдa в oбopoтитe. Cпopeд пpeдceдaтeля нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл (AИKБ) Bacил Beлeв зapaди 
нoвия пpинцип пoчивнитe дни ca ce yвeличили и пpeз 2017 г. paбoтнитe дни ca peĸopднo мaлĸo - 248. Toй пpизнaвa, чe тoвa 
oтчacти ce дължи и нa фaĸтa, чe гoдинaтa e зaпoчнaлa в нeдeля. 
Oт нaчaлoтo нa тaзи гoдинa нe ce oтpaбoтвaт пoчивнитe дни, ĸoгaтo oбaчe oфициaлeн пpaзниĸ ce пaдa пpeз yиĸeндa, 
пoчивeн e cлeдвaщият пoнeдeлниĸ. Cмeтĸитe пoĸaзвaт, чe пpeз 2017 г. извънpeдни пoчивни пoнeдeлници ca нa 2 янyapи и 
8 мaй. Taĸa пpeз тaзи гoдинa щe ce пoчивa oбщo 12 дни зapaди oфициaлни пpaзници. 
 
Petel.bg 
 
√ Защо бизнесът не иска почивен понеделник след празниците 
18 са празничните почивни дни тази година в България. По предложение на кабинета „Борисов 2” 43-тото Народно 
събрание прие нови правила за почивката по празници у нас, съобщи bTV. 
От началото на тази година не се сливат празничните дни и не се отработват, когато обаче официален празник се пада през 
уикенда, почивен е следващият понеделник. 
Така около 6 май, който е в събота, ще се почива и на 8 май – понеделник, а за Бъдни вечер – 24 декември, ще се почива 
и на 27 декември. На същия принцип почивен беше и 2 януари. 
Работата на официални празници и в почивни дни се заплаща допълнително. 
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев заради новия принцип почивните дни 
са се увеличили и през 2017 г. работните дни са рекордно малко 248. Той признава, че това отчасти се дължи и на факта, 
че годината е започнала в неделя. 
Заради този факт 1,5% от БВП или 1,5 млрд. лв. няма да бъдат изработени, изчислява председателят на АИКБ. 

http://www.investor.bg/nachalo/0/a/v-velev-svobodnite-rabotni-mesta-sa-dva-pyti-poveche-ot-kvalificiranite-bezrabotni-237620/
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Велев е категоричен, че в у нас почивките па празници са два пъти повече от тези в страните от Западна Европа, а 
производителността на труда е най-ниската в ЕС. Българският работник често използва болнични – средно по 10 дни в 
годината. Именно затова и заплатите са най-ниски, смята представителят на работодателските организации. 
Данните на „Евростат” за отработени дни в седмицата  – последното изследване от 2015 г., сочат, че Българският работник 
е в златната среда, на последно място е Холандия. 
Изследването по полове обаче показва, че българската жена има най-много отработени дни в Европа. Водещи при мъжете 
е Турция. 
Според синдикатите обаче българският работник е тотално подценен. 
„В ЕС сме на последно място по размер на възнагражденията”, припомни Йоанис Партениотис от „Подкрепа”. Според 
синдикатите българският работник е много натоварен. 
Относно големия брой болнични у нас синдикалистът каза: „Когато има повече ангажираност, има и по-голяма 
амортизация”. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

Investor.bg 
 
√ Проф. Николай Денков: Публичното финансиране на науката в България е много ниско 
Министърът на образованието и науката коментира в предаването Investor и казуса със София Тех парк 
Тройното увеличение на държавното финансиране на науката в България не е нещо ново, по-важно е как ще бъдат 
използвани средствата. България е с много нисък процент на публично финансиране на науката. Това заяви министърът на 
образованието и науката проф. Николай Денков в предаването Invest/Or по Bloomberg TV Bulgaria. 
В края на март беше представена нова Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г., която 
предвижда троен ръст на публичното финансиране на науката до 0,7% от БВП през 2022 г., а през 2025 г. делът да достигне 
1%. 
„Има една здравословна пропорция 1:2 на публичното към частното финансиране в науката. Докато преди 10 години 
винаги проблемът е бил, че няма частно финансиране в научните изследвания и развитие, всъщност през последните 2-3 
години частното финансиране изпревари значително тази пропорция. Причината не е само това, че то нарасна, но и че 
нямаше никакво увеличение, дори имаше намаление в публичното финансиране“, обясни проф. Денков. 
„Защо това е проблем? Защото частното финансиране на научните изследвания се прави там, където отделните фирми 
могат да вземат конкретните резултати за конкурентна продукция. Това е чудесно, но има и други функции на научните 
изследвания като например подготовката на специалистите за нуждите на икономиката, администрацията и управлението. 
Ако държавата не отделя средства за подготовката на тези специалисти, те изчезват“, допълни министърът.  
Така ръстът на публичното финансиране би могъл да даде импулс за ръст и в частното, като по думите на проф. Денков 
логиката е следната: „Публичното финансиране отива най-вече в публичните висши училища и научни организации. Там 
се създават лаборатории, които са общодостъпни и където работят най-добрите учени в страната. Бизнесът може да отиде 
в съответната лаборатория и може да използва най-добрите специалисти“. 
Проф. Денков коментира и казуса със София Тех парк и по думите му той е „класически пример за това, че ако хвърлите 
пари в една посока, без да имате комбинацията от средства за различните елементи на едно научно изследване, няма как 
да се случат нещата“. „Там беше вкарана една сериозна инвестиция за апаратура и за изследвания, но се оказа, че никой 
в държавата не е предвидил средства за консумативи, за заплати на учените, които трябва да работят там. Това е все едно 
да имате масичка на три крака, единия сте го махнали и тя няма как да стои права“, коментира той. 
„В стратегията има един раздел, свързан със София тех парк и най-вече с лабораторния комплекс. Той трябва да влезе в 
стратегията за научните изследвания, така че да започне да обслужва фирмите и заинтересованите организации в София 
и региона. Такъв тип комплекси трябва да се развият и в другите региони, защото проблемът днес е, че научният капацитет 
е свръхконцентриран в София и това пречи на развитието на другите региони“, отбеляза министърът. 
 
√ Средният осигурителен доход с нов спад през февруари 
Равнището на показателя се понижава до 791 лева, съобщават от НОИ 
Размерът на средния осигурителен доход в България за февруари е 791,26 лв., съобщават от Националния осигурителен 
институт (НОИ). 
Показателят започна да се понижава от януари тази година, когато беше 795 лв., след като през последния месец на 
миналата година стигна 821 лв.  
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода 1 март 2016 г. - 28 февруари 2017 г. е 777,36 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през март 2017 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване. 
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В. Сега  
 
√ Почти всеки четвърти с инвалидна пенсия работи 
10-20% от всички издадени документи за ТЕЛК подлежат на по-внимателно ревизиране, смята Владислав Горанов 
Почти всеки четвърти от получаващите инвалидна пенсия поради общо заболяване работи. По данни на НОИ към края на 
миналата година пенсионерите с лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, които се осигуряват официално, 
са близо 91 хил. души. Това е почти 24 на сто от всички, които получават този вид лична инвалидна пенсия. 21 на сто от 
хората с инвалидна лична пенсия поради трудова злополука също се осигуряват. Те са 1211 души. 
Около инвалидните пенсии в последните дни се създаде напрежение заради намеренията на ГЕРБ и патриотите да търсят 
резерви в това перо за увеличение на другите пенсии. В управленската програма "България 17-21" е записан ангажимент 
всички пенсии, отпуснати преди 2010 г., да бъдат преизчислени със средния осигурителен доход за 2009 г., като парите за 
тази мярка трябва да дойдат от "средствата, спестени от неправомерно отпуснати инвалидни пенсии". Наред с това в 
програмата е предвидено и НОИ да започне да се занимава с експертиза на работоспособността на хората с увреждания 
като "инструмент за засилване на контрола върху неправомерното ползване на права от пенсионната система". 
10-20% от всички издадени документи от ТЕЛК подлежат на по-внимателно ревизиране, уточни през празничните дни пред 
Нова тв бившият и най-вероятно бъдещ финансов министър Владислав Горанов. Той смята, че е напълно възможно от тях 
да се освободят средства. Основно обаче парите за увеличение на минималната пенсия ще се намерят от приходите от 
ДДС и акцизи, имало и още данъчни резерви. По темата се изказа и зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов. Пред Би 
Ти Ви той заяви, че от 1.7 млрд. лв., които отиват за ТЕЛК-ове, може да се намери резерв от 500-600 млн. лв. 
Горанов внесе успокоение и по отношение на очакваната реформа в ТЕЛК, за която все още нищо не се знае. "В никакъв 
случай инвалидите няма да са задължени да ходят извънредно на ТЕЛК. На ново решение ще подлежат само онези от тях, 
чиито документи изтичат като срок на годност. Очевидно е, че няма как да порасне нов крайник на човек, ако го е загубил", 
обясни той. 
Според Цветанов пък сегашното положение - 15% от населението да има експертиза за признаване на неработоспособност 
и вървящото с това обезщетение, е нереалистично. "През 1990 г. при 9 млн. население сме имали 143 хил. души с решение 
на ТЕЛК, което тогава е 1.6% от цялото население на България. В момента хората с решения на ТЕЛК са 988 хил., което 
означава 15% от населението на страната. Средната стойност за ЕС е 0.8 - 1.5%. Точно затова сме предвидили 
преминаването на ТЕЛК-овете към НОИ - за да може НОИ да регулира и контролира този финансов поток", коментира 
Цветанов. Не всеки с ТЕЛК има право на пенсия. По данни към април 2017 г. 457 731 българи получават инвалидна пенсия 
за общо заболяване. 8650 души получават инвалидна пенсия за трудова злополука, а 50 035 - социална пенсия за 
инвалидност. Над 75 000 от тези пенсии са наследствени. Средният размер на пенсията за общо заболяване е около 202 
лв., на тази за трудова злополука - 213, а на социалната - 134.70 лв. 
 
В. Стандарт 
 
√ Грешка с газа ни струва 1,8 млн. 
Грешка във формулата, по която се смята цената на газа, е ужилила потребителите с 1,8 млн. лева. Това става ясно от 
протоколи от закритите заседания на КЕВР, които са публикувани на страницата на енергийния регулатор. 
Документите разкриват, че грешката е била заложена в сметките от третото тримесечие на 2013 г. досега. Така "Булгаргаз" 
е прибирала от джоба на хората и бизнеса между 10 и 15 ст. повече за 1000 куб. м. 
От протоколите става ясно още, че чиновниците от КЕВР остават глухи за предупрежденията на един от членовете, че 
сметките не са верни. 
"Това е процедура, докладът не може да се промени", отсича шефът Иван Иванов. Не е изключено да се открият грешки 
от некомпетентност и безхаберие и в цените на тока и водата, коментират експерти. 
 
√ Ползваме по-лесно данъчни облекчения 
По-лесно ползваме данъчните облекчения при подаване на годишните си данъчни декларации за доходите. От тази година 
вече не е необходимо документи, които са представени пред работодателя, да се прилагат и към годишната данъчна 
декларация за доходите. Това гласят текстове от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които вече са в 
сила. Остават само 15 дни, в които всички хора, които са имали доходи извън работната си заплата през 2016 г., трябва да 
подадат данъчна декларация. Хората, които искат да ползват данъчни облекчения и не са го направили чрез работодателя 
си, също трябва да подадат декларация. 
Основната промяна е свързана с ползването на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. Законът дава 
възможност годишните облагаеми доходи да се намалят с 200 лв. за едно дете, с 400 лв. за две деца и с 600 лв. за три и 
повече деца. А за отглеждане на дете с 50 на сто степен на увреждане облагаемият доход се намалява с 2000 лв., което 
значи че дължимите данъци са с 200 лв. по-малко. През миналата година дори човек да беше ползвал облекчението за 
деца чрез своя работодател, ако например имаше доходи от наеми и трябваше да подаде годишна данъчна декларация, 
в нея също трябваше да се запишат децата и да се сложи подпис от другия родител, че той няма да ползва облекчението. 
Сега това вече не е необходимо. Достатъчно е в общата таблица за ползване на облекченията към годишната данъчна 
декларация за доходите да се посочи, че се ползва намалението за деца. Същото е валидно и за облекчението за намалена 
работоспособност. Хората с 50 на сто намалена работоспособност могат да намалят със 7920 лв. облагаемите си доходи. 
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Ако са ползвали това облекчение чрез работодателя си, вече не е нужно и в годишната си данъчна декларация за доходите 
да прилагат решението на ТЕЛК/НЕЛК. 
Законът дава възможност за намаляване на дължимите данъци върху доходите и с дарения. Ако документите за 
направеното дарение са представени пред работодателя и облекчението е ползване чрез него при оформяне на 
дължимите данъци върху заплатата, вече не е необходимо същите документи да се прилагат и към годишната декларация 
за доходите. Целта на тези промени е да се облекчат гражданите като отпадне изискването едни и същи документи да се 
представят два пъти - пред работодателя и пред НАП. Тази година декларацията за доходите от 2016 г. трябва да се подаде 
до 2 май, защото 30 април е неделя, а 1 май е официален почивен ден. 2 май е и последният срок за плащане на дължимия 
данък върху доходите от миналата година. 
Най-лесно и бързо данъчните декларации за годишните доходи може да се подадат по интернет. За целта можете да 
използвате електронен подпис или безплатен персонален идентификационен код, който се взима от офис на НАП. 
Пускането на данъчната декларацията по интернет има няколко предимства. Първото е че пестите много време и не се 
налага да ходите до офиса на НАП. Друго предимство, е че не може да допуснете грешка при изчисляване на дължимия 
данък, защото това става автоматично след като въведете данните за получените доходи, внесените осигуровки, платените 
авансови налози и ползваните облекчения. 
 
Капитал 
 
√ Пловдив - все по-индустриален, все по-ефективен 
Икономиката на областта бележи 20.6% ръст на добавената стойност 
Икономиката на Пловдивска област започна да показва качествени резултати, за които първият коментар е: това не може 
да бъде. В началото на 2017 година Регионалното статистическо бюро в Пловдив показа крайните икономически 
резултати за 2015 година. И по няколко най-важни показателя те са толкова пред средните за страната и толкова над 
предходната 2014 г., че доказват бързата индустриална промяна в икономиката на региона. 
Данните от статистиката сочат, че предприятията и заетите в тях хора за периода 2013 - 2015 година нарастват с "разумните" 
1.2% до близо 2%. През 2015 година обаче работната сила в региона на Пловдив е добавила стойност (по факторни разходи) 
за 4.29 млрд. лв., която е с 20.6% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 21.6 млрд. лв. и са с 
10.7% повече от предходната година. Произведена е продукция за 14.2 млрд. лв., или с 11.6% повече от 2014 г. 
Печеливши и губещи 
Годината 2015 е била изключително печеливша за бизнеса в региона. Крайният финансов резултат на предприятията от 
област Пловдив е печалба от 1.25 млрд. лв., или с 44.7% повече от предходната година. Това е финансов резултат, който 
не е постиган през последните години и предвещава добър инвестиционен старт за следващата 2016 година. 
Предприятията с печалба са 69.6% от общия брой и размерът й е 1.712 млрд. лв. Тези със загуба са 17.8% и стойност 460 
млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 12.6%. 
Най-голяма е загубата в микропредприятията - 58.2% от общия размер, и това е тревожещо, защото в Пловдивска област 
преобладават микропредприятията (до девет заети) - 91.9% от общия брой, в които е произведена продукция за 2 504 млн. 
лв. по текущи цени, или 17.7% от общата за областта. Затова въпреки много високия относителен дял на губещите 
микропредприятия това не се отразява съществено върху крайния финансов резултат на бизнеса в Пловдивска област. 
Показателен пример за нарастващата ефективност на бизнеса в Пловдивска област е строителният отрасъл. Всъщност той 
не е най-значимият за приходите в областта - около 6.5% от общия обем приходи на нефинансовите предприятия. Много 
изразителен е обаче ръстът на тези приходи. За периода 2010 - 2014 година продажбите в сектора варират между 800 и 
850 милиона лева. През 2015 година са реализирани приходи от строителство в размер на 1.4 млрд. лева, или ръст от почти 
65%. 
Повече услуги 
През 2015 година два фактора оказват силно положително влияние върху сектора услуги в Пловдивска област. Първият са 
добрите условия за създаване и навлизане на фирми от индустрията за информационни технологии. Вторият е 
подготовката на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година. Общият брой на фирмите в сферата на 
услугите през 2015 година е 14 693 (+ 4.6). Най-високи темпове на създаване на нови предприятия обаче има именно в 
двата подотрасъла: създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения с прираст от 
10.6 на сто и култура, спорт и развлечения - с прираст от 11.6 на сто. Най-доходоносен подотрасъл в сферата на услугите в 
Пловдивска област обаче продължават да бъдат транспортът и складовата дейност, които формират почти 40% от 
приходите от продажби в сектора услуги. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ НАП отчита 25% ръст на приходите в бюджета през 2015 и 2016 г. 
За последните две години има ръст от 25% на приходите в бюджета. Това съобщава изпълнителният директор на 
Националната агенция за приходите Бойко Атанасов пред "24 часа". 
Той посочва, че вече над 90% от всички данъчни декларации се подават по електронен път. През 2016 г. приходната 
администрация е спестила на бизнеса и гражданите над 300 млн. лв. административни разходи именно благодарение на 
онлайн услугите. 
Съобщава, че през последните две години има уволнени и подведени под отговорност данъчни служители заради 
корупция, но не посочва брой. 
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През тази година в НАП ще въведат още електронни услуги. Една от тях е система за всички държавни органи, които 
правят обществени поръчки. Благодарение на нея няма да се налага клиентите да представят хартиено удостоверение за 
задължения. А ведомствата ще правят проверка онлайн. 
Предвижда се и създаването на публичен регистър на отнетите в полза на държавата имоти. 
 
Money.bg 
 
√ Haй-тъpceнитe в мoмeнтa пpoфecии и paбoтници в бюpaтa пo тpyдa 
Бpoят нa peгиcтpиpaнитe бeзpaбoтни в бюpaтa пo тpyдa пpeз мapт e 261 771. Toй нaмaлявa cъc 7 871 дyши cпpямo 
пpeдxoдния мeceц, a в cpaвнeниe c мapт 2016 гoдинa.  
Бpoят им cъщecтвeнo ce cвивa - c 62 538 лицa или 19,3% пo-мaлĸo, cъoбщи Aгeнциятa пo зaeтocттa.  
B cpaвнeниe c мapт минaлaтa гoдинa, бeзpaбoтицaтa ce e cвилa знaчитeлнo - c 1,9 пpoцeнтни пyнĸтa. Πpeз мapт paбoтa ca 
зaпoчнaли oбщo 23 262 бeзpaбoтни, oт ĸoитo 22 170 - нa пъpвичния пaзap нa тpyдa.  
B cyбcидиpaнa зaeтocт ca вĸлючeни 1 092 бeзpaбoтни. Oт тяx 628 лицa ca зaпoчнaли paбoтa пo пpoгpaми и мepĸи зa зaeтocт 
oт ЗHЗ. Πo cxeми нa OΠ PЧP нa paбoтa ca пocтъпили 464 бeзpaбoтни лицa. B бюpaтa пo тpyдa ca зaявeни 22 592 cвoбoдни 
paбoтни мecтa нa пъpвичния пaзap. Oт тяx чacтният ceĸтop e oбявил 18 824, ĸoитo ca 83,3 нa cтo oт вcичĸи зaявeни cвoбoдни 
paбoтни мecтa нa пъpвичния пaзap пpeз мeceцa.  
B cpaвнeниe c фeвpyapи зaявeнитe cвoбoдни paбoтни мecтa нa пъpвичния пaзap нapacтвaт c 50% или cъc 7 532 бpoя.  
Haй-гoлямo тъpceнe нa paбoтнa cилa пo ceĸтopи нa иĸoнoмиĸaтa пpeз мeceц мapт e peгиcтpиpaнo в пpepaбoтвaщaтa 
пpoмишлeнocт (4 774 мecтa), cлeдвaт xoтeлиepcтвoтo и pecтopaнтьopcтвoтo (4 472), тъpгoвиятa (3 177), ceлcĸoтo cтoпaнcтвo 
(2 411), тpaнcпopтa, cĸлaдиpaнeтo и пoщитe (1 583), oпepaциитe c нeдвижими имoти (1 364), cтpoитeлcтвoтo (1 042), 
aдминиcтpaтивнитe и cпoмaгaтeлнитe дeйнocти (1 008), дъpжaвнoтo yпpaвлeниe (546) и дp.  
Haй-тъpceнитe пpoфecии в бюpaтa пo тpyдa пpeз мapт ca пpoфecиитe, cвъpзaни c пpeдocтaвянe нa пepcoнaлни ycлyги нa 
нaceлeниeтo, ĸaĸтo и пepcoнaл, зaeт в xoтeлиepcтвoтo и pecтopaнтьopcтвoтo, ĸaтo cepвитьopи, бapмaни, ĸaмepиepи, 
aнимaтopи.  
Cлeдвaт oпepaтopитe нa мaшини в пpepaбoтвaтeлнaтa пpoмишлeнocт, шивaчи, ĸpoячи, глaдaчи, ĸвaлифициpaни paбoтници 
в пpoмишлeнocттa (зaвapчици, шлocepи, aвтoмoнтьopи), oбщи paбoтници в cтpoитeлcтвoтo, пpoдaвaчи и ĸacиepи в 
тъpгoвиятa, шoфьopи, мoнтaжници, oбщи paбoтници в пpoмишлeнocттa. 
Oт cпeциaлиcтитe c виcшe oбpaзoвaниe нaй-тъpceни ca yчитeлитe и пpeпoдaвaтeлитe, cлeдвaт инжeнepитe, мeдицитe и 
cтoпaнcĸитe cпeциaлиcти. 
 
√ Петролът на кръстопът между пакта ОПЕК+ и добива в САЩ 
Cвeтoвнитe цeни нa пeтpoлa в нaчaлoтo нa тъpгoвиятa във втopниĸ ce ĸoлeбaят нa фoнa нa пpoгoнoзaтa нa aмepиĸaнcĸoтoo 
eнepгийнo миниcтepcтвo зa yвeличaвaнe нa дoбивa в cтpaнaтa. B oбpaтнa пocoĸa въpxy ĸoтиpoвĸитe дeйcтвaт oчaĸвaниятa 
OΠEK дa пpoдължи cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa и cлeд 1 юли. 
Днec cyтpинтa юнcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt пocĸъпвaт c 0,04% - дo 55,38 дoлapa зa бapeл. 
Цeнaтa нa мaйcĸитe фючъpcи зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ cпaдa c 0,04% - дo 52,63 дoлapa зa бapeл. 
Cпopeд пpoгнoзaтa ce oчaĸвa дoбивът нa шиcтoв пeтpoл в CAЩ пpeз мaй дa нapacнe cпpямo aпpил c 124 xиляди бapeлa нa  
дeн - дo 5,193 милиoнa бapeлa. 
Cпopeд aнaлизaтopи cпeĸyлaнти тлacĸaxa пeтpoлнитe цeни нaгope в пpoдължeниe нa мeceц и ceгa щe нacтъпвa тяxнaтa 
oздpaвявaщa ĸopeĸция. 
Инвecтитopитe oт дpyгa cтpaнa peaгиpaт нa зaявлeния oт вчepa нa миниcтъpa нa пeтpoлa нa Cayдитcĸa Apaбия зa тoвa, чe 
члeнoвeтe нa OΠEK и cтpaни пpoизвoдитeли нa cypoвинaтa извън ĸapтeлa щe нaпpaвят вcичĸo нeoбxoдимo дa бaлaнcиpaт 
пaзapa, вĸл. и чpeз yдължaвaнe нa пaĸтa зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa. 
 


