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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНР 
 
√ Няма да има формула за автоматично определяна на минималната работна заплата 
Няма да има формула за автоматично определяне на минималната работна заплата, а размерът й ще се определя на 
преговори всяка година, като държавата ще се намесва при липса на консенсус между синдикатите и работодателите, 
обяви служебният социален министър Гълъб Донев. Той обяви, че ако бизнес и синдикати не успяват в ежегодни преговори 
да договорят размер на минималната заплата, това ще прави държавата, като ползва същите критерии, които са ползвали 
социалните партньори. 
„Юни и юли месец трябва да бъдат готови с предложения за размер на МРЗ. Няма вариант, в който на правителството да 
не му хареса. Ако те не се договорят, правителството ще трябва да определи размера“. 
Бизнесът обаче възрази срещу ежегодното договаряне. Иска коридор с минимално и максимално ниво на заплатата, като 
се вземе предвид ръста на средната. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България коментира: 
„Точно средната работна заплата като фактор отсъства. За последните три години тя е нараснала с 35% при нулева 
инфлация и при ръст на средната работна заплата само с 20%. 
Според Гълъб Донев са определени 15 критерия, които ще се вземат предвид при преговорите. Сред тях са състоянието на 
трудовия пазар, достигнато нивоп на заплащане, ръстът на икономиката, инфлацията и т.н. След тримесечните преговори 
бизнесът иска да ги прекрати: „Няма база за разговори. Ние нямаме сходимост“. 
 
БНТ 
 
√ Преговорите за минималната работна заплата в задънена улица 
Преговорите за минималната работна заплата са в задънена улица. Не е ясно как точно ще се определя нейният размер. 
Още преди три месеца служебният кабинет си постави за цел да изработи изцяло нов механизъм за размера на 
минималния доход. Той трябваше да гарантира, че всяка година минималната заплата ще расте. Различните позиции на 
синдикати и бизнес обаче върнаха преговорите и механизма в изходна позиция. 
Обрат в преговорите за размера на минималната работна заплата. Три месеца синдикати и бизнес обсъждаха изцяло новия 
механизъм за минималния доход. Формула обаче все още няма. Препъни камъкът се оказа определянето на максималният 
размер, до който може да расте заплатата. 
Ивелин Желязков - Асоциация на индустриалния капитал: Ситуацията в момента е, че в последните няколко години в 
България МРЗ нарасна с 35%, а средната с 20% - сами виждате, че това е едно двойно изкривяване, по тази причина ние 
искахме да има горен праг и той да е темпът на разрастване да е средната работна заплата. Това нещо се оказва препъни 
камъкът за колегите от синдикатите. 
Синдикатите обаче искаха повече. И понеже различията с бизнеса са непреодолими, социалният министър направи ново 
предложение - минималната работна заплата да се определя спрямо 15 критерии от статистиката - като производителност 
на труда, инфлация, среден доход и др.  
Гълъб Донев - служебен министър на труда и социалната политика: В механизма няма формула, има индикатори 
официална информация от статистиката, която да бъде използвана в преговорния процес. Така, че няма съмнения по 
субективен път е определен размерът на МРЗ. 
Ивелин Желязков - Асоциация на индустриалния капитал: Нещо променя ли се сега, ако се запази това последен вариант 
- чисто правно погледнато - не няма как да сме удовлетворени от запазване на настоящето положение. 
Гълъб Донев - служебен министър на труда и социалната политика: Досега страната ни е била критикувана включително и 
в последния доклад който ще излезе за икономическите дисбаланси, че няма ясен и прозрачен механизъм за определяне 
на минималната работна заплата. Но това, което имаме в момента е изцяло нов разписан механизъм, съобразен с 
исканията на двете страни. 
Механизмът все още се обсъжда. Най-вероятно няма да бъде завършен в рамките на служебния кабинет. 
Видео от репортажа може да видите тук. 
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в.Сега 
 
√ УС НА АИКБ ОБСЪДИ УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА ПП ГЕРБ И КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ 
Разходите трябва да се свият, а скъпите контракти да се предоговорят, смятат работодателите 
Преобладаваща част от препоръките на работодателите са намерили място в управленската програма на ПП ”ГЕРБ” и 
Коалиция ”Обединени патриоти”, констатира на поредното си заседание Управителният съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), проведено на 21 април. Като конкретни положителни примери за диалог и 
партньорство с бизнеса бяха посочени ангажиментите за подкрепа от страна на изпълнителната и законодателната власт 
за реализирането на всички мерки от Стратегията за развитие на капиталовите пазари, мерките в сектор Енергетика, 
въвеждането на принципа на „мълчаливо съгласие“, спазването на десетте ръководни принципа на „Акта за малкия и 
среден бизнес“ и изработването на нов закон за храните, с който ще се ограничат нелоялните търговски практики в 
страната. 
Демонополизацията на НЗОК също е въпрос, който бе затворен повече от 10 години, отбеляза председателят на УС на АИКБ 
Васил Велев. „Съвместната работа на дясноцентристко правителство и лявоцентристки президент би могла да е 
предпоставка за устойчивост и взаимен контрол“, допълни Васил Велев. „Най-същественото е програмата да се изпълнява 
в интерес на хората и на икономиката, в нейното практическо приложение да няма популизъм, да е стъпила на здрава 
основа и да гарантира растеж“. 
Отказът от популизъм и политика в икономиката е кауза, за която АИКБ отдавна апелира в споделени позиции с останалите 
работодателски организации в страната. Наред с това, заседанието на УС на АИКБ приоритетно подкрепи в 
правителствената програма ограничаването на корупционните практики, реформите в съдебната и образователната 
системи, борбата с монополи и картели, укрепването на държавните институции и регулаторите. 
Председателят на АИКБ обстойно се спря на два от най-наболелите за българските работодатели въпроси, развити в 
програмата: острия недостиг на човешки ресурси в индустрията, и увеличението на минималните пенсии. „За нас е много 
важно да се случи дълбока и бърза реформа в образованието“, подчерта той. „При това, цялостно съчетана с най-
ефективно използване на малкото останали човешки ресурси – с контролирана миграционна политика, подкрепена от 
икономически лостове и стипендии – с двустранни спогодби и облекчен внос на работници от чужбина. Защото 
образованието не е и не бива да бъде цел. То е средство – за създаване и развитие на качествен национален човешки 
капитал. Каквито и реформи да се приложат в неговата система, даже да са успешни, ще почувстваме резултати от тях чак 
след 5-10 години. А хора за работа са ни нужни сега, още днес, веднага! Не безработицата или нещо друго, а именно 
липсата на човешки ресурси е основна пречка за ускоряване на икономическия ни растеж в този момент.“  
По темата за ръста на пенсиите УС на АИКБ счита, че той неизбежно е функция от състоянието на икономиката – както и от 
демографското съотношение между работещи и пенсионери. В България то е неблагоприятно и не позволява съществено 
увеличение. На практика на един пенсионер се пада по-малко от един работещ в икономиката, а са нужни от порядъка на 
поне трима, за да са налични добри доходи за пенсионерите. Освен това, няма как увеличението да се приложи само към 
минималните пенсии, защото несправедливо и неоснователно би се променило съотношението им към всички останали. 
Така в дългосрочен и средносрочен план има риск да се компрометира внасянето на реални и по-високи осигуровки. Ето 
защо АИКБ настоява за цялостна реформа на пенсионната система в България, чиито параметри да бъдат определени в 
диалог със социалните партньори. 
В добавка към коментарите си по правителствената програма, АИКБ не смята, че заложените 2% бъдещи разходи за 
отбрана в бюджета на страната са оправдани. В програмата за развитието на транспорта не е отбелязано нищо в подкрепа 
на авиопревозвачите у нас, а по отношение на външната политика на страната особено важно за ръководството на 
работодателската организация е тази политика да бъде икономизирана, т.е. да започне по-активно да помага на бизнеса 
в търсенето на нови партньори и пазари. 
Постигнатото споразумение за 1500 лв. средна работна заплата и 650 лв. минимална работна заплата е постижимо 
единствено, ако наистина бъде постигнат 10% ръст на БВП, категорични са от Асоциацията. 
АИКБ не подкрепя продължаването на програмата за енергийна ефективност на жилищните сгради и очаква вместо това 
усилията да се насочат към реформа в енергетиката, която да доведе до намаляване на цените на електроенергията. 
Изразява и сериозни резерви относно приоритетното изграждане на високотехнологични паркове и центрове, като 
напомня не особено положителния пример на София Тех Парк и настойчиво предлага средствата да се инвестират в 
развитие на човешки ресурси, на мрежи, на партньорства, в технологична модернизация – т.е. в бизнеса и гражданите, а 
не в сгради. 
Вижте и приложената информация от събитието. 
 
В.Земя 
 
√ Бизнесът против ежегодна актуализация на минималната заплата 
Според работодателите всичките посочени досега предложения, предвидени в тристранното споразумение за 
определяне на заплатата, водят до инфлация 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изготви становище относно предложения от 
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) проект на тристранно споразумение за определяне на 
минималната работна заплата (МРЗ). Според работодателите в министерския проект липсват критерии, определящи 
диапазон за долната и горната граница на размера на МРЗ. Така не могат да се провеждат консултации и преговори между 
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социалните партньори. Според работодателите с този проект минималната работна заплата ще може да се актуализира 
ежегодно. В повечето държави членки на ЕС такава актуализация се прави през 2–3 години, като по този начин се дава 
предвидимост на средата и сигурност за текущото и инвестиционно планиране. Според АОБР нарастването на 
минималната заплата трябва изцяло да зависи от надеждността на прогнозата на Министерството на финансите. Бизнесът 
не е съгласен и за това, че на един зает се залага трайно и повишаващо се съотношение на минималната работна заплата 
към средната работна заплата (СРЗ). Така се създавал риск за икономически необоснован ръст на СРЗ, защото се увеличава 
СРЗ в браншове с висок дял на изплащани МРЗ (търговия, строителство, туризъм, услуги, шивашка промишленост и др.) и 
защото по този начин се оказва натиск върху останалите възнаграждения по линия на индивидуалното и колективното 
трудово договаряне. Според АОБР дори и да бъдат актуализирани колективните трудови договори, а в тях са договорени 
параметри за МРЗ, ще се задейства ежегоден автоматизъм за икономически необоснован ръст на разходите на труд. 
Според работодателите всичките посочени до сега предложения, предвидени в проекта на тристранно споразумение за 
определяне на минималната работна заплата, създават условия за генериране на допълнителна инфлация, индуцирана от 
правителството. Следователно, ако България влезе в ERM II, спазването на критериите от Маастрихт за ценови ръст и за 
дългосрочен лихвен процент ще се окаже проблематично или най-малкото затруднено и следва да бъде компенсирано с 
допълнителни фискални ограничения. Бизнесът иска отлагане на обсъжданията по изготвяне на механизъм и критерии за 
определяне на МРЗ след формирането на новия МС. 
 
BG Predpriemach 
 
√ АОРБ разпространи становище на работодателите 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) разпространи становище на работодателите по 
предложения от МТСП проект на тристранно споразумение за определяне на МРЗ. В становището се казва, че 
предложеният текст не отразява постигнатия напредък в хода на досегашните обсъждания със социалните партньори, 
както и съобразяване с критериите и изискванията на Конвенция № 131 на МОТ. 
Изложените аргументи, според АОБР, налагат отлагане на обсъжданията по изготвяне на механизъм и критерии за 
определяне на МРЗ след формиране на новия МС. В същото време се изразява общо удовлетворение от проявените от 
министър Донев инициатива, настоятелност и конструктивизъм по време на проведените обсъждания. 
Повече информация вижте на www.bica-bg.org 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Investor.bg 
 
√ Българската банка за развитие ще дава втори шанс в кредитирането на фирми 
От ББР не изключват възможността да финансират довършването на магистрала „Хемус“ 
Българската банка за развитие (ББР) обсъжда създаването на две продуктови линии, които да помагат за кредитирането 
на бизнеса като продължение на индиректното кредитиране и онлендинг програмите. Това съобщи Ангел Геков, 
председател на управителния съвет и изпълнителен директор на държавната финансова институция. 
Нови банкови продукти 
"Единият може да се нарече „Втори шанс“, обясни той. 
С него ще се търси възможност фирми, на които им е отказан банков заем, да получат втори шанс да бъдат кредитирани. 
Малките и средни фирми ще бъдат качени на единна обща платформа, от която да се черпи информация каква е причината 
за това, като ще се търси реализация на проектите им. 
„Понякога има недостиг на обезпечението, но Националният гаранционен фонд може да даде гаранция и друга банка да 
финансира проекта“, даде пример Геков. 
Втората, „по-екстравагантна" идея се е зародила, след като към програма на ББР отпреди година за индиректно 
финансиране в размер на 300 млн. лева няма толкова силен интерес на банките, като досега е използван само половината 
от ресурса, въпреки че държавната банка е поела част от риска. 
„Ще експериментираме с банките да отпускат кредити с наши средства, като поемем на 100% риска, но като се прилагат 
правилата на съответната банка“, обясни Геков. 
Според него консултации за техническото осчетоводяване на операциите трябва да определят какъв ще е редът за 
финансиране. 
„Това ще е най-добрият начин за стимулиране на финансовата активност“, смята банкерът, който не скри, че в ББР са 
изненадани от резултатите от национално проучване за бизнес средата сред 1023 български компании, и заяви, че 
изследването е породило много въпроси. 
Кой е гръбнакът на икономиката? 
Една от констатациите на Института за икономически изследвания на БАН, направил проучване сред българските фирми, 
е, че в нашата страна над 20% повече са малките и средни предприятия в сравнение с Европейския съюз. 
Делът на тези компании в българската кономика е около 98%, докато средно за ЕС той е две трети. 
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Преобладаващата част от малките и средни предприятия над 90% са със заетост под 10 души, като повече от 4/5 от тях са 
в сферата на услугите. 
Директорът на Института за икономически изследвания проф. Александър Тасев коментира, че кредитирането трябва да 
подпомага развитието на икономиката с водещи отрасли и група производства, които да изтеглят големия бизнес 
Тасев посочи, че дълги години у нас се е смятало, че малкият и средният бизнес са гръбнакът на една икономика, което е 
погрешно разбиране. Професорът е категоричен, че такъв тип предприятия не могат да бъдат гръбнак на стабилна 
икономика, а само да я допълват. 
Той е на мнение, че Българската банка за развитие “трябва да държи под око локомотивите на икономиката или водещите 
отрасли и индустрии”. 
Неговото разбиране поддържа и проф. Гарабед Минасян от Института за икономически изследвания на БАН, който 
напомни, че МСП не могат да направят съвременна и модерна икономика, а само големите предприятия, и даде за пример 
General Motors и Boeing, около които има обръч от сателитни фирми. 
Той препоръча ББР да не изключва от полезрението си промишлените отрасли, защото те ще издърпат икономиката.  
В проучването на БАН най-многобройна е извадката на микро и малките фирми – 614, средните и големите предприятия 
са съответно 210 и 199, като над 512 компании са от сектор "Промишленост", 410 фирми от сектор "Услуги" и 101 от сектор 
"Селско и горско стопанство". 
Недостиг при проектното финансиране 
Голяма част от фирмите, участвали в изследването, смятат, че ББР трябва да се ангажира в реализацията на мащабни 
национални стратегически обекти, както и че банката следва да създава и предлага добри финансови условия за фирми, 
спечелили проекти по оперативни програми. 
От ББР не изключват, че може да финансират довършването на магистрала „Хемус“, но при условия, които ще определи 
принципалът – Министерски съвет. Това се отнася и до стратегията за развитие на държавната финансова институция, която 
беше предложена за обществено обсъждане. 
Кои отрасли ще движат икономиката 
Учените от БАН посочиха промишлеността, селското стопанство, туризма, строителството, транспортните подотрасли сред 
ключовите сектори за ефективно работеща и устойчива икономика в страната. 
Младите компании с до двегодишна история обслужват дълговете си най-безпроблемно и подхождат отговорно към 
поемането и управлението на рискове, показва друг резултат от проучването "Състояние, динамика, перспективи на 
кредитната активност в България". Според него, въпреки че са изрядни платци, младите компании са най-пренебрегвани 
от търговските банки поради липсата на достатъчно бизнес история. Най-често затруднения при погасяване на 
задълженията си имат компании от експортния сектор. 
Очакванията на бизнеса са за тази година е бизнес кредитирането да се запази слабо заради неустойчивото търсене. 
Едва около 30% от българския бизнес ползват кредити за дейността си, като избягването на заем се реализира чрез 
взаимно кредитиране между фирмите. Това се потвърждава и от данните, че над 22% от фирмите у нас имат задължения 
към контрагенти. 
Едва 10% от компаниите се финансират чрез небанкови институции. Друг проблем е значителният брой отказани кредити. 
Близо една трета от изследваните компании са получили неодобрение за кредитиране, основно заради недостатъчни 
обороти или обезпечения, както и заради задлъжнялост или лоша кредитна история. 45% от одобрените за финансиране 
компании сами са се отказали да вземат кредит. 
Над 5% е приемлива цена за 46% от малките фирми, докато 27% от големите биха се съгласили на лихва над 5%. 
Изследваните компании единодушно предпочитат кредит с фиксирана лихва. 
Фирми от слаборазвити региони като Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Плевен възнамеряват да търсят банково финансиране. 
Най-голям интерес са декларирали средни фирми с персонал от 10 до 50 души – 54%, а 42% от големите компании планират 
да кандидатстват за кредити след дванадесет месеца. 
Добър баланс по отношение ползването на кредити имат фирмите в Бургас, Пловдив, Варна, София - 22-23% склонни да 
теглят кредити. 
Друга констатация на екипа, провел изследването, е, че кредитофобия са развили фирмите с много малко персонал. Едва 
едно от шест предприятия у нас е склонно да развива своя собствена марка, като тук става дума за големи предприятия, 
които аутсорсват продукция. 
Прави впечатление, че особено голяма склонност да теглят кредити имат предприятия, които вече са получили отказ. 
Екипът изследователи от БАН констатира, че едва едно от пет предприятия, които са очаквали да получат консултация от 
банката, са получили такова консултиране. 
 
√ България държи преговорите за Brexit да се водят от ЕС, а не от отделни държави 
Страната ще настоява за неделимост на четирите свободи на движение 
България държи преговорите за Brexit да се водят от Европейския съюз (ЕС) и Великобритания, а не от отделни държави 
членки. Страната ще настоява за постигане на „урегулирано“ излизане, което да намали несигурността за гражданите и 
бизнеса, неделимост на четирите свободи на движение, спазване на принципа „нищо не е договорено, докато не е 
договорено всичко“, както и на фазовия подход за постигане на „достатъчен напредък“, преди да се пристъпи към 
преговори за отношенията между ЕС и Великобритания.  
Вчера Министерският съвет одобри позициите на България за участие в заседанията на Съвет „Общи въпроси“ (27 април 
2017 г.) и на Европейския съвет (29 април 2017 г.), които ще се проведат във формат 27 държави членки на ЕС, информира 
пресслужбата на кабинета. 
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Цел на заседанията е приемането на Политическите насоки за водене на преговорите с Великобритания за оттегляне от 
ЕС. Това е първата стъпка в процеса след внасянето на 29 март на формалното уведомление от британското правителство 
по чл. 50 от Договора за ЕС. 
Според приетата днес позиция България подкрепя постигането на споразумение, съдържащо недискриминационен 
механизъм за защита на правата на гражданите, който да създаде правна сигурност. Ключови за България са защитата на 
правата на българските граждани във Великобритания, възможните последици за бюджета на ЕС и рисковете за 
ограничаване на средствата за сближаване, структурните и инвестиционните фондове, повишената несигурност в 
икономиката и опасността от фрагментиране на Единния пазар, възможната асиметрия в митническото третиране. 
Очакваме Великобритания да изпълни всички свои ангажименти, включително по изпълнението на Многогодишната 
финансова рамка на ЕС за периода 2014-2020 г., по споразумението с Турция за миграцията и други международни 
ангажименти, поети по време на членството й в ЕС, казва се в българската позиция. 
 
Дарик 
 
√ Над 100 000 работещи в образованието с увеличение на заплатите 
Към края на март 2017 г. 113 400 преподаватели и непедагогически персонал са получили увеличение на заплатите. 
Повишения са били изплатени в 2438 училища и центрове за подкрепа на личностното развитие, както и в 1522 детски 
градини. 
Данните бяха изнесени от зам.-министъра на образованието и науката Мария Гайдарова на заседание на Отрасловия съвет 
в просветното министерство, съобщиха от ведомството.  
23 019 педагози в училищата са получили увеличение до минимално договорените в Колективния трудов договор заплати 
за педагогически специалисти. Това прави малко над 35% от всички преподаватели. Повишение над минималните заплати 
са взели 63% или 41 007 учители. Увеличения са изплатени и на 17 442 служители от непедагогическия персонал.  
40 училища са увеличили основната заплата на учителите си под 8%. Едва 23 училища не са вдигнали възнагражденията. 
Това е малко под 1% от всички учебни заведения. Общо 355 учители са останали със старите си заплати.  
16 349 са работещите в 1768 детски градини. 10 129 от тях са получили увеличение до договорените минимални заплати 
за педагогически специалисти. Преподавателите в детски заведения с повишение над минималните възнаграждения за 
педагози са 4781. Увеличение има също за 16 021 души непедагогически персонал.   
Основните заплати в 54 детски градини са вдигнати с под 8%. 6% от педагогическия персонал в детските градини не е 
получил увеличение. Това са 981 учители в 246 градини, които са предимно малки - с една-две групи.  
Минималната заплата, договорена с анекс към Колективния трудов договор от 2016 г., е 660 лева. Старши учител и старши 
възпитател трябва да получават най-малко 688 лв., а главен учител и главен възпитател - 726 лв. За директори на училища, 
детски градини и обслужващи звена договорената минимална сума е 825 лв., а за заместник-директор - 770 лв.  
В някои училища администрацията е получила по-голямо повишение, отколкото учителите, стана ясно на заседанието на 
отрасловия съвет. Зам.-министър Мария Гайдарова обеща проверки по всички сигнали, които постъпят в просветното 
министерство. Ще бъдат проверени и училищата, в които възнагражденията не са увеличени. Целта е да се установят 
причините за това. 
 
news.bg 
 
√ Младите фирми са най-изрядните платци, но най-пренебрегвани от банките 
Младите компании с до двегодишна история обслужват дълговете си най-безпроблемно и подхождат отговорно към 
поемането и управлението на рискове. Това показват резултатите от проведеното национално проучване "Състояние, 
динамика, перспективи на кредитната активност в България" на Института за икономически изследвания на БАН. 
Според проучването, въпреки че са изрядни платци, младите компании са най-пренебрегвани от търговските банки поради 
липсата на достатъчно бизнес история. Най-често затруднения при погасяване на задълженията си имат компании от 
експортния сектор. 
Изследването е възложено от Българската банка за развитие и обхваща 1023 български компании от цялата страна. Сред 
тях най-многобройна е извадката на микро и малките фирми - 614, средните и големи предприятия са съответно 210 и 199. 
В проучването са участвали над 512 компании от сектор "Промишленост", 410 фирми от сектор "Услуги" и 101 от сектор 
"Селско и горско стопанство" 
Над 20% повече са малките и средни предприятия в сравнение с Европейския съюз. У нас делът на тези компании в 
икономиката е около 98%, докато средно за ЕС той е две трети. Преобладаващата част от малките и средни предприятия 
над 90% са със заетост под 10 души, като повече от 4/5 от тях са в сферата на услугите. 
Директорът на Института за икономически изследвания проф. Александър Тасев коментира, че като цяло кредитирането 
трябва да подпомага развитието на цялата икономика. По думите му Българска банка за развитие трябва да държи под 
око локомотивите на икономиката или водещите отрасли и индустрии. 
Тасев посочи, че дълги години у нас се е смятало, че малкият и среден бизнес е гръбнакът на една икономика, което е 
погрешно разбиране. Той бе категоричен, че такъв тип предприятия не могат да бъдат гръбнак на стабилна икономика. 
Според изследователите има необходимост от целенасочена индустриална политика на държавно равнище. Сред 
ключовите сектори за ефективно работеща и устойчива икономика у нас са промишлеността, селското стопанство, 
туризмът, строителството, транспортните подотрасли. 
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Според икономическия екип, реализирал проучването, Българската банка за развитие (ББР) трябва да държи в 
полезрението си ключови отрасли и да полага грижа за техния растеж. Значителна част от фирмите, участвали в 
изследването считат, че ББР трябва да се ангажира с реализацията на мащабни национални стратегически обекти. 
Очакванията са през 2017 г. нарастването на бизнес кредитирането ще се запази слабо заради неустойчивото търсене. Едва 
около 30% от българския бизнес ползват кредити за дейността си. Избягването на заем се реализира чрез взаимно 
кредитиране между фирмите. Това се потвърждава и от данните, че над 22% от фирмите у нас имат задължения към 
контрагенти. 10% от компаниите се финансират чрез небанкови институции. Друг проблем е значителният брой отказани 
кредити. 
Близо една трета от изследваните компании са получили неодобрение за кредитиране, основно заради недостатъчни 
обороти или обезпечения, както и заради задлъжнялост или лоша кредитна история. 45 на сто от одобрените за 
финансиране компании сами са се отказали да вземат кредит. Над 5 на сто е приемлива цена за 46% от малките фирми, 
докато 27% от големите биха се съгласили на лихва над 5%. Изследваните компании единодушно предпочитат кредит с 
фиксирана лихва. 
Фирми от слаборазвити региони като Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Плевен възнамеряват да търсят банково финансиране. 
Най-голям интерес са декларирали средни фирми с персонал от 10 до 50 души - 54%. 42% от големите компании планират 
да кандидатстват за кредити след дванадесет месеца. 
Добър баланс по отношение ползването на кредити имат фирмите в Бургас, Пловдив, Варна, София - 22-23% склонни да 
теглят кредити. 
Кредитофобия са развили фирмите с много малко персонал. Друга констатация на екипа, провел изследването е, че едно 
от шест предприятия у нас, е склонно да развива своя собствена марка. Като тук става дума за големи предприятия, които 
аутсорсват продукция. 
Прави впечатление, че особено голяма склонност да теглят кредити имат предприятия, които вече са получили отказ. 
Екипът изследователи от БАН констатира, че едва едно от пет предприятия, които са очаквали да получат консултация от 
банката, са получили такова консултиране. 
Изпълнителният директор и председател на УС на Българска банка за развитие Ангел Геков заяви, че банката разполага с 
различни инструменти за бизнес кредитиране и обмисля тяхното развитие и обогатяване. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ България иска всяка година преговори с ”Газпром” за цената 
Цената на природния газ, който страната ни купува от “Газпром“, да може да се предоговаря всяка година, като за първите 
две това да става на всеки шест месеца. 
Това е българската позиция по предложените от руския газов гигант отстъпки, свързани с делото за монополно положение, 
заведено срещу "Газпром" от Европейската комисия.  
Това каза за БНР енергийният министър Николай Павлов и допълни, че цената ще бъде разисквана на по-късен етап.  
"Сега просто се договаря рамката на така направеното предложение от страна на “Газпром“", каза министърът. 
Страната ни ще настоява и за отпадане на задължението на “Булгаргаз“ да плаща заявените предварително количества 
синьо гориво на руснаците, дори когато те не са използвани напълно, обясни Павлов. 
"Притеснителното в тяхното предложение е, че се дава достъп до българския пазар на фирми в Унгария, Словакия и Полша, 
а няма реципрочност. Тоест не е предвиден такъв ангажимент, с който ние да имаме възможност да продаваме на тяхна 
територия", коментира енергийният министър. 
"Посоката на търговията е само към България. Ние към този ангажимент сме възразили и съответно искаме нашите 
компании и “Булгаргаз“ да имат достъп до пазарите на съответните държави", допълни Павлов. 
Директорът на Българския енергиен холдинг (БЕХ) Петьо Иванов каза неотдавна, че не е ясен начинът, методиката, по която 
ще бъдат определяни цените на природния газ за България и как те ще бъдат променяни.  
Позициите на газовите ни компании са готови и ще бъдат изпратени в срок в Еврокомисията.  
Крайният срок за пращане на становища по предложеното споразумение между ЕК и "Газпром" остава непроменен - 4 
май, съобщиха от Брюксел. 
 
Дневник 
 
√ През март депозитите на домакинствата нарастват по-бързо от кредитите 
Депозитите на домакинствата нарастват с 6.4% през март спрямо същия месец на 2016 г., изтеглените от тях кредити са с 
4.7% повече, сочат данните на БНБ, оповестени днес. 
Към края на март 2017 г. депозитите на неправителствения сектор са 68.573 млрд. лв. (72% от БВП), а годишното им 
увеличение се ускорява до 8.4% (7.1% към февруари), 
Депозитите на нефинансовите предприятия са 19.182 млрд. лв. (20.1% от БВП), а увеличението е с 10 на сто.  
Домакинствата са депозирали в банки 45.546 млрд. лв. (47.8% от БВП), с 6.4% повече, отколкото преди година. През 
миналия месец процентът на нарастване беше 6.1. 
В края на март 2017 г. кредитите за неправителствения сектор са 51.014 млрд. лв. (53.6% от БВП) при 50.742 млрд. лв. към 
февруари 2017 г. (53.3% от БВП). Увеличението е с 3.8% спрямо същия месец на предходната година (месец по-рано 
увеличението беше с 3.4%). 
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Увеличението на кредитите за нефинансови предприятия се ускорява до 2.5% през март при 1.9% годишно през февруари 
до 30.758 млрд. лв. (32.3% от БВП). 
Кредитите за домакинствата са за 18.784 млрд. лв. (19.7% от БВП), с 4.7% повече, отколкото година по-рано. (4.5% годишно 
повишение през февруари). 
Увеличението на жилищните кредити за година е с 2.4% (2% през февруари) до 8.848 млрд. лв. 
Потребителските кредити възлизат на 7.386 млрд. лв. и се увеличават с 3.3% спрямо март 2016 г. (с 3% през февруари). 
 
Капитал дейли 
 
√ Производители очакват над 15% спад на реколтата от плодове 
Студовете са довели до поражения най-вече при черешовите и кайсиевите градини 
Зимните студове, колебливото време през последния месец и сланите доведоха до щети по овощните градини в различни 
региони на България. Засега най-тежко е положението в Кюстендил, където на отделни места насажденията с череши са 
между 70 и близо 100% засегнати. Проблеми още има на отделни места в региона на Стара Загора, Сливен и Североизточна 
България. 
Освен при черешите поражения има още и върху градините с кайсии, вишни, ябълки и сливи. Така на фона на засилващото 
се търсене от български и чуждестранни търговци производителите на плодове се готвят за по-трудна от 2016 година, 
когато също имаше намаление на реколтите. А прогнозите сега са за около 15% спад на производството общо в сектора 
плодове. 
Проблеми с черешовата реколта 
Засега данните от производителите сочат, че най-сериозни проблеми има с черешовата реколта, и то в региона на 
Кюстендил, където се произвежда около половината от българската продукция. В отделни села в областта заради 
студеното време и сланите щетите достигат до 100%, съобщават местни производители. Всъщност според производители 
ситуацията е била критична още през януари, когато температурите са били изключително ниски и са довели до 
измръзвания. Същевременно студените дни през април са донесли нова порция поражения, включително и от слани. Така 
очакванията са в региона между 70 и 80% от реколтата да бъде унищожена. 
Засега данните сочат, че в други части на България ситуацията е по-добра, но също има проблеми. Така например 
председателят на съюза на дунавските овощари Николай Колев коментира, че в Североизточна България очакванията са 
по-добри, въпреки че има поразени от слани насаждения с костилкови плодове на отделни места. В Пловдивско сланата 
от миналата студена седмица е нанесла поражения на някои от черешовите дръвчета. Стопаните изчакват да мине 
известно време, за да установят какви ще са пораженията. Надеждите на някои са, че няма да са повече от 50% от 
насажденията. "Като цяло реколтата ще е по-лоша от миналата година, като най-засегнати са производителите в 
Кюстендил", коментира Александра Николова, управител на компанията "Амичите", която е търговец на череши и 
износител за Холандия. По думите й поражения има още в региона на Бургас, а в по-добро състояние са черешовите 
градини в областите Стара Загора и Хасково. 
Поражения и при други плодове 
Междувременно данните на производители и търговци показват, че освен по реколтата от череши сериозни поражения 
има и върху насажденията с кайсии в отделни региони. В района на Сливен, Пловдив, Кюстендил се очаква по-ниска 
реколта и от ябълки и сливи. "Три негативни фактора се смесиха тази година – измръзване от зимните студове, 
осланяването отпреди седмица, както и това, че пчелите не летяха, когато ябълките и сливите бяха разцъфнали, което 
означава по-лошо и по-малко опрашване", коментира председателят на съюза на градинарите Слави Трифонов. По думите 
му засега плодовете са все още малки и е трудно да се определи размерът на щетите при повечето от насажденията, но 
по прогнози на сдружението ще бъде засегната повече от 15% от реколтата на плодове в страната. 
Ако тези очаквания се сбъднат, това със сигурност означава, че в България ще бъдат произведени под 200 хил. тона 
плодове, което би било най-лошата реколта от 3 години насам. По данни от статистиката на земеделското министерство 
годишното производство в сектора е за между 200 и 210 хил. тона, като половината от плодовете са ябълки и череши. В 
топ 5 попадат още сливите и прасковите с годишно производство между 34 и 36 хил. тона, както и кайсиите, които са около 
14 хил. тона. 
Интерес от все повече държави 
На фона на лошите очаквания за тазгодишната реколта в сектора се отчита и все по-засилен интерес към българската 
продукция от други държави. През тази година отново се очаква голяма част от реколтата от череши в Североизточна 
България да бъде реализирана в Румъния, като страната е сред най-големите купувачи на тази продукция заедно с Италия. 
Интерес към българските череши има още от Русия, а през последните три години - и от Холандия. По данни от сектора 
износът на ябълки и сливи е основно към Румъния. 
 
money.bg 
 
√ Eвpoтo e cтaбилнo. He ce oчaĸвaт пpoмeни в пoлитиĸaтa нa EЦБ 
B xoдa нa вaлyтнaтa тъpгoвия в чeтвъpтъĸ eвpoтo ocтaвa cтaбилнo cпpямo дoлapa и пo oтнoшeниe нa пoвeчeтo cвeтoвни 
вaлyти в oчaĸвaнe нa днeшнoтo aпpилcĸo зaceдaниe нa Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa. B cъщoтo вpeмe йeнaтa cлaбo 
пoeвтинявa нa фoнa днeшнитe peшeния нa Япoнcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa. 
Cyтpинтa eвpoтo ce тъpгyвaшe пo $1,0902 в cpaвнeниe c $1,0904 в ĸpaя нa вaлyтнaтa тъpгoвия в Hю Йopĸ вчepa. 
Kypcът нa oбщaтa вaлyтa cпpямo япoнcĸaтa pacтe в cъщoтo вpeмe дo 121,29 йeни пpи нивo 121,09 пpeди тoвa. 
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Дoлapът пocĸъпвa пo oтнoшeниe нa йeнaтa дo 111,27 йeни в cpaвнeниe c ĸypca 111,06 йeни пpи зaĸpивaнeтo нa вчepaшнaтa 
тъpгoвия. 
Цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Япoния нa днeшнoтo cи зaceдaниe зaпaзи ocнoвнитe пapaмeтpи нa пapичнoĸpeдитнaтa cи пoлитиĸa. 
Tя пpeдвиждa дoxoднocттa нa 10-гoдишнитe дъpжaвни oблигaции дa ce дъpжи oĸoлo нyлa пpoцeнтa, a лиxвeнaтa cтaвĸa пo 
дeпoзититe нa тъpгoвcĸитe бaнĸи ocтaвa минyc минyc 0,1%, ĸaĸтo и пapичнитe oбeми зa cтимyлиpaнe нa иĸoнoмиĸaтa. 
Зaeднo c тoвa ЯЦБ пoнижи oцeнĸaтa cи зa инфлaциятa пpeз тeĸyщaтa финaнcoвa гoдинa, нo пoвиши пpoгнoзaтa зa pъcтa нa 
БBΠ зa cлeдвaщитe двe гoдини. 
Πo мнeниeтo нa eĸcпepти, нa днeшнoтo cи зaceдaниe pъĸoвoдcтвoтo нa Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa щe cъxpaни yлтpa 
мeĸaтa cи пapичнoĸpeдитнa пoлитиĸa. A тoвa oзнaчaвa дa зaпaзи peĸopднo ниcĸитe ocнoвни лиxви и cтимyлиpaщaтa cи 
пpoгpaмa зa изĸyпyвaнe нa aĸтиви. 
Ho в cъщoтo вpeмe инвecтитopитe oчaĸвaт дa чyят нoви cигнaли зa cpoĸoвeтe и пapaмeтpитe нa cвивaнeтo нa пpoгpaмaтa зa 
т.нap. "пapични ĸoличecтвeни oблeĸчeния" (QЕ). 
 
√ Цената на петрола пада. Пазарът следи новините от ОПЕК 
Цeнитe нa пeтpoлa в нaчaлoтo нa тъpгoвиятa в чeтвъpтъĸ ce пoнижaвaт. Инвecтитopитe oцeнявaт дaннитe зa cъcтoяниeтo нa 
зaпacитe и дoбивa в CAЩ и cлeдят зa нoвинитe oт OΠEK. 
Cyтpинтa cтoйнocттa нa юнcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ cпaдa c $0,19 (0,37%) - дo $51,63 
зa бapeл. Πpи зaĸpивaнeтo нa пaзap в cpядa цeнaтa ce бe пoнижилa c $0,28 - дo $51,82 зa бapeл. 
Koтиpoвĸитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ зa юни нa eлeĸтpoннитe тъpгoвe нa Hюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo 
вpeмe cпaдaт c $0,26 (0,52%) - дo $49,36 зa бapeл. Πpeз пpeдишнaтa cecия тe пocĸъпнaxa c 6 цeнтa - дo $49,62 зa бapeл. 
Kaĸтo вчepa cъoбщи eнepгийнoтo миниcтepcтвo нa CAЩ зaпacитe oт cypoвинaтa в cтpaнaтa пpeз минaлaтa ceдмицa ca ce 
cъĸpaтили c 3,64 млн. бapeлa, ĸaтo нaмaлeниeтo им пpoдължaвa тpeтa ceдмицa пopeд. Oт дpyгa cтpaнa дoбивът нa пeтpoл 
зa пepиoдa ce e пoĸaчил c 13 xиляди бapeлa - дo 9,27 милиoнa бapeлa в дeнoнoщиe. 
Πeтpoлният пaзap пpoдължaвa дa cлeди зa ĸoмeнтapи нa пpeдcтaвитeли oт OΠEK зa тoвa ĸaĸ въpвят пpeгoвopитe зa 
пpoдължaвaнe нa cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa и пpeз втopaтa пoлoвинa нa гoдинaтa. 
Cпopeд aнaлизaтopи, цeнaтa нa пeтpoлa мoжe дa пaднe и пoд 40 дoлapa зa бapeл, aĸo yчacтницитe в пaĸтa OΠEK+ нe ce 
дoгoвopят зa пpoдължaвaнe нa cпopaзyмeниeтo. Зaщoтo, cпopeд тяx, въпpeĸи пocтигнaтo cъĸpaщaвaнe нa пpoизвoдcтвoтo 
и пpeдлaгaнeтo, щe бъдaт нeoбxoдими минимyм двe гoдини, зa дa ce нaмaлят cвpъxгoлeмитe cвeтoвни зaпacи и дa ce 
бaлaнcиpa пaзapa. 
 
Econ.bg 
 
√ Индексите на "Уолстрийт" затвориха търговията със спад 
Широкият индекс S&P 500 се понижи с 0,05% до 2 387,45 пункта 
Пазарите в Европа приключиха търговията на зелена територия, докато американските индекси завършиха с понижения 
на 26 април, пише "Блумбърг". 
В САЩ индексът на сините чипове Dow Jones industrial average затвори с понижение, като книжата на Procter & Gamble 
допринесоха най-силно за спада. Индексът остава с около 1% под абсолютния си рекорд от 21 169,11 пункта. Широкият 
индекс S&P 500 се понижи с 0,05% до 2 387,45 пункта. 
Междувременно в САЩ продължава сезонът на корпоративните отчети. PepsiCo., United Technologies, Procter & Gamble и 
Twitter отчетоха по-добри от очакванията печалби. Акциите на Twitter поскъпнаха с около 8%, след публикуването на 
отчета. 
Общоевропейският индекс Stoxx 600 приключи търговията с ръст от 0,47%, като повечето сектори затвориха на 
положителна територия. Френският индекс CAC и британският FTSE 100 добавиха по над 0,18%, докато германският DAX 
почти не регистрира изменение. 


