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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

В. Труд 
 
√ Васил Велев, АИКБ: България е с петата най-висока минимална работна заплата спрямо БВП в ЕС 
България е с петата най-висока минимална работна заплата спрямо БВП в ЕС. Данните представи Васил Велев, председател 
на УК на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), по време на открита дискусия с управителния съвет на 
АИКБ за адекватната политика по доходите за устойчив икономически растеж и достоен труд. 
„В Румъния МРЗ е 217 евро, докато медианната стойност за това съотношение у нас е 241 евро“, обясни Велев. 
„Според данни на Международния валутен фонд България е сред най-потърпевшите от емиграцията от Изток на Запад. 
Броят на заетите в България намалява с 15 хиляди, а работната сила със 73 хиляди през 2016 г. Основната причина е 
емиграцията, но проблемите са много по-високи от скока на минималната работна заплата“, добави Велев. 
До 2020 г. се очаква БВП на глава от населението да намалее с до 4% в някои страни, като особено засегнати ще бъдат 
прибалтийските републики, следвани от България и Румъния, пише още в доклада на асоциацията. 
Според данните за последните 10 години средната работна заплата се е повишила 2,5 пъти, докато производителността на 
труда към 2013 г. в страната ни е била едва 15% от производителността в ЕС. 

 
БНР 
 
√ Васил Велев: Излишно напомпване на минималната заплата по-скоро вреди, отколкото помага 
У нас няма проблем с политиката на доходите, смята председателят на АИКБ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България ще представи днес своето виждане за политиката на доходите, 
условията на труд и възможностите на икономически растеж. По време на форума ще се обсъждат механизмите за ръст на 
миниималната работна заплата, както и европейските практики и работещите решения в тази област. Ще се дискутират и 
теми като производителност на труда и икономически растеж и съотношението между производителност, средна и 
минимална работна заплата. Ще се търси мястото на България по тези показатели сред другите страни от ЕС. 
В коментар по темата в ефира на „Хоризонт“ председателят на АИКБ подчерта, че спрямо средната работна заплата 
размерът на минималната работна заплата у нас и сега е висок, като предупреди, че „напомпването“ на МРЗ е излишно. 
Според Велев тя расте по-бързо от възможностите на икономиката, а управляващите „пришпорват“ ръста й в 
средносрочната програма, където е заложено тя да расте с по 50 лв. годишно: 
„У нас няма проблем с политиката по доходите. Средната работна заплата е нараснала 2,5 пъти за последните 10 години. 
При реална ниска производителност на труда – най-ниска – едва 15% от средната за ЕС, средната ни работна заплата е 21% 
от средната за ЕС – тоест виждаме, че компенсацията всъщност върви над ръста на производителността – това е и във 
времето, това е и в пространството – спрямо останалите страни в ЕС. 
За повече информация вижте цялата новина и чуйте звуковия файл. 
 
Econ.bg 
 
√ АИКБ готова с формулите за минималната заплата 
Асоциацията на индустриалния капитал се противопоставя на механично повишение на минималната заплата, тъй като тя 
значително изпреварва производителността. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България ще представи днес своето виждане за политиката по доходите, 
условията на труд и възможностите на икономическия растеж. По време на форума ще се обсъждат механизмите за ръст 
на минималната работна заплата (МРЗ), както и европейските практики и работещите решения в тази област. Ще се 
дискутират и теми, като производителност на труда и икономически растеж, и съотношението между производителност, 
средна и минимална заплата.  
Председателят на АИКБ Васил Велев подчерта пред БНР, че спрямо средната работна заплата размерът на минималната 
работна заплата у нас и сега е висок, като предупреди, че "напомпването" на минималната работна заплата е излишно. 
Според Велев тя расте по-бързо от възможностите на икономиката, а управляващите "пришпорват" ръста ѝ в 
средносрочната програма, където е заложено всяка година минималната заплата да расте с по 50 лева годишно.  
Според Велев у нас няма проблем с политиката по доходите. Средната работна заплата в страната е нараснала 2,5 пъти за 
последните 10 години. При реално ниска производителност на труда - най-ниска - едва 15 процента от средната за ЕС, 
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средната ни работна заплата е 21 процента от средната за ЕС - тоест виждаме, че компенсацията всъщност върви над ръста 
на производителността - това е и във времето, това е и в пространството - спрямо останалите страни от ЕС.  
Всъщност ние имаме петата най-висока минимална работна заплата в ЕС приравнена към един и същи Брутен вътрешен 
продукт на глава от населението. И всъщност такъв проблем няма, обратното - това излишно напомпване на минималната 
работна заплата по-скоро вреди, отколкото помага. За 4 години тя ще нарасне с 50 процента, коментира Велев. 
Той каза още, че работодателите настояват за по-сериозно повишаване на пенсионната възраст и на мерки за справяне с 
липсата на квалифицирани кадри.  
Също така бизнесът се противопоставя на назначението на Красимир Първанов за заместник-министър на енергетиката, 
обясни още Васил Велев. „На съвестта на този господин до голяма степен се дължи фактът, че ние всяка година плащаме 
750 милиона лева над пазарните цени за ВЕИ генератори на енергия у нас", допълни шефът на АИКБ. 
 
Cross.bg 
 
√ Минималната заплата била излишно напомпвана и това вредяло, твърдят от бизнеса 
Асоциацията на индустриалния капитал в България ще представи днес (15 май) своето виждане за политиката по доходите, 
условията на труд и възможностите на икономическия растеж. 
По време на форума ще се обсъждат механизмите за ръст на минималната работна заплата (МРЗ), както и европейските 
практики и работещите решения в тази област. Ще се дискутират и теми като производителност на труда и икономически 
растеж, и съотношението между производителност, средна и минимална заплата. Ще се търси мястото на България по тези 
показатели сред другите страни от ЕС. 
В коментар по темата в ефира на "Хоризонт" председателят на АИКБ Васил Велев подчерта, че спрямо средната работна 
заплата размерът на минималната работна заплата у нас и сега е висок, като предупреди, че "напомпването" на 
минималната работна заплата е излишно. 
Според Велев тя расте по-бързо от възможностите на икономиката, а управляващите "пришпорват" ръста ѝ в 
средносрочната програма, където е заложено всяка година минималната заплата да расте с по 50 лева годишно. 
„У нас няма проблем с политиката по доходите. Средната работна заплата в страната е нараснала 2,5 пъти за последните 
10 години. При реално ниска производителност на труда - най-ниска - едва 15 процента от средната за ЕС, средната ни 
работна заплата е 21 процента от средната за ЕС - тоест виждаме, че компенсацията всъщност върви над ръста на 
производителността - това е и във времето, това е и в пространството - спрямо останалите страни от ЕС. 
Всъщност ние имаме петата най-висока минимална работна заплата в ЕС приравнена към един и същи Брутен вътрешен 
продукт на глава от населението. И всъщност такъв проблем няма, обратното - това излишно напомпване на минималната 
работна заплата по-скоро вреди, отколкото помага. За 4 години тя ще нарасне с 50 процента, коментира Велев. 
„Тя вече е на едно много високо ниво спрямо средната, с която задължително и основно трябва да се съизмерва. При нас 
минималната работна заплата е над 50 процента от средната, при такова съотношение с ЕС процента. 
Няма проблем с политиката по доходите - доходите са най-ниски, но те са най-ниски, защото производителността е най-
ниска", обобщи още веднъж тезата си Васил Велев. 
Той каза още, че работодателите настояват за по-сериозно повишаване на пенсионната възраст и на мерки за справяне с 
липсата на квалифицирани кадри. 
Също така бизнесът се противопоставя на назначението на Красимир Първанов за заместник-министър на енергетиката, 
обясни още Васил Велев. 
„На съвестта на този господин до голяма степен се дължи фактът, че ние всяка година плащаме 750 милиона лева над 
пазарните цени за ВЕИ генератори на енергия у нас", допълни шефът на АИКБ. 
 
В. Стандарт 
 
√ Работодателите настояват за реформи в сектор „Енергетика” 
Ускорените реформи в енергетиката, проведени в мандата на кабинета „Борисов" 2 при министър Теменужка Петкова, да 
продължат. Това призовават в отворено писмо до премиера Бойко Борисов и енергийния министър Теменужка Петкова 
работодателите. Асоциацията на организациите на българските работодатели, в която членуват АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП, 
настоява „тези реформи да продължат, за да се оздрави напълно сектор Енергетика и да заработи реално и пълноценно в 
конкурентна среда". 
Ето пълния текст на отвореното писмо, подписано от Васил Велев, председател на УС на АИКБ и председател на 
Асоциацията на организациите на българските работодатели за 2017 г.: 
Либерализацията в сектор електроенергетика продължава над 10 години и все още не е завършена. В газовия сектор 
тепърва се правят първите стъпки към открит, прозрачен и пазарно-функциониращ модел. Ускорени реформи в 
Енергетиката се проведоха в мандата на второто Ваше правителство при министър Теменужка Петкова. Настояваме тези 
реформи да продължат, за да се оздрави напълно сектор Енергетика и да заработи реално и пълноценно в конкурентна 
среда. Докладът на Световната банка също препоръчва стъпки за реформи и пълна либерализация. Европейската Комисия 
подготвя Четвъртия Енергиен Пакет, наречен „Чиста Енергия", а България има недовършени ангажименти по Третия 
Енергиен Пакет, относно пълната либерализация на пазара на електроенергия и пазара на природен газ. 
43-тото НС прие законодателни промени за намаляване и прекратяване на злоупотребите с преференциални цени, както 
при ВЕИ-производителите, така и от високоефективното комбинирано производство. Позволете да припомним, че това 
стана след масови общи протести на работодателските организации, защото тези злоупотреби се плащат от цялото 
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общество. Същевременно, от медиите научаваме, че се подготвя назначаване на г-н Красимир Първанов за заместник-
министър на Енергетиката. Никога не сме си позволявали да се месим в кадровата политика, на което и да е българско 
правителство, но в конкретния случай не може да останем безучастни към назначаване на човек с лоша репутация и 
коментирани зависимости в енергийните среди. Нещо повече г-н Първанов бе уволнен по време на Вашето първо 
правителство за превишаване на правомощия и подписване на ангажименти по строителството на АЕЦ Белене. 
Настояваме реформите за оздравяване на сектора Енергетика да продължат, в т.ч. осезаемо необходими са решителни 
действия за недопускане на „високоефективни когенерации" да заобикалят регулаторните режими и да ползват 
субсидирани от обществото цени, работещи самоцелно за изключително производство на субсидирана енергия, а не като 
реални заводски генерации – примери могат да се дадат с функционирането на ТЕЦ Видахим и ТЕЦ Свищов, установени 
проблеми има и при оранжерийни стопанства. Очакваме и по енергични действия за промяна на скандално неизгодните 
за потребителите на електроенергия в България договори с т.н. американски централи. 
В посока прозрачност и конкуренция при производителите на електроенергия подкрепяме инициативата за продажби по 
регистрирани двустранни договори през платформата на Българска независима енергийна борса ЕАД. Платформата бе 
пусната в края на миналата година и показа, че работи успешно. Смятаме, че държавните електроцентрали могат и трябва 
да продават през борсата всичките количества, предназначени за свободния пазар, респективно категорично и 
недвусмислено решение за това следва да вземе ръководството на БЕХ ЕАД в рамките на започващата седмица. Само по 
този начин би се постигнала справедлива пазарна цена на електроенергията през новия регулаторен период при 
необходимата адекватна ликвидност, като по този начин се ограничат съществено възможностите за злоупотреби, 
клиентелизъм и непазарно преразпределение на финансови ресурси. 
 
ClubZ.bg 
 
√ Големият бизнес не иска Красимир Първанов отново в енергетиката 
Работодателските организации с открито писмо до премиера Бойко Борисов 
Четирите големи работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската 
стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ) изпратиха открито писмо до премиера Бойко Борисов относно реформите в сектор 
Енергетика. 
Те се обявяват против предложението на „Обединени патриоти“ за зам.-министър на енергетиката да бъде назначен 
бившият директор на НЕК Красимир Първанов. 
"Никога не сме си позволявали да се месим в кадровата политика, на което и да е българско правителство, но в конкретния 
случай не може да останем безучастни към назначаване на човек с лоша репутация и коментирани зависимости в 
енергийните среди. Нещо повече г-н Първанов бе уволнен по време на Вашето първо правителство за превишаване на 
правомощия и подписване на ангажименти по строителството на АЕЦ Белене", се казва в писмото. 
През 2011 година Красимир Първанов бе уволнен от поста изпълнителен директор на НЕК заради подписан меморандум 
с „Атомстройекспорт“, който обвързваше България до два месеца да подпише окончателен договор за строителството на 
АЕЦ „Белене“. Тогавашният министър на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков обяви, че Първанов е правил това 
без да го информира и затова ще бъде разследван от ДАНС. 
Работодателите настояват и за продължаване на започнатите в първия мандат на министър Теменужка Петкова реформи 
в енергетиката. 
Ето пълния текст на писмото: 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, 
Либерализацията в сектор електроенеретика продължава над 10 години и все още не е завършена. В газовия сектор 
тепърва се правят първите стъпки към открит, прозрачен и пазарно-функциониращ модел. Ускорени реформи в 
Енергетиката се проведоха в мандата на второто Ваше правителство при министър Теменужка Петкова. Настояваме тези 
реформи да продължат, за да се оздрави напълно сектор Енергетика и да заработи реално и пълноценно в конкурентна 
среда. Докладът на Световната банка също препоръчва стъпки за реформи и пълна либерализация. Европейската Комисия 
подготвя Четвъртия Енергиен Пакет, наречен „Чиста Енергия”, а България има недовършени ангажименти по Третия 
Енергиен Пакет, относно пълната либерализация на пазара на електроенергия и пазара на природен газ. 
43-тото НС прие законодателни промени за намаляване и прекратяване на злоупотребите с преференциални цени, както 
при ВЕИ-производителите, така и от високоефективното комбинирано производство. Позволете да припомним, че това 
стана след масови общи протести на работодателските организации, защото тези злоупотреби се плащат от цялото 
общество. Същевременно, от медиите научаваме, че се подготвя назначаване на г-н Красимир Първанов за заместник-
министър на Енергетиката. Никога не сме си позволявали да се месим в кадровата политика, на което и да е българско 
правителство, но в конкретния случай не може да останем безучастни към назначаване на човек с лоша репутация и 
коментирани зависимости в енергийните среди. Нещо повече г-н Първанов бе уволнен по време на Вашето първо 
правителство за превишаване на правомощия и подписване на ангажименти по строителството на АЕЦ Белене. 
Настояваме реформите за оздравяване на сектора Енергетика да продължат, в т.ч. осезаемо необходими са решителни 
действия за недопускане на „високоефективни когенерации“ да заобикалят регулаторните режими и да ползват 
субсидирани от обществото цени, работещи самоцелно за изключително производство на субсидирана енергия, а не като 
реални заводски генерации – примери могат да се дадат с функционирането на ТЕЦ Видахим и ТЕЦ Свищов, установени 
проблеми има и при оранжерийни стопанства. Очакваме и по енергични действия за промяна  на скандално неизгодните 
за потребителите на електроенергия в България договори с т.н. американски централи. 
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В посока прозрачност и конкуренция при производителите на електроенергия подкрепяме инициативата за продажби по 
регистрирани двустранни договори през платформата на Българска независима енергийна борса ЕАД. Платформата бе 
пусната в края на миналата година и показа, че работи успешно. Смятаме, че държавните електроцентрали могат и трябва 
да продават през борсата всичките количества, предназначени за свободния пазар, респективно категорично и 
недвусмислено решение за това следва да вземе ръководството на БЕХ ЕАД в рамките на започващата седмица. Само по 
този начин би се постигнала справедлива пазарна цена на електроенергията през новия регулаторен период при 
необходимата адекватна ликвидност, като по този начин се ограничат съществено възможностите за злоупотреби, 
клиентелизъм и непазарно преразпределение на финансови ресурси. 
С УВАЖЕНИЕ,      
ОТ ИМЕТО И ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ:  
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ И 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2017 Г. 
 
Darik.bg 
 
√ Работодателските организации искат либерализация на енергийния сектор  
Те настояват реформите за оздравяване на сектора Енергетика да продължат 
Либерализацията в сектор електроенеретика продължава над 10 години и все още не е завършена. В газовия сектор 
тепърва се правят първите стъпки към открит, прозрачен и пазарно-функциониращ модел. 
Това се казва в писмо на работодателски организации до премиера Бойко Борисов с копие до министъра на енергетиката 
Теменужка Петкова.  
И се допълва: "Ускорени реформи в енергетиката се проведоха в мандата на второто Ваше правителство при министър 
Теменужка Петкова. Настояваме тези реформи да продължат, за да се оздрави напълно сектор Енергетика и да заработи 
реално и пълноценно в конкурентна среда". 
Под писмото, разпространено до медиите, се е подписал председателят на АИКБ Васил Велев по поръчение на БСК, БТПП 
И КРИБ. 
В документа се казва още: "Докладът на Световната банка също препоръчва стъпки за реформи и пълна либерализация. 
Европейската комисия подготвя Четвъртия Енергиен Пакет, наречен "Чиста Енергия", а България има недовършени 
ангажименти по Третия Енергиен Пакет, относно пълната либерализация на пазара на електроенергия и пазара на 
природен газ.  
43-тото Народно събрание прие законодателни промени за намаляване и прекратяване на злоупотребите с 
преференциални цени, както при ВЕИ-производителите, така и от високоефективното комбинирано производство. 
Позволете да припомним, че това стана след масови общи протести на работодателските организации, защото тези 
злоупотреби се плащат от цялото общество.  
Същевременно, от медиите научаваме, че се подготвя назначаване на г-н Красимир Първанов за зам.-министър на 
енергетиката. Никога не сме си позволявали да се месим в кадровата политика, на което и да е българско правителство, 
но в конкретния случай не може да останем безучастни към назначаване на човек с лоша репутация и коментирани 
зависимости в енергийните среди. Нещо повече г-н Първанов бе уволнен по време на Вашето първо правителство за 
превишаване на правомощия и подписване на ангажименти по строителството на АЕЦ "Белене". 
Настояваме реформите за оздравяване на сектора Енергетика да продължат, в т.ч. осезаемо необходими са решителни 
действия за недопускане на "високоефективни когенерации" да заобикалят регулаторните режими и да ползват 
субсидирани от обществото цени, работещи самоцелно за изключително производство на субсидирана енергия, а не като 
реални заводски генерации - примери могат да се дадат с функционирането на ТЕЦ Видахим и ТЕЦ Свищов, установени 
проблеми има и при оранжерийни стопанства.  
Очакваме и по енергични действия за промяна на скандално неизгодните за потребителите на електроенергия в България 
договори с т.нар. американски централи. В посока прозрачност и конкуренция при производителите на електроенергия 
подкрепяме инициативата за продажби по регистрирани двустранни договори през платформата на Българска независима 
енергийна борса ЕАД. Платформата бе пусната в края на миналата година и показа, че работи успешно. 
Смятаме, че държавните електроцентрали могат и трябва да продават през борсата всичките количества, предназначени 
за свободния пазар, респективно категорично и недвусмислено решение за това следва да вземе ръководството на БЕХ 
ЕАД в рамките на започващата седмица.  
Само по този начин би се постигнала справедлива пазарна цена на електроенергията през новия регулаторен период при 
необходимата адекватна ликвидност, като по този начин се ограничат съществено възможностите за злоупотреби, 
клиентелизъм и непазарно преразпределение на финансови ресурси. 
 
Plovdivweek.com 
 
√ Работодателите настояват за реформи в сектор „Енергетика” 
Ускорените реформи в енергетиката, проведени в мандата на кабинета "Борисов" 2 при министър Теменужка Петкова, да 
продължат. Това призовават в отворено писмо до премиера Бойко Борисов и енергийния министър Теменужка Петкова 
работодателите. Асоциацията на организациите на българските работодатели, в която членуват АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП, 
настоява "тези реформи да продължат, за да се оздрави напълно сектор Енергетика и да заработи реално и пълноценно в 
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конкурентна среда". Ето пълния текст на отвореното писмо, подписано от Васил Велев, председател на УС на АИКБ и 
председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели за 2017 г.: Либерализацията в сектор 
електроенергетика продължава над 10 години и все още не е завършена. В газовия сектор тепърва се правят първите 
стъпки към открит, прозрачен и пазарно-функциониращ модел. Ускорени реформи в Енергетиката се проведоха в мандата 
на второто Ваше правителство при министър Теменужка Петкова. Настояваме тези реформи да продължат, за да се 
оздрави напълно сектор Енергетика и да заработи реално и пълноценно в конкурентна среда. Докладът на Световната 
банка също препоръчва стъпки за реформи и пълна либерализация. Европейската Комисия подготвя Четвъртия Енергиен 
Пакет, наречен "Чиста Енергия", а България има недовършени ангажименти по Третия Енергиен Пакет, относно пълната 
либерализация на пазара на електроенергия и пазара на природен газ.43-тото НС прие законодателни промени за 
намаляване и прекратяване на злоупотребите с преференциални цени, както при ВЕИ-производителите, така и от 
високоефективното комбинирано производство. Позволете да припомним, че това стана след масови общи протести на 
работодателските организации, защото тези злоупотреби се плащат от цялото общество. Същевременно, от медиите 
научаваме, че се подготвя назначаване на г-н Красимир Първанов за заместник-министър на Енергетиката. Никога не сме 
си позволявали да се месим в кадровата политика, на което и да е българско правителство, но в конкретния случай не 
може да останем безучастни към назначаване на човек с лоша репутация и коментирани зависимости в енергийните среди. 
Нещо повече г-н Първанов бе уволнен по време на Вашето първо правителство за превишаване на правомощия и 
подписване на ангажименти по строителството на АЕЦ Белене.Настояваме реформите за оздравяване на сектора 
Енергетика да продължат, в т.ч. осезаемо необходими са решителни действия за недопускане на "високоефективни 
когенерации" да заобикалят регулаторните режими и да ползват субсидирани от обществото цени, работещи самоцелно 
за изключително производство на субсидирана енергия, а не като реални заводски генерации – примери могат да се дадат 
с функционирането на ТЕЦ Видахим и ТЕЦ Свищов, установени проблеми има и при оранжерийни стопанства. Очакваме и 
по енергични действия за промяна на скандално неизгодните за потребителите на електроенергия в България договори с 
т.н. американски централи. В посока прозрачност и конкуренция при производителите на електроенергия подкрепяме 
инициативата за продажби по регистрирани двустранни договори през платформата на Българска независима енергийна 
борса ЕАД. Платформата бе пусната в края на миналата година и показа, че работи успешно. Смятаме, че държавните 
електроцентрали могат и трябва да продават през борсата всичките количества, предназначени за свободния пазар, 
респективно категорично и недвусмислено решение за това следва да вземе ръководството на БЕХ ЕАД в рамките на 
започващата седмица. Само по този начин би се постигнала справедлива пазарна цена на електроенергията през новия 
регулаторен период при необходимата адекватна ликвидност, като по този начин се ограничат съществено възможностите 
за злоупотреби, клиентелизъм и непазарно преразпределение на финансови ресурси. 
 
Public.bg 
 
√ Бизнесът се обяви против назначаването на Красимир Първанов за зам.-министър на енергетиката 
АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ настояват и за "промяна на скандално неизгодните за потребителите на електроенергия в 
България договори с т.н. американски централи" 
Национално представените работодателски организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), БСК, 
КРИБ и БТПП се обявиха против назначаването на бившия изпълнителен директор на НЕК Красимир Първанов за 
заместник-министър на енергетиката. Това стана в специално писмо, изпратено от АИКБ до премиера на Бойко Борисов и 
до министъра на енергетиката Теменужка Петкова, в което се посочва, че то е от името и на останалите три организации. 
Първанов е предложен за поста от квотата на Обединените патриоти, както беше обявено миналия петък от вицепремиера 
Валери Симеонов. 
„От медиите научаваме, че се подготвя назначаване на г-н Красимир Първанов за заместник-министър на енергетиката. 
Никога не сме си позволявали да се месим в кадровата политика, на което и да е българско правителство, но в конкретния 
случай не може да останем безучастни към назначаване на човек с лоша репутация и коментирани зависимости в 
енергийните среди. Нещо повече г-н Първанов бе уволнен по време на Вашето първо правителство за превишаване на 
правомощия и подписване на ангажименти по строителството на АЕЦ „Белене““, се казва в писмото. 
От работодателските организации настояват още либерализацията е сектора на електроенергетиката да продължат, както 
и да се пристъпи към пълна либерализация на газовия пазар. 
„Настояваме реформите за оздравяване на сектора енергетика да продължат, в т.ч. осезаемо необходими са решителни 
действия за недопускане на „високоефективни когенерации“ да заобикалят регулаторните режими и да ползват 
субсидирани от обществото цени, работещи самоцелно за изключително производство на субсидирана енергия, а не като 
реални заводски генерации – примери могат да се дадат с функционирането на ТЕЦ „Видахим“ и ТЕЦ Свищов“, посочват 
още от бизнес организациите. Според работодателската организация такива проблеми са установени и при оранжерийни 
стопанства. Очакваме и по-енергични действия за промяна на скандално неизгодните за потребителите на електроенергия 
в България договори с т.н. американски централи, се настоява още в писмото. 
Друго искане на бизнес организацията е държавните електроцентрали да продават през енергийната борса всичките 
количества, предназначени за свободния пазар. Само по този начин би се постигнала справедлива пазарна цена на 
електроенергията през новия регулаторен период, при необходимата адекватна ликвидност, като по този начин се 
ограничат съществено възможностите за злоупотреби, клиентелизъм и непазарно преразпределение на финансови 
ресурси, посочват още АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. 
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Dimitrovgrad. net 
 
√ Бизнесът с "кърваво писмо" до Борисов, скочиха срещу зам.министър, посочен от Валери Симеонов 
Работодателите скочиха срещу бъдещо назначение на зам.-министър в новия кабинет. Те излязоха с отворено писмо до 
премиера Бойко Борисов, което беше подписано от всички големи организации АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ. 
Конкретно те негодуват от възможността като заместник-министър на енергетиката да бъде назначен бившия шеф на 
Националната електрическа компания Красимир Първанов. А за бъдещото му назначение вчера обяви Валери Симеонов. 
Първанов се готви да бъде зам.-министър именно от квотата на Обединени патриоти и по-точно от тази на НФСБ. 
Първанов беше освободен от поста изпълнителен директор на НЕК през 2011 г. Причината беше, че е подписал договоро 
с "Атомстройекспорт" за АЕЦ "Белене", които дори не бил съгласувал с тогавашния министър на енергетиката Трайчо 
Трайков. 
В документа се казва още:  
„Докладът на Световната банка също препоръчва стъпки за реформи и пълна либерализация. Европейската Комисия 
подготвя Четвъртия Енергиен Пакет, наречен „Чиста Енергия”, а България има недовършени ангажименти по Третия 
Енергиен Пакет, относно пълната либерализация на пазара на електроенергия и пазара на природен газ. 43-то НС прие 
законодателни промени за намаляване и прекратяване на злоупотребите с преференциални цени, както при ВЕИ-
производителите, така и от високоефективното комбинирано производство.  
Позволете да припомним, че това стана след масови общи протести на работодателските организации, защото тези 
злоупотреби се плащат от цялото общество. Същевременно, от медиите научаваме, че се подготвя назначаване на г-н 
Красимир Първанов за заместник-министър на Енергетиката. Никога не сме си позволявали да се месим в кадровата 
политика, на което и да е българско правителство, но в конкретния случай не може да останем безучастни към назначаване 
на човек с лоша репутация и коментирани зависимости в енергийните среди.  
Нещо повече, г-н Първанов бе уволнен по време на Вашето първо правителство за превишаване на правомощия и 
подписване на ангажименти по строителството на АЕЦ Белене.  
Настояваме реформите за оздравяване на сектора Енергетика да продължат, в т.ч. осезаемо необходими са решителни 
действия за недопускане на „високоефективни когенерации“ да заобикалят регулаторните режими и да ползват 
субсидирани от обществото цени, работещи самоцелно за изключително производство на субсидирана енергия, а не като 
реални заводски генерации – примери могат да се дадат с функционирането на ТЕЦ Видахим и ТЕЦ Свищов, установени 
проблеми има и при оранжерийни стопанства.  
Очакваме и по-енергични действия за промяна на скандално неизгодните за потребителите на електроенергия в България 
договори с т.н. американски централи. В посока прозрачност и конкуренция при производителите на електроенергия 
подкрепяме инициативата за продажби по регистрирани двустранни договори през платформата на Българска независима 
енергийна борса ЕАД. Платформата бе пусната в края на миналата година и показа, че работи успешно. Смятаме, че 
държавните електроцентрали могат и трябва да продават през борсата всичките количества, предназначени за свободния 
пазар, респективно категорично и недвусмислено решение за това следва да вземе ръководството на БЕХ ЕАД в рамките 
на започващата седмица.  
Само по този начин би се постигнала справедлива пазарна цена на електроенергията през новия регулаторен период при 
необходимата адекватна ликвидност, като по този начин се ограничат съществено възможностите за злоупотреби, 
клиентелизъм и непазарно преразпределение на финансови ресурси“. 
 
Epicentar.bg 
 
√ Бизнесът с "кърваво писмо" до Борисов, скочиха срещу зам.министър, посочен от Валери Симеонов 
Работодателите негодуват срещу назначаването на Красимир Първанов за зам.-министър на енергетиката и 
припомнят, че той бе уволнен при кабинета "Борисов 1" за превишаване на правомощия при ангажименти по АЕЦ 
Белене 
Работодателите скочиха срещу бъдещо назначение на зам.-министър в новия кабинет. Те излязоха с отворено писмо до 
премиера Бойко Борисов, което беше подписано от всички големи организации АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ. 
Конкретно те негодуват от възможността като заместник-министър на енергетиката да бъде назначен бившия шеф на 
Националната електрическа компания Красимир Първанов. А за бъдещото му назначение вчера обяви Валери Симеонов. 
Първанов се готви да бъде зам.-министър именно от квотата на Обединени патриоти и по-точно от тази на НФСБ. 
Първанов беше освободен от поста изпълнителен директор на НЕК през 2011 г. Причината беше, че е подписал договоро 
с "Атомстройекспорт" за АЕЦ "Белене", които дори не бил съгласувал с тогавашния министър на енергетиката Трайчо 
Трайков. 
В документа се казва още:  
„Докладът на Световната банка също препоръчва стъпки за реформи и пълна либерализация. Европейската Комисия 
подготвя Четвъртия Енергиен Пакет, наречен „Чиста Енергия”, а България има недовършени ангажименти по Третия 
Енергиен Пакет, относно пълната либерализация на пазара на електроенергия и пазара на природен газ. 43-то НС прие 
законодателни промени за намаляване и прекратяване на злоупотребите с преференциални цени, както при ВЕИ-
производителите, така и от високоефективното комбинирано производство.  
Позволете да припомним, че това стана след масови общи протести на работодателските организации, защото тези 
злоупотреби се плащат от цялото общество. Същевременно, от медиите научаваме, че се подготвя назначаване на г-н 
Красимир Първанов за заместник-министър на Енергетиката. Никога не сме си позволявали да се месим в кадровата 
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политика, на което и да е българско правителство, но в конкретния случай не може да останем безучастни към назначаване 
на човек с лоша репутация и коментирани зависимости в енергийните среди.  
Нещо повече, г-н Първанов бе уволнен по време на Вашето първо правителство за превишаване на правомощия и 
подписване на ангажименти по строителството на АЕЦ Белене.  
Настояваме реформите за оздравяване на сектора Енергетика да продължат, в т.ч. осезаемо необходими са решителни 
действия за недопускане на „високоефективни когенерации“ да заобикалят регулаторните режими и да ползват 
субсидирани от обществото цени, работещи самоцелно за изключително производство на субсидирана енергия, а не като 
реални заводски генерации – примери могат да се дадат с функционирането на ТЕЦ Видахим и ТЕЦ Свищов, установени 
проблеми има и при оранжерийни стопанства.  
Очакваме и по-енергични действия за промяна на скандално неизгодните за потребителите на електроенергия в България 
договори с т.н. американски централи. В посока прозрачност и конкуренция при производителите на електроенергия 
подкрепяме инициативата за продажби по регистрирани двустранни договори през платформата на Българска независима 
енергийна борса ЕАД. Платформата бе пусната в края на миналата година и показа, че работи успешно. Смятаме, че 
държавните електроцентрали могат и трябва да продават през борсата всичките количества, предназначени за свободния 
пазар, респективно категорично и недвусмислено решение за това следва да вземе ръководството на БЕХ ЕАД в рамките 
на започващата седмица.  
Само по този начин би се постигнала справедлива пазарна цена на електроенергията през новия регулаторен период при 
необходимата адекватна ликвидност, като по този начин се ограничат съществено възможностите за злоупотреби, 
клиентелизъм и непазарно преразпределение на финансови ресурси“. 
 
В. Дума 
 
√ Бизнесът против посочен от Симеонов зам.-министър на енергетиката 
Работодателите очаквали от властта промяна на "скандално неизгодните" за потребителите на електроенергия 
договори с американските централи 
Работодателите възразиха срещу бъдещо назначение на зам.-министър в третия кабинет на Бойко Борисов. През миналата 
седмица те пратиха отворено писмо до премиера, подписано от всички големи организации - АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ. Те 
са против възможността като заместник-министър на енергетиката да бъде назначен бившият шеф на Националната 
електрическа компания Красимир Първанов. За бъдещото му назначение обяви вицепремиерът Валери Симеонов. 
Първанов се готви да бъде зам.-министър именно от квотата на Обединени патриоти и по-точно от тази на НФСБ. Те 
посочват и че Първанов е уволнен по време на първия кабинет на Борисов за превишаване на правомощия и подписване 
на ангажименти по строителството на АЕЦ "Белене". "От медиите научаваме, че се подготвя назначаване на г-н Красимир 
Първанов за заместник-министър на енергетиката. Никога не сме си позволявали да се месим в кадровата политика, на 
което и да е българско правителство, но в конкретния случай не може да останем безучастни към назначаване на човек с 
лоша репутация и коментирани зависимости в енергийните среди, пишат работодателите. 
"43-тото НС прие законодателни промени за намаляване и прекратяване на злоупотребите с преференциални цени, както 
при ВЕИ-производителите, така и от високоефективното комбинирано производство" пише в документа, пратен и до 
енергийния министър Тименужка Петкова. Работодателите припомнят, че това стана след масови общи протести на 
работодателските организации, защото тези злоупотреби се плащат от цялото общество.  
Настояваме реформите за оздравяване на сектора "Енергетика" да продължат, в т.ч. осезаемо необходими са решителни 
действия за недопускане на "високоефективни когенерации" да заобикалят регулаторните режими и да ползват 
субсидирани от обществото цени, работещи самоцелно за изключително производство на субсидирана енергия, а не като 
реални заводски генерации. Работодателите очакват и "по-енергични действия за промяна на скандално неизгодните за 
потребителите на електроенергия в България договори с т.нар. американски централи". 
Бизнесът смята, че държавните електроцентрали могат и трябва да продават през борсата всичките количества, 
предназначени за свободния пазар, като решение за това трябва да вземе ръководството на БЕХ в рамките на започващата 
седмица. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

В. Стандарт 
 
√ С бюджета за 2018 г. дават за образование и здраве 771 млн. повече 
Образованието и здравето стават най-големия приоритет на кабинета, заложен в проекта на бюджет за 2018 г. Парите за 
образование и здраве ще нараснат общо с над 771 млн. лв. през следващата година. Това предвижда средносрочната 
бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., която е пусната от Министерството на финансите за обществено обсъждане. 
Най-много ще бъдат увеличени парите за образование - с близо 390 млн. лв., или с 11,5% до 3,776 млрд. лв. Основната 
причина за това ще бъде вдигането на заплатите в сектора. В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. 
е предвидено поетапно увеличаване на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на предучилищното и 
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училищното образование с цел удвояването им през 2021 г., пише в документа. Още от 1 септември 2017 г. учителските 
заплати ще бъдат увеличени с 15%. 
Предвижда се промяна в и системата на делегираните бюджети от 2018 г., като финансирането ще зависи от качеството на 
образователният процес. Водещата задача е да има мотивирани и подготвени учители, което ще се постигне чрез 
инвестиции в тяхното развитие и квалификация, пише в документа. Предвижда се развитие и на професионалното 
образование в партньорство с бизнеса. Общо за заплати на всички чиновници и служители, които се издържат от хазната, 
в бюджета за 2018 г. са предвидени 5,359 млрд. лв., което е ръст с 317 млн. лв. 
Парите за здравеопазване през 2018 г. се предвижда да скочат с 381,7 млн. лв., или с близо 9% до 4,625 млрд. лв. Но най-
голямо е планираното увеличение на средствата за пенсии - с 533 млн. лв., или с 5,87% до 9,6 млрд. лв. Първо още тази 
година минималната пенсия ще стане 180 лв. от 1 юли и 200 лв. от 1 октомври. А през 2018 г. е предвидено социалната 
пенсия за старост и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да се увеличават с 3,8%. Средната пенсия на един 
пенсионер се очаква да достигне 367,63 лв. през 2018 г., 385,83 лв. през 2019 г. и 403,42 лв. през 2020 г. 
Любопитно е, че в бюджета за 2018 г. се планира парите за отбрана да бъдат увеличени с 98,5 млн. лв., или със 7% и да 
достигнат 1,489 млрд. лв. Но разходите за полиция и сигурност ще бъдат свити с близо 300 млн. лв., или с 15,4% до 1,634 
млрд. лв. 
Заради решението на парламента от юни миналата година за придобиване на нов тип боен самолет за следващите три 
години са планирани съответно 299 млн., 292 млн. и 293 млн. лв. А за придобиване на многофункционален модулен 
патрулен кораб през 2020 г. са предвидени 285 млн. лв. 
Общо разходите на държавата през 2018 г. се планира да бъдат увеличени с 2,262 млрд. лв. След това през 2019 г. и 2020 
г. се очаква ново увеличение на разходите на хазната съответно с 1,61 млрд. и 1,449 млрд. лв. Това съответства на 
увеличение на разходите като дял от БВП за 2018 г. с 0,5% и на намаление с 0,4% и 0,6% съответно за 2019 и 2020 г. 
Държавата ще има повече пари за харчене не чрез нови заеми и бюджетен дефицит, а чрез увеличаване на приходите. 
Планира се приходите в хазната да нарастват по-бързо от разходите и през 2020 г. бюджетът вече да няма дефицит. През 
2018 г. се очаква приходите да нараснат с 2,537 млрд. лв., през 2019 г. увеличението да бъде с 2,09 млрд. лв., а през 2020 
г. - с малко над 2 млрд. лв. Това ще се постигне благодарение на очакваното положително развитие на бизнеса в страната, 
вдигането на доходите на хората, както и на мерките срещу сивата икономика. 
 
В. Сега 
 
√ БДЖ и НКЖИ гълтат от бюджета близо 500 млн. лв. годишно 
Държавата взима едва 55 млн. лева дивиденти от всичките си предприятия 
Правителството ще увеличи субсидиите към държавните предприятия в следващите три години, показва средносрочната 
бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. Най-много средства и занапред ще гълтат двата жп гиганта - БДЖ и 
Националната компания "Железопътна инфраструктура". 
За БДЖ "Пътнически превози" е предвидена субсидия от 175 млн. лв. във всяка от идните три години. Част от бюджетната 
инжекция е за покриване на разходите по обществения пътнически превоз - дружеството е длъжно да вози евтино или 
безплатно определени категории пътници - ученици, пенсионери, военни и т.н. Тази част от сумата е като предни години. 
Но сега се предвижда БДЖ да получи допълнителни 35 млн. лв. от хазната за закупуване на нови вагони и локомотиви, 
както и за основен ремонт. Част от тези средства ще отидат за погасяване на задълженията на дружеството към банките 
по заемите за вече закупени влакове. 
По 145 млн. лв. годишно ще получава от 2018 г. Националната компания "Железопътна инфраструктура" за поддържането 
и експлоатацията на жп мрежата в страната. Това е увеличение с 10 млн. лева спрямо сумата, предвидена за 2017 г. 
Аргументът за завишението на средствата е по-големият ресурс, необходим за поддръжката и експлоатацията на новите 
активи, придобити с европари по програма "Транспорт" до момента и невъзможността на НКЖИ да го осигури само със 
собствени приходи. Освен това е планирано завишение и на бюджетните трансфери, за да може държавното предприятие 
да изпълнява инвестиционната си програма. За целта в периода 2018-2020 г. дружеството ще получи и по 115 млн. лв. 
годишно, което е с 10 млн. лв. повече от тази година. 
И "Български пощи" ще разчитат на държавна помощ - по 15 млн. лева на година в периода 2018-2020 г. Причината е, че 
предприятието трябва да поддържа клонове и персонал и в малки населени места, където няма никаква рентабилност. 
Столичната община пък ще получи догодина 26.5 млн. лв. субсидия за превозите на пътници по губещите линии на 
градския транспорт, като сумата е завишена с 3.5 млн. лв. За следващите две години средствата се увеличават с по 5 млн. 
лв. С по 5 млн. лв. ще се завишат и дотациите от държавния бюджет за покриване на разликата между евтините пътувания 
на ученици, студенти, пенсионери, военни и действителната им цена. През 2018 г. те ще достигнат 101.8 млн. лв.  
Капиталов трансфер от 11 млн. лв. за всяка година до 2020 г. включително ще получи и ДП "Пристанищна инфраструктура". 
Средствата са насочени за изграждане и поддържане на пристанищата за обществен транспорт. 
ПЛЮС-МИНУС 
Въпреки че държавата все още има собственост в стотици фирми, тя получава много малки приходи от тях като акционер. 
От всички предприятия и търговски дружества, в които има участие, догодина тя ще получи като дивиденти скромните 55 
млн. лева. През следващите две години сумите ще са с по 5 млн. лева повече. Тези числа може би ще накарат противниците 
на приватизацията да се замислят дали е разумно държавните предприятия да се "пазят" от частни инвестиции на всяка 
цена.  
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News.bg 
 
√ Световната банка подкрепя устойчивия ни растеж 
Постоянният представител на Световната банка за България Тони Томпсън потвърди ангажимента да подкрепя устойчивия 
растеж и програмата за всеобщ просперитет на България. Това съобщават от "Дондуков 1". 
Томпсън поздрави Бойко Борисов за третия му премиерски мандат. 
Тони Томпсън призовава Борисов да разчита на трайната подкрепа за работата му по укрепване на институциите в 
секторите енергетика, води, финанси, гори и околна среда, както и за подобряване на образованието, здравеопазването и 
социалните услуги за всички българи. 
Томпсън също очаква задълбочаване на сътрудничеството с администрацията на Министерския съвет в рамките на 
консултантската дейност за споделени услуги. 
Той изразява уверението на представителите на банката, че организационният модел на споделените услуги има голям 
потенциал за ускоряване на модернизацията на държавната администрация и за постигане на ефективност, които биха 
могли да се използват за повишаване качеството на обществените услуги. 
 
Investor.bg 
 
√ Умните иновации - в основата на бъдещето на енергийния сектор 
Стъпка по стъпка България се насочва към новите технологии, които генерално променят начина, по който 
възприемаме енергетиката 
В последните години енергийният сектор се развива с най-бързите темпове от Втората световна война насам. Само преди 
дни Великобритания записа първия си ден след Индустриалната революция, в който не разчита на въглищата като източник 
на енергия - нещо немислимо само допреди няколко години. 
Секторът се развива, разчитайки на технологиите, водещи до промяна в начина производство, съхранението и на 
потреблението на енергия и като цяло - в начина, по който се възприема сектора. 
Започва да се променя моделът на енергетиката и вероятно не е далеч времето, когато големите електроцентрали, 
използващи изкопаеми горива, ще останат в историята, а потребителят ще играе все по-важна, всъщност централна, роля 
на енергийния пазар. 
Промените в сектора са на всички нива. Все по-масово например навлизат и т.нар. "интелигентни" енергийни мрежи. Те 
дават на клиентите на енергийните дружества достъп до данни за потреблението в реално време, което е един от златните 
стандарти, възприети от европейските институции, за енергийноефективното потребление. 
По този начин намаляват и сметките на домакинството - според изчисленията на Брюксел с поне 9% годишно. 
Европейската комисия постави цел до 2020 година поне 80% от мрежите в ЕС да бъдат от ново поколение. Реализацията 
обаче е оставена на националните институции, защото цената, която трябва да бъде платена не е малка. 
Според оценките на Брюксел разходите по поставяне на "умен" измервателен уред на електроенергия или природен газ в 
ЕС коства средно между 200 и 250 евро. Но води до спестявания от средно 160 евро по отношение на природния газ и от 
309 евро по отношение на електроенергията, както и намаляване на потреблението със средно 3%. 
В последните месеци България също започна стъпка по стъпка да върви към реализирането на идеята. Потокът на 
инвестиции на енергийните дружества го доказват - в дългосрочен план развитието ще е в тази посока. 
Само преди броени дни ЧЕЗ Разпределение обяви обществена поръчка за изграждане на автоматизирана система за 
дистанционен отчет. По тази поръчка в следващите две години компанията ще изгради системата, включително и ще 
премахне част от съществуващите електромери и часовникови превключватели и ще инсталира новите електромери. 
Стойността на обществената поръчка е 28 млн. лева, става ясно от документацията. Дружеството планира инвестиции от 
130 млн. лева в мрежата в Западна България през тази година, а част от тях са за внедряване на новите технологии. 
Към края на 2018 година малко повече от половината електромери на EVN България ще бъдат с дистанционен отчет, 
коментираха преди време от компанията. В проекта ще бъдат вложени към 32 млн. евро. Идеи в тази насока имат и в 
Енерго Про. Компанията е обявила обществена поръчка за покупката на нови модеми за електромерите с дистанционен 
отчет за 600 хил. лева. 
Наблюденията досега показват, че новите технологии помагат на дружествата да се справят с един от големите проблеми 
на пазара - кражбите на електроенергия. Съществената промяна в потреблението например се засича веднага и е повод 
за проверка на обектите. 
Новите електромери ще подпомогнат пълната либерализация на енергийния пазар, която е приоритет и в управленските 
планове на новото правителство и в плановете на Европейската комисия за развитието на "чистата" енергетика. 
 
√ ЧЕЗ ще инвестира нови 1,625 млн. лева в Западна България 
Проект за 77 хил. лева ще подобри захранването на института за спешна медицинска помощ „Пирогов“ 
ЧЕЗ Разпределение започва инвестиционни обекти на стойност 1 625 хил. лева по електроразпределителната мрежа на 
Западна България през май, съобщи компанията. 
В София ще бъдат вложени над половин милион лева. Започва реконструкцията на въздушна мрежа ниско напрежение в 
район "Овча купел", където ще бъдат инвестирани 58 хил. лв. Ще бъде реконструиран и кабел средно напрежение, който 
захранва "Пирогов" и района около него. Проектът, който ще подобри захранването на института за спешна медицинска 
помощ, е на стойност 77 хил. лева. 
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В София ще бъдат подменени два кабела средно напрежение. В единия ЧЕЗ Разпределение влага 75 хил. лева за 
подобряване на захранването в район "Оборище", а в другия - 113 хил. лева за подобряване на услугата в районите 
"Изгрев" и "Слатина". 
Извън столицата стартират 21 инвестиционни обекта. 
В област Плевен ЧЕЗ Разпределение ще вложи 290 хил. лева, като само в реконструкция на мрежите в с. Градина и с. Долни 
Луковит ще бъдат инвестирани 250 хил. лева. В област Враца започват проекти за 207 хил. лева, основният от които е 
ремонт на мрежата по ул. "Ломска" в гр. Козлодуй след изграждане на трафопост. В този проект ЧЕЗ Разпределение влага 
120 хил. лева. За област Ловеч са заделени 136 хил. лева, от които 96 хил. лева за изграждане на трафопост и нов кабел в 
с. Орешак на община Троян. В област Монтана проектите са на стойност 152 хил. лева, от които 55 хил. лева са 
предназначени за реконструкция на кабел 20 киловолта в Лом. 
Започващите през май 35 проекта на обслужваната от ЧЕЗ територия в Западна България са част от рекордната по обем 
инвестиционна програма на дружеството за 2017 г. за 130 млн. лева, се посочва в съобщението. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Рекордно са нараснали разходите за болнични 
Огромно е нарастването на болничните до третия ден, които са за сметка на работодателя, същевременно са скочили и 
разходите на НОИ за тези обезщетения. 
Това съобщава днес "Сега", цитирайки, данни получени от Националния осигурителен институт и Българската стопанска 
камара. 
За 6 години броят на болничните дни за сметка на работодателя се е увеличил със 120 процента. 
А НОИ миналата година е изплатил 446 милиона лева за обезщетенията от четвъртия ден нататък. Това са рекордни 
разходи от 2009-а, откакто има публични данни за тези обезщетения. 
През 2010 г. първото правителство на ГЕРБ въведе като антикризисна мярка правилото работодателят да плаща първите 
дни от болничните, припомня "Сега". Целта беше за да се разтовари НОИ от тези разходи и да има повече контрол върху 
използването на тези обезщетения. 
Мярката даде резултат в първите две години от въвеждането й, като НОИ наистина регистрира намаление и на броя на 
дните, и на сумите. След това обаче от 2012 г. разходите на осигурителния институт тръгнаха стремглаво нагоре, въпреки 
че огромни разходи останаха и за работодателите. 
Почти всички видове обезщетения са вкарали осигурителния институт в преразход, показват предварителните данни за 
изпълнението на бюджета за 2016 г. Общо за обезщетения са платени 1,4 милиарда лева 
Най-сериозно като дял е превишението на обезщетенията за безработица. Към края на миналата година са платени 390 
милиона лева, което е с 20% над плана за годината. 
 
Dnes.bg 
 
√ До 16 май работим за държавата, после за себе си 
136 дни бяха необходими тази година, за да попълним бюджета 
Общо 136 дни бяха необходими тази година, за да попълним държавния бюджет, а след 16 май ще работим само за себе 
си, изчисляват икономистите от Института за пазарна икономика (ИПИ), съобщава Investor.bg. 
"Една от първите ми задачи при постъпването в Института през 2007 г. беше да изчислим Деня на свобода от 
правителствена намеса в България. Общата концепция за т. нар. Tax Freedom Day тогава вече беше широко позната, но по 
света можеха да се срещнат всякакви методологии", коментира икономистът от ИПИ Петър Ганев. 
Първата сметка за България е направена с фокус върху периода 1998-2007 г. "Тогава твърдо решихме, че макар всяка 
фискална дискусия по същество да е разговор за държавните разходи, то в случая ще се фокусираме върху приходната част 
на бюджета, търсейки непосредствена обвързаност с това, което излиза от джобовете на данъкоплатците и попада в 
държавата хазна", каза икономистът. 
Оказва се, че този ден у нас настъпва в края на месец май при консолидирани приходи в рамките на близо 40% от БВП на 
страната. "Тези 40% всъщност бяха една от най-силните фискални котви у нас", заяви той. 
От днешна гледна точка картината е различна. След последната ревизия на данните за БВП, отразена и в годините назад, 
преразпределението в тези години преди кризата вече се изчислява в рамките на 37-39% от БВП.  
"Консолидираните приходи са си същите – там ревизия не може да има, но знаменателят (размерът на икономиката) се 
измени. Малко като в онзи виц за изпита по икономика, където 10 години по-късно въпросите на теста са си същите, но 
вече отговорите са други", посочи Ганев. 
С други думи и преди кризата данъчната свобода е настъпвала някъде в средата на май. "В годините на кризата денят 
идваше доста по-рано (има случай и в края на април), но това беше заради сриването на приходите и появата на големи 
дефицити през 2009-2011 г. Днес, през 2017 г., приходната част на бюджета е напълно възстановена и преразпределението 
се върна на нива около 38% от БВП. Както и в първото издание на данъчната свобода (2007), така и днес се налага изводът, 
че в крайна сметка държавата си гони тези нива на преразпределение и ги постига", обясни още икономистът. 
По думите му през години се е налагало да се правят различни леки промени в методологията, които да отразят 
променящата се среда. "На първо време прибавихме дните за отработване, които отразяваха дефицита в бюджета. За 
целият период 2009-2017 г. се натрупаха над 60 дена за отработване или дефицит в рамките на над 13 млрд. лв. В първите 
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години беше покрит с парите от фискалния резерв, а после се наложи да нарасне и външният дълг на страната. Тази година 
също са заложени 5 дни за отработване, които отразяват заложения дефицит от 1,3 млрд. лв.", отбеляза той. 
 
Money.bg 
 
√ Kитaй инвecтиpa $124 милиapдa в пpoeĸт зa глoбaлнaтa тъpгoвия 
Kитaйcĸoтo пpaвитeлcтвo инвecтиpa дeceтĸи милиapди дoлapи ĸaтo чacт oт aмбициoзeн иĸoнoмичecĸи плaн зa 
възcтaнoвявaнe нa пpиcтaнищa, пътищa и жeлeзoпътни мpeжи. Идeятa e инфpacтpyĸтypнитe пpoeĸти дa пoмoгнaт зa 
paзшиpявaнe нa вpъзĸитe мeждy тъpгoвcĸитe пapтньopи. 
Πpeзидeнтът нa втopaтa пo гoлeминa иĸoнoмиĸa в cвeтa Cи Дзинпин oбeщa дa влoжи 124 милиapдa дoлapa зa пpoгpaмa, 
ĸoятo щe бъдe извecтнa ĸaтo "Eдин пoяc - eдин път". 
"Tъpгoвиятa e вaжeн двигaтeл нa иĸoнoмичecĸoтo paзвитиe", ĸoмeнтиpa дъpжaвният глaвa нa Kитaй нa cpeщaтa нa въpxa 
нa cвeтoвнитe лидepи в Πeĸин, цитиpaн oт ВВС. 
Πлaнът, чиятo цeл e дa paзшиpи тъpгoвcĸитe вpъзĸи мeждy Aзия, Aфpиĸa, Eвpoпa и извън нeя, бe пpeдcтaвeн зa пъpви път 
пpeз 2013 г. 
Чacт oт мacoвoтo cтимyлиpaнe нa финaнcиpaнeтo, нacoчeнo ĸъм yĸpeпвaнe нa вpъзĸитe нa Kитaй c нeгoвитe тъpгoвcĸи 
пapтньopи, вĸлючвa 60 милиapдa юaнa или 9 милиapдa дoлapa зa пoдпoмaгaнe нa paзвивaщитe ce cтpaни и 
мeждyнapoднитe инcтитyции, ĸoитo ca чacт oт пpoeĸтa. 
Cи Дзинпин изпoлзвa peчтa cи, зa дa yвepи зaпaднитe диплoмaти, чe плaнът, oпиcaн ĸaтo "нoв Πът нa ĸoпpинaтa", нe e 
пpocтo oпит зa нacъpчaвaнe нa ĸитaйcĸoтo влияниe в cвeтoвeн мaщaб. 
 
√ Еврото поскъпва, доларът е в отбрана 
Дoлapът зaпoчвa ceдмицaтa в oтбpaнa cлeд излизaнeтo нa иĸoнoмичecĸитe дaнни зa CAЩ, ĸoитo нe oпpaвдaxa пpoгнoзитe. 
Ocвeн тoвa, нeгaтивнo въpxy aмepиĸaнcĸaтa вaлyтa влияe гeoпoлитичecĸoтo нaпpeжeниeтo, пopoдeнo oт нoвитe paĸeтни 
oпити нa KHДP. 
Ha тoзи фoн "зeлeнитe пapи" нeзнaчитeлнo ce пoнижaвaт cпpямo oбщaтa вaлyтa, нo нe и ĸъм йeнaтa. Зapaди пoĸaчвaнeтo 
нa пeтpoлнитe цeни т.нap. cypoвинни вaлyти ce пoĸaчвaт. 
Индeĸcът нa дoлapa, oтpaзявaщ динaмиĸaтa мy cпpямo ĸoшницaтa oт 6-тe вaлyти ĸoнĸypeнти, ce пoнижaвa c 0,1 пpoцeнтa - 
дo 99,152 пyнĸтa. 
Kypcът нa дoлapa днec cyтpинтa ce пoнижaвa дo $1,0940, в cpaвнeниe c $1,0931 пpи зaĸpивaнe н тъpгoвиятa в пeтъĸ. 
Cтoйнocттa нa eвpoтo cпpямo йeнaтa ce пoĸaчвa дo 124,13 йeни, пpи 123,89 йeни в пeтъĸ. 
Дoлapът пocĸъпвa пo oтнoшeниe нa япoнcĸaтa вaлyтa дo 113,48 йeни зa дoлap пpи ĸypc 113,38 в ĸpaя нa минaлaтa ceдмицa. 
Aвcтpaлийcĸият дoлap пocĸъпвa c 0,12 пpoцeнтa дo $0,7394, пoлyчил пoдĸpeпa oт нapacтвaнeтo нa cypoвиннитe цeни. 
Πoнeдeлниĸът щe e бeдeн oт ĸъм иĸoнoмичecĸи нoвини, нo във втopниĸ инвecтитopитe oчaĸвaт излизaнeтo нa дaннитe зa 
БBΠ нa eвpoзoнaтa и зa пpoмишлeнoтo пpизвoдcтвo в CAЩ пpeз aпpил. 
 


