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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

БНТ 
 
√ Заплатите, ръстът на икономиката и верните решения 
Двете страни на Националния тристранен съвет бяха гости в студиото на предаването. Представителите на 
работодателите - Кирил Домусчиев, председател на КРИБ и Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал. Представителите на синдикатите - Пламен Димитров, президент на КНСБ и Димитър 
Манолов, президент на КТ „Подкрепа”. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал: Без минимална работна заплата. Вместо това 
договаряне на заплащане по икономически дейности, както е в половин Европа и там, където се практикуват тези начини 
на договаряне на доходите, всъщност средната заплата е с 60% по-висока, отколкото в страните, в които има 
административно определяне на минимална работна заплата, а безработицата е с 40% по-ниска и близо половината от 
трудещите се на ЕС живеят точно в такива държави. Много е добре да се водят преговори, целта е да се постигне 
споразумение и съгласие, но ако това е просто заради самите преговори, няма полза от такова губене на време. Сега 
например минималната работа заплата е определена в сердносрочната бюджетна прогноза за три години напред. Тоест 
ние сега ще водим преговори за механизма за 2021 г. ли? Очевидно някой се е договорил зад гърба на другия с третата 
страна. 
За повече информация вижте цялото видео: 
 
ТВ+ 
 
√ Васил Велев за исканията на бизнеса за промени в енергетиката 
Васил Велев в "ДЕНЯТ с В.Дремджиев" 
За повече информация чуйте цялото интервю. 
 
Vevesti.bg 
 
√ Бизнесът против минималния доход 
Минималната заплата у нас съществува само за да могат политиците и синдикатите да се отчитат на избиратели и членове, 
че са я увеличили, смята председателят Васил Велев 
Асоциацията на индустриалния капитал в България иска да се премахне минималната работна заплата за цялата страна и 
да се развие колективното трудово договаряне по икономически дейности. 
Това каза председателят на АИКБ Васил Велев на открито за медиите заседание на Управителния съвет на Асоциацията, 
цитиран от БТА. 
Според него минималната работна заплата в България съществува само, за да могат политиците и синдикатите да се 
отчитат на избиратели и членове, че са я увеличили. 
Той определи дискусията около минималното възнаграждение като измислен за държавата проблем. България е с петата 
най-висока минимална работна заплата спрямо брутния вътрешен продукт в ЕС. Производителността на труда в страната 
е 15,26 на сто от тази в ЕС-28, а възнагражденията са 21,07 на сто от тези за ЕС – 28, което показва, че заплатите изпреварват 
производителността на труда сравнено с останалите страни в ЕС, каза Велев 
България има и по-висок размер на съотношението компенсация на наетите като процент от БВП от повечето 
източноевропейски страни, а от всички държави членки на ЕС има най-високия ръст на това съотношение за периода 2005 
-2016 година. 
Той допълни, че в момента под минималната заплата в страната работят стотици хиляди души, които са назначени на 
половин работен ден, на три четвърти работен ден, а реално работят осем часа. Данните на НСИ показват, че работната 
сила в България намалява със 73 хиляди през 2016 година, заетите намаляват с 15 хиляди, каза Велев и допълни, че в 
страната ни все по-малко има кой да работи. 
По думите му това е големият проблем, който трябва да се дискутира от цялото общество. Общият брой на хората извън 
работната сила достига 2 900 000 души, от тях едва 239 хиляди имат желание да работят. 

https://www.bnt.bg/bg/a/zaplatite-rsta-naikonomikata-i-vernite-resheniya-16052017
https://www.youtube.com/watch?v=TPW14KSLudE&feature=share
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Председателят на АИКБ цитира данни, според които доходите на работещите в страните от ЕС без регламентирана 
минимална работна заплата са 1,6 пъти по-високи от тези на трудещите се, където има регламентирана минимална 
работна заплата, а безработицата е 1,4 пъти по-ниска. 
Направените изчисления показват, че средната работна заплата за страните, които нямат регламентирана минимална 
работна заплата, е значително по-висока от тази в страните, които имат регламентирана задължителна минимална работна 
заплата, допълни той. 
По данни на МВФ България е сред най-потърпевшите от емиграцията от Изток на Запад. Близо 20 милиона души са 
напуснали Източна Европа за последните 25 години. Най-голям е отливът от Югоизточна Европа – България, Румъния, 
Хърватия и Албания – към 2012 г. около 16 на сто от населението на тези страни е емигрирало на Запад. България е сред 
най-засегнатите от емиграцията на Запад страни. 
Това е намалило растежа на БВП със средно 7 процентни пункта, намалява и производителността на труда, увеличава 
фискалната тежест и забавя допълнително напредъка в иновациите. 
Васил Велев заяви, че в политиката по доходите извънредни мерки в България не са нужни, те растат по-бързо отколкото 
икономиката. 
 
Iconomist.bg 
 
√ БИЗНЕСЪТ С ИДЕЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА 
Инструментът е пример за това, че доходите у нас растат по-бързо от производителността 
Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага премахване на минималната заплата и развиване на 
договарянето на заплати по сектори, съобщи "Дарик нюз" 
Председателят на организацията Васил Велев подкрепи предложението с данни за държавите в Европейския съюз - според 
тях доходите на работещите в държави без регламентирана минимална заплата са 1,6 пъти по-високи от тези в държавите 
с такава заплата, а безработицата е 1,4 пъти по-ниска. 
Бизнесът потвърди позицията си, че у нас доходите растат по-бързо от производителността на труда. Пример за това е 
минималната заплата, която със заложеното ново увеличение на 510 лева ще е нараснала двойно за последните четири 
години, а икономиката е пораснала в пъти по-малко, посочиха от организацията. 
На фона на предстоящото подновяване на преговорите как да се определя минималната заплата, от Асоциацията на 
индустриалния капитал поискаха премахването й. Според Васил Велев ръстът на минималното възнаграждение 
изпреварва повишението на производителността и на средната работна заплата. Така нискоквалифицираният труд е 
надценен, което демотивира хората да търсят квалифицирана работа. Ако от догодина минималната заплата стане 510  
лева, със средно 12 процента клас за прослужено време, нейната стойност достига 571 лева. 
Сравнете я сега със средната заплата, например в област Видин или със средната заплата в хотели, ресторанти, 
охранителна дейност, текстил и облекло. Ще видите, че тя се доближава до средната", посочи Велев. 
Друг аргумент в полза на отпадане на минималната заплата е ситуацията в европейските държави, в които няма 
административна намеса за този доход. 
От бизнеса предлагат и други мерки за осигуряването на работна сила и развитие на икономиката - висшистите, завършили 
университет у нас, да бъдат задължени да работят в България за определен период, а държавата да улесни достъпа на 
чуждестранни работници до трудовия пазар, който има нужда от средни специалисти. 
 
В. Земя 
 
√ Индустриалците искат да се премахне минималната работна заплата у нас 
България е сред най-засегнатите от емиграцията на Запад страни 
Асоциацията на индустриалния капитал в България иска да се премахне минималната работна заплата за цялата страна и 
да се развие колективното трудово договаряне по икономически дейности, предложи председателят на АИКБ Васил Велев 
на открито за медиите заседание на управителния съвет на асоциацията. Според него минималната работна заплата у нас 
съществува само за да могат политиците и синдикатите да се отчитат на избиратели и членове, че са я увеличили. Той 
определи дискусията около минималното възнаграждение като измислен за държавата проблем. България е с петата най-
висока минимална работна заплата спрямо брутния вътрешен продукт в ЕС. Производителността на труда в страната е 
15,26 % от тази в ЕС-28, а възнагражденията са 21,07 % от заплатите за ЕС-28, което показва, че парите изпреварват 
производителността на труда, сравнено с останалите страни в евросъюза, би тревога Велев. България има и по-висок 
размер на съотношението компенсация на наетите като процент от БВП от повечето източноевропейски страни, а от всички 
държави — членки на ЕС, има най-високия ръст на това съотношение за периода 2005–2016 г., показват още данните на 
индустриалците. В момента под минималната заплата в страната работят стотици хиляди души, които са назначени на 
половин работен ден, на три четвърти работен ден, а реално работят осем часа, припомни председателят на АИКБ. Данните 
на НСИ показват, че работната сила в България намалява със 73 хиляди през 2016 г., заетите намаляват с 15 хиляди, заяви 
Велев и допълни, цитиран от БТА, че у нас все по-малко има кой да работи. Общият брой на хората извън работната сила 
достига 2 900 000 души, от тях едва 239 хиляди имат желание да работят. Председателят на АИКБ цитира данни, според 
които доходите на работещите в страните от ЕС без регламентирана минимална работна заплата са 1,6 пъти по-високи от 
тези на трудещите се, където има регламентирана минимална работна заплата, а безработицата е 1,4 пъти по-ниска. По 
данни на МВФ България е сред най-потърпевшите от емиграцията от Изток на Запад. Близо 20 милиона души са напуснали 
Източна Европа за последните 25 години. Най-голям е отливът от Югоизточна Европа — България, Румъния, Хърватия и 
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Албания, към 2012 г. около 16 % от населението им е емигрирало на Запад. България е сред най-засегнатите от емиграцията 
на Запад страни. Това е намалило растежа на БВП със средно 7 %, намалява и производителността на труда, увеличава 
фискалната тежест и забавя допълнително напредъка в иновациите. 

 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
В. Стандарт 
 
√ Чужденци извън ЕС ще работят по морето по 90 дни 
Собствениците на туристически обекти ще могат да назначават без трудово разрешение в рамките на 90 дни граждани от 
трети страни, заяви вицепремиерът по икономическата и демографска политика и съпредседател на „Обединени 
патриоти" Валери Симеонов пред БНТ. 
"Туристическият бранш ще получи почти всичко това, което иска. В рамките на 90 дена е въведен и действа съгласно Закона 
за трудовата мобилност и миграция съответният регистрационен режим. Той е много важен, защото дава право на нашите 
собственици на туристически обекти да наемат граждани основно от трети страни", каза вицепремиерът. 
Симеонов обаче обяви, че има в предвид българи от Молдова, Украйна, Беларус, Русия и други. „Спрямо тях ще се прилага 
правото и възможността, която дава законът в рамките на 90 дни да присъстват и да упражняват трудова дейност без 
трудово разрешение", каза той. Процедурата обаче била сложна, а става въпрос за около 2000 души, които имат нужната 
квалификация. 
„Това са наши сънародници, които говорят български, руски и някой западен език", каза Симеонов. Вицепремиерът 
допълни, че е имал среща с министър Бисер Петков и той го е уверил, че от следващия понеделник ще се открият районни 
бюра за такива кандидати във Варна и Бургас. 
Копирано от standartnews.com 
 
В. Сега 
 
√ МОН смята да издири и върне в училище 21 000 деца 
И новите учебници за 2-ри, 6-и и 8-и клас ще закъснеят за началото на учебната година, съобщи министър Вълчев 
Експертни екипи на МОН ще бъдат разпратени по общините, за да издирят всяко дете над 5 г. и да съдействат за 
записването му в детска градина или за връщането му в училище, ако то не посещава такова. Това е една от мерките за 
пълно обхващане на децата в образователната система, посочена от новия просветен министър Красимир Вълчев като 
основна задача пред екипа му. Става дума за около 21 000 деца. 
Вчера той представи приоритетите си, сред които справяне с неграмотността, мотивиране на учителите чрез увеличение 
на заплатите, облекчаване на бумащината в училище, корекция на делегираните бюджети и продължаване на реформата 
във висшето образование. 
Министър Вълчев се зарече да предприеме решителни мерки за обхващане, задържане и обучение на всички деца и 
ученици в България с цел пресичане на ранното им отпадане от училище. До края на юни ще се изработи механизъм за 
междуинституционална координация, който да посочи функциите по задържането на децата в училище. Още преди 15 
септември пък във всяка община ще бъдат сформирани екипи, които да подпомагат записването на децата на детска 
градина и на училище, особено на тези от уязвимите групи. Екипите ще включват най-различни специалисти, като целта 
им ще е чрез индивидуална работа с родителите да ги мотивират да включват децата си в образователния процес. 
Не е ясно как точно ще става издирването - дали учителите ще посещават домовете на подлежащите на записване в учебно 
заведение деца, нито как ще бъдат мотивирани да го правят. Най-вероятно МОН ще ползва данните от ГРАО за родените 
през съответната година и ще издирва онези, които не са записани на задължителната предучилищна. 
Засега от МОН не се ангажират и с конкретен процент, с който би следвало да намалее броят на преждевременно 
напускащите класните стаи. Противно на общата тенденция в ЕС, делът на ранно отпадащите от училище у нас се 
увеличава, като от 12.5% през 2013 г. той достига 13.4% през 2015 г. (при цел от 11%). Данните на НСИ сочат, че през 2015/16 
г. училище са напуснали 21 170 деца. Българчетата, посещаващи детска градина, също все още са по-малко от заложената 
цел - 89.3%, при целеви показател за ЕС - 95%.  
Ресорният зам.-министър Деница Сачева посочи, че конкретните мерки за задържане на децата в училище ще бъдат 
съобразени със спецификата на всеки регион, тъй като причините за ранното отпадане са различни - липса на уреден 
транспорт, на финанси, културни особености на дадена общност и др. Министърът съобщи, че се обмисля премахване на 
таксите за детска градина там, където те все още съществуват. Друга мярка за задържане на децата в училище ще е 
максималното обвързване на правата и помощите за родителите с посещението на децата им в детска градина или 
училище. И в момента месечните семейни помощи за деца следва да се отпускат срещу максимум 5 неизвинени отсъствия 
от училище и най-много 3 дни отсъствие от забавачка. Но директорите обаче масово крият подобни данни, за да не им 
орежат делегираните бюджети.  
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Приоритет на МОН ще е мотивирането на младите педагози, завършили с отличен успех, да стават учители, тъй като до 8 
г. се очаква 50% от преподавателите да навлязат в пенсионна възраст. Това според Вълчев ще стане с увеличение на 
учителските заплати, гарантирано в 3-годишната средносрочна бюджетна прогноза на кабинета - според нея парите за 
образование трябва да се увеличават с по 330 млн. лв. на година, което според министъра ще гарантира двоен скок на 
учителските възнаграждения до 4 г. От началото на 2018 г. МОН ще предложи и корекция във формулата, по която се 
разпределят делегираните бюджети. В нея ще се заложи коефициент, който ще води до увеличаване на средствата за 
учителите от малките и отдалечени населени места. Новият екип в министерството ще направи и пълен преглед на 
държавните образователни стандарти, като ще промени някои от тях с цел разтоварване на учителите от бумащината. 
Първата коригирана наредба ще е тази за приобщаващото образование, от чиито разпоредби учителите масово се 
оплакват. Най-вече заради това, че наредбата ги натоварва прекомерно с попълване на формуляри и им отнема ценно 
време за интегрирането на децата в неравностойно положение. 
Просветният министър обеща да продължи реформата във висшето образование и обвързването на приема на студенти и 
държавната субсидия за вузовете с качеството на предлаганото обучение и потребностите на трудовия пазар. Ще се въведе 
регионален компонент във финансирането на университетите, който ще е за отделни техни професионални направления, 
значими за дадения регион. Вълчев призна, че има проблеми с оперативната програма "Наука и образование", по която в 
момента тече оценка на 44-те подадени проекта за изграждане на научни центрове за 350 млн. лв. Информация по въпроса 
той обеща, след като се запознае детайлно с изпълнението й. Вчера стана ясно, че Цветана Герджикова - шеф на дирекция 
"Структурни фондове" (явяваща се управляващ орган на програмата), на която служебният просветен министър проф. 
Николай Денков поиска оставката заради некомпетентност, е върната на работа след 3-месечен отпуск по болест. 
ЗАКЪСНЕНИЕ 
Новите учебници за 2-ри, 6-и и 8-и клас, по които учениците от тези класове трябва да започнат да учат от 2017/18 г., няма 
да са готови за 15 септември т.г. Вълчев призна, че му е трудно да прогнозира кога и къде ще се доставят новите книги - на 
места те ще пристигнат броени дни след първия учебен ден, на други - до месец след 15 септември. Дотогава издателствата 
ще осигурят pdf учебници. Първолаците и петокласниците пък най-после ще бъдат зарадвани с пълен комплект нови 
учебници по всички предмети, след като това трябваше да стане още през м.г. Тогава единственият готов нов учебник бе 
този по история за 5-и клас. 
 
Investor.bg 
 
√ За девет тримесечия вземанията на дружествата за бързи кредити нарастват с 28% 
За 21 месеца необслужваните бързи заеми намаляват с 18,6% до 388,604 млн. лева  
Вече девет поредни тримесечия се увеличават вземанията на дружествата, специализирани в отпускане на бързи кредити, 
показват данните на Българската народна банка (БНБ). 
За този период вземанията се увеличават с 28%, показват изчисления на Investor.bg на базата на данните на БНБ. 
Към края на март вземанията възлизат на 2,592 млрд. лева (2,7% от БВП) при 2,293 млрд. лв. (2,5% от БВП) в края на март 
2016 г. и 2,025 млрд. лева през март 2015 г.. 
В сравнение с първото тримесечие на миналата година те се увеличават с 13% (298,7 млн. лв.) и с 3,3% (83 млн. лв.) в 
сравнение с края на декември 2016 г. 
Върху вземанията по заемите оказват влияние нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните 
дванадесет месеца са в размер на 86 млн. лева. 
На годишна база продадените кредити са в размер на 94,9 млн. лв. (в т.ч. 33,7 млн. лв. през първото тримесечие на 2017 
г.), а закупените – 8,9 млн. лв. През първото тримесечие на 2017 г. няма закупени кредити. 
В матуритетната структура преобладават кредитите над пет години, които са 957,6 млн. лева в края на март 
тази година. Те се увеличават с 31,2% (227,5 млн. лв.) спрямо края на март 2016 г. и с 8,3% (73,2 млн. лв.) в 
сравнение с края на декември 2016 г. 
Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 31,8% в края на март 2016 г. до 
36,9% в края на същия месец на 2017 г, констатират от централната банка. 
В края на първото тримесечие на 2017 г. вземанията по кредити с матуритет над една до пет години са 758,2 млн. лева. На 
годишна база те нарастват с 15,7% (102,7 млн. лв.) и с 4,2% (30,7 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 
2016 г. 
Вземанията по кредити с матуритет до една година са 487,5 млн. лв. в края на март 2017 г., като нарастват с 8,9% (39.8 млн. 
лв.) спрямо края на същия месец на 2016 г. и намаляват с 0,2% (0,8 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие 
на 2016 г. 
За седем поредни тримесечия намалява размерът на необслужваните заеми. Докато през третото тримесечие на 2015 г те 
възлизат на 477, 930 млн. лева, в края на март тази година те са 388,604 млн. лева, като спадът е с 18,6%. 
В сравнение с края на март 2016 г. “лошите заеми” намаляват с 15,5% (71,2 млн. лева) и с 4,9% (20,1 млн. лева) спрямо края 
на декември 2016 г. 
В края на първото тримесечмие на 2017 г. вземанията на домакинствата нарастват на годишна база с 15,9% (280,8 млн. лв.) 
до 2,043 млрд. лева. В сравнение с края на декември 2016 г. те се увеличават с 3,1% (61 млн. лв.). 
Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 78,1% в края на март миналата 
година до 79,7% в края на същия месец на 2017 година. 
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Към 31 март вземанията по кредити от бизнеса са за 460,8 млн. лева. Те се увеличават с 2,3% (10,5 млн. лв.) в сравнение с 
март 2016 г. и с 4,2% (18,6 млн. лв.) спрямо края на декември 2016 година. Относителният им дял в общия размер на 
вземанията по кредити от резиденти намалява от 20% в края на март 2016 г. до 18% в края на същия месец на 2017 година. 
В структурата на вземанията по кредити от домакинствата преобладават потребителските кредити, които са 1,849 млрд. 
лева в края на първото тримесечие на 2017 г. 
На годишна база те се увеличават с 20,4% (312,7 млн. лв.) и с 3,7% (65,8 млн. лв.) спрямо края на декември миналата година. 
Относителният им дял в общия размер на вземанията се увеличава от 87,2% към края на март 2016 г. до 90,5% в края на 
същия месец на 2017 г, констатират експертите на БНБ. 
Размерът на жилищните кредити в края на първото тримесечие на 2017 г. е 102,4 млн. лв. и намалява с 29,1% (42 млн. лв.) 
в сравнение с края на март 2016 г. Спрямо декември 2016 г. той се понижава с 8,9% (9,9 млн. лева). Относителният дял на 
тези кредити в общия размер на вземанията от домакинствата е 5% в края на март 2017 г. при 8,2% в края на същия месец 
на 2016 година. 
Другите кредити са общо 91,6 млн. лева. в края на март 2017 г., като на годишна база те се увеличават с 12,5% (10,2 млн. 
лв.) и с 6% (5,2 млн. лв.) спрямо края на декември 2016 година. Относителният им дял намалява от 4,6% в края на март 
2016 г. до 4,5% в края на същия месец на 2017 година. 
В края на март 2017 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3,145 млрд. лева при 3,011 млрд. лева 
в края на същия месец на 2016 година. Те нарастват с 4,5% (134,4 млн. лева) спрямо март 2016 г. и с 3,5% (107,6 млн. лева) 
в сравнение с края на четвъртото тримесечие на миналата година. 
Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата за бързи кредити е 33,8 млн. лева в края на март 2017 г. 
Той се увеличава с 16,7% (4,9 млн. лв.) в сравнение с края на март 2016 г. и с 4,7% (1,5 млн. лв.) спрямо края на декември 
2016 г. 
 
BTV 
 
√ ВАС остави в сила цените на винетките 
Те запазват стойността си от началото на 2016 г., когато бяха увеличени 
Върховният административен съд (ВАС) остави в сила цената на винетките. Решението на петчленния състав е окончателно, 
но е подписано с особено мнение от докладчика, съобщиха от съда.  
През юли миналата година тричленен състав отмени тарифата за новите цени на винетките стикери, но Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обжалва. 
Тарифата, с която се определят цените на винетките беше атакувана от неправителствени организации. Основният довод 
беше, че не е спазен Законът за нормативните актове.  
Сега последната инстанция отмени решението на тричленния състав и винетките запазват цените си от началото на 2016 
г., когато бяха увеличени. 
 
News.bg 
 
√ Разписват пътна карта за либерализацията на енергийния пазар 
Пълната либерализация на електроенергийния пазар е основен акцент в управленската програма на правителството. Това 
увери министърът на енергетиката Теменужка Петкова на кръгла маса по проблемите на либерализацията. 
Петкова откри конференцията, в която участват представители на бизнеса, енергийните дружества, експерти. Тя припомни 
важните стъпки по пътя на либерализацията, започнати в рамките на предходния мандат на кабинета "Борисов 2". Тогава 
с експертната помощ на Световната банка бе изготвен моделът на пълната либерализация на енергийния пазар. 
Страната ни е една от последните в ЕС, които не са либерализирали напълно пазара си. Реалният срок, който министър 
Петкова посочи за напълно либерализиране на пазара е пет години. 
Предстои разписването на пътната карта за процеса на либерализация и подготовка на промените в Закона за 
енергетиката, така че да се транспонира моделът, разработен от Световната банка. 
Сред постиженията от предходния мандат Теменужка Петкова отчете финансовото стабилизиране на сектора, свиването 
на дефицита в система, създаването на Фонд "Сигурност на електроенергийната система". По думите й именно той ще има 
много важна роля. 
"Мисля, че този фонд ще бъде един от стожерите в процеса по пълна либерализация на електроенергийния пазар", 
коментира ресорният министър. 
Сред успехите е и въвеждането на енергийната борса. Петкова посочи, че най-важни са законовите промени, свързани с 
въвеждането на модела на пълна либерализация. По думите й задължителен елемент от либерализацията е механизмът 
за защита на уязвимите потребители, който също трябва да намери отражение в нормативната уредба. "България е една 
от последните страни в ЕС, която не е либерализирала своя енергиен пазар. Това създава предпоставки за евентуални 
санкции, ако ние не изпълним този наш ангажимент", посочи Теменужка Петкова. 
От своя страна председателят на КЕВР Иван Иванов коментира, че у нас брутното производство на електроенергия 
представлява микс, от който 40% се произвеждат от ТЕЦ централите, 35% от АЕЦ "Козлодуй", 17% от възобновяема енергия, 
само 8% от заводските топлофикационни централи. Иван Иванов посочи, че след 2016 г. количеството електрическа 
енергия за свободния пазар е 54%, а 46% за регулирания пазар. Иван Иванов констатира, че само 1000 са битовите 
потребители сменили своя доставчик на електроенергия. Само 3% от клиентите на електроенергия са на свободния пазар. 
97% битови потребители продължават да бъдат на регулирания пазар, констатира още председателят на КЕВР. 
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Той посочи, че предстои разработването на новия пазарен модел като в основата е промяната на статута на НЕК, която е 
единствен купувач на енергията на преференциални цени. По думите му предстои тези производители на енергия на 
преференциални цени да излязат на свободния пазар. По думите на Иванов разработваната пътна карта трябва да се 
състои от два сегмента - докога битовите потребители не трябва да напуснат регулирания пазар, и докога битовите 
потребители трябва да направят това. Иван Иванов посочи, че най-важната задача, е ясно мотивирана промяна в закона 
за енергетиката. 
Да се позволи на големите държавни енергийни дружества да предложат на борсата количествата електричество, извън 
договорите, които имат за регулирания пазар. Иванов каза още, че най-важен в този процес е българският парламент, 
който освен законовите промени, трябва да приеме нова енергийна стратегия. 
 
Dnes.bg 
 
√ БВП нараства с 3,4% през първото тримесечие 
Най-голям дял в него заема крайното потребление 
Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.4% през първото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на 
предходната година и с 0.8 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. по данни на Националния статистически 
институт. 
Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2017 г. БВП в номинално изражение достига 19 594 млн. 
лева. Реализираната добавена стойност е 16 803 млн. лeвa. Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (87.6 на сто), 
което в стойностно изражение възлиза на 17 170 млн. лева. 
Външнотърговското салдо е отрицателно. 
През първото тримесечие на 2017 г. брутната добавена стойност се увеличава с 3.1 на сто. Крайното потребление 
регистрира положителен икономически растеж от 4.1%. 
Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно със 7.2 и 10.6 на сто 
 
Money.bg 
 
√ Цeнaтa нa пeтpoлa oтнoвo тpъгнa нaдoлy. Pъcт нa зaпacитe в CAЩ 
Цeнитe нa пeтpoлa ce пoнижaвaт в cpядa, cлeд ĸaтo дaннитe пoĸaзвaт yвeличaвaнe нa зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ cлeд 
дълъг пepиoд нa тexeн cпaд. Явнo пaзapитe ocтaвaт cвpъx зacитeни, въпpeĸи ycилиятa нa OΠEK и Pycия дa cъĸpaтят дoбивa 
и ce дoгoвopиxa зa yдължaвaнe cpoĸa нa cпopaзyмeниeтo c oщe 9 мeceцa. 
Cyтpинтa фючъpcитe зa copтa Вrеnt пoeвтиняxa c 41 цeнтa (0.8%), дo 51.24 дoлapa зa бapeл. B cъщoтo вpeмe ĸoтиpoвĸитe зa 
aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ cпaднaxa c 43 цeнтa, или 0.9% дo $48,23 зa бapeл. 
B пoнeдeлниĸ цeнaтa нa Бpeнт дocтигнa $52.63, a нa WТІ ce пoвиши дo $49.66 зa бapeл, cлeд ĸaтo Cayдитcĸa Apaбия и Pycия 
ce cпopaзyмяxa зa нeoбxoдимocттa cъĸpaщaвaнeтo нa дoбивa c oĸoлo 1,8 милиoнa бapeлa нa дeн дa пpoдължи дo мapт 
2018 гoиднa. 
Πpeз минaлaтa ceдмицa зaпacитe oт cypoвинaтa в CAЩ ca нapacнaли c 882 000 бapeлa дo 523,4 милиoнa, пoĸaзвaт дaннитe 
нa Aмepиĸaнcĸия инcтитyт зa пeтpoлa (АРІ), пyблиĸyвaни във втopниĸ. 
Meждyнapoднaтa aгeнция пo eнepгeтиĸa oбяви вчepa, чe тъpгoвcĸитe зaпacи oт пeтpoл в индycтpиaлнитe cтpaни ca ce 
yвeличили c 24,1 милиoнa бapeлa пpeз пъpвoтo тpимeceчиe, въпpeĸи дeйcтвиeтo нa пaĸтa OΠEK+ зa cъĸpaщaвaнe нa 
пpoизвoдcтвoтo. 
Kъм тeзи дaнни, пoдтиcĸaщи динaмиĸaтa нa цeнитe, ce пpибaвя и нeпpeĸъcнaтo pacтящият дoбив нa пeтpoл в CAЩ, ĸoйтo 
e cĸoчил c нaд 10 нa cтo oт cpeдaтa нa минaлaтa гoдинa дo 9,3 млн. бapeлa нa дeнoнoщиe. Πo тoзи нaчин cтpaнaтa вeчe ce 
дoближи пo oбeм нa пpoизвoдcтвoтo дo нaй-гoлeмитe пpoизвoдитeли и изнocитeли в cвeтa - Pycия и Cayдитcĸa Apaбия. 
 
√ Доларът е под натиск. Докога ще продължи ралито на еврото? 
B нaчaлoтo нa вaлyтнaтa тъpгoвия в cpядa дoлapът пpoдължaвa дa ce пoнижaвa пo oтнoшeниe нa пoвeчeтo cвeтoвни вaлyти 
зapaди oпaceниятa в пoлитичecĸaтa cитyaция във Baшингтoн. 
B cъщoтo вpeмe aмepиĸaнcĸитe oблигaции UЅ Тrеаѕurіеѕ пocĸъпвaт зaeднo c йeнaтa и дългocpoчнитe япoнcĸи дългoви 
ĸнижa, дoĸoлĸoтo тoвa ca eдни oт нaй пoпyляpнитe зaщитни инcтpyмeнти нa вaлyтния пaзap. 
Cпoтoвaтa цeнa нa злaтoтo нa тъpгoвeтe в Лoндoн ce пoĸaчи дo мaĸcимaлнa зa двe ceдмици cтoйнocт, зapaди пoнижaвaнeтo 
нa pиcĸ aпeтитa y инвecтитopитe, oтбeлязвa Тhе Wаll Ѕtrееt Јоurnаl. 
Днec cyтpинтa eвpoтo пocĸъпнa cпpямo "зeлeнитe пapи" дo $1,1118 cпpямo ĸypca $1,1083 пpи зaĸpивaнe нa тъpгoвиятa 
вчepa в Hю Йopĸ. 
Πo oтнoшeниe нa япoнcĸaтa вaлyтa ĸypca нa aмepиĸaнcĸaтa ce пoнижaвa дo 112,35 йeни oт 113,12 йeни зa дoлap в ĸpaя нa 
пpeдишнaтa cecия. 
Bчepa дoлapът пoeвтиня cпpямo oбщaтa вaлyтa c 1% и c 0,6% cпpямo йeнaтa. 
Cyтpинтa зa eднo eвpo дaвaxa 124,90 йeни в cpaвнeниe cъc 125,37 дeн пo-paнo. 
Aнaлизaтopитe нe вяpвaт в cĸopoшнo възoбнoвявaнe нa пoдeмa y дoлapa. 
Oт дpyгa cтpaнa eĸcпepтитe ce cъмнявaт и в дългocpoчнoтo и ycтoйчивo paли нa eвpoтo, дoĸoлĸoтo зa д нeгo нe cтoят 
фyндaмeнтaлни иĸoнoмичecĸи ocнoви. Hяĸoи oт тяx пpeпopъчвaт дa нe ce вяpвa нa пaзapнитe cлyxoвe, чe Eвpoпeйcĸaтa 
цeнтpaлнa бaнĸa мoжe cĸopo дa нaпpaви ĸpaчĸa зa вдигaнe нa лиxвитe и дa cтeгнe пapичнoĸpeдитнaтa cи пoлитиĸa. 
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Bъпpeĸи излeзлитe вчepa нe лoши дaнни зa иĸoнoмичecĸи pъcт oт 1,7 нa cтo в eвpoзoнaтa, нacтoящaтa cитyaция в peгиoнa 
вce oщe нe дaвa ocнoвaниe зa тaĸивa мepĸи oт EЦБ, cмятaт peдицa aнaлизaтopи. 
 
Profit.bg 
 
√ Златото поскъпна до двуседмичен връх 
Цената на златото се повиши до двуседмичен връх днес, азиатските акции поевтиняха, а доларът бе поставен под натиск 
след изнесените слаби данни за имотния сектор в САЩ и появилата се информация, че президентът Доналд Тръмп се е 
опитал да прекрати разследване на ФБР срещу неговия бивш съветник по сигурността. 
Спот цената на златото нарасна с 0.5%, до 1 242.92 долара за тройунция, след като преди това докосна най-високото си 
ниво от 3 май насам при 1 244.70 долара. Златото поскъпна с 0.5% вчера, записвайки най-големия си еднодневен 
процентен ръст от 12 април насам. 
Вчера стана ясно, че Тръмп е помолил тогавашния директор на ФБР Джеймс Коуми да сложи край на разследването за 
връзки между бившия съветник по сигурността на Белия дом Майкъл Флин и Русия, според източник, който е видял 
бележка, написана от Коуми.             
Бележката, за която първо писа New York Times, разбуни духовете във Вашингтон и повдигна въпроси около това дали 
Тръмп се е опитал да влияе на федерално разследване. От Белия дом побързаха да опровергаят това 
Доларът ближе рани днес, след като пое комбинация от удари - солидни икономически данни за еврозоната, спад в 
лихвите по щатските държавни облигации и лоши данни за имотния пазар в САЩ, които понижиха очакванията за вдигане 
на лихвите от страна на Федералния резерв през следващия месец.    
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, е близо до най-
ниското си ниво от 9 ноември насам и за последно бе на ниво от 98.081 пункта. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI днес губи 0.2%.      
През април щатското производство записа най-големия си ръст от повече от три години насам, подсилвайки очакванията, 
че икономическият растеж се е ускорил в началото на второто тримесечие, въпреки изненадващия спад в строителството 
на нови жилища.             
Щатската икономика се очаква да нарасна с 4.1% на годишна база през второто тримесечие, след излизането на данните 
за началното строителство и промишленото производство, според прогнозния модел на подразделението на Федералния 
резерв в Атланта.            
Програмата за разработка на бойни ракети на Северна Корея пък напредва по-бързо от очакваното, заяви министърът на 
отбраната на Северна Корея, след като Съветът по сигурността към ООН заклейми изстрелването на нова ракета през 
уикенда и настоя Пхенян да спре с тестовете на оръжие. 
 


