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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ МИНИСТЪРЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ПОИСКА ЕКСПЕРТНО СЪДЕЙСТВИЕ ОТ АСОЦИАЦИЯТА НА 
ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РЕГУЛАТОРНИТЕ РЕЖИМИ 
Вчера, 31.05.2017 г., се проведе първата среща на представители на АИКБ с министъра на околната среда и водите Нено 
Димов. В нея участваха председателят на Асоциацията Васил Велев, членът на Управителния съвет Боян Бойчев и членовете 
на Националния съвет на АИКБ Илия Келешев, Руси Николов, Михаил Бояджиев, Йордан Господинов, Недялко Калаксъзов, 
както и експертите Иван Димитров от НАРИБА,  Любомир Филипов директор на дирекция в „Софийска вода”, Михаил Тачев 
-изпълнителен директор на Фондация ”Св. Св. Кирил и Методий”. Те представиха вижданията на Асоциацията за 
облекчаване на административните процедури и регулаторните  режими, за изменението на такса водоползване в 
обосновани размери, за съгласуване на бъдещи действия във връзка с новите изисквания към големите горивни 
инсталации,  както и за нерегистрираните водовземни съоръжения,  публична общинска собственост, и за размера на 
таксата за битови отпадъци.   
Председателят на АИКБ Васил Велев подчерта, че Асоциацията е най-представителната организация на работодателите с 
20-годишна история. Тя обхваща 3/4 от икономическите дейности в страната и над 10 000  компании, които осигуряват 
работа на повече от 500 000 души. Асоциацията има изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините 
у нас.  
По време на срещата председателят на АИКБ се ангажира да предостави целия експертен потенциал на Асоциацията на 
разположение на звената в МОСВ, които ще работят по въпросите за ускоряване и облекчаване на административните 
процедури. Експертите могат да съдействат за анализа на високия размер на таксите за водоползване, както и за 
предприемането на бързи действия относно удължаване на преходния период на централите в басейна „Марица-Изток”, 
което ще ограничи поскъпнето на електроенергията за индустрията и за бита. Васил Велев изтъкна и изключително важния 
проблем с такса битови отпадъци, за който бизнесът настоява да се премине към изчисляването на таксите според 
генерираните битови отпадъци, а не според стойността на активите. Той обърна специално внимание на „зеления рекет” 
на редица неправителствени организации, които умишлено бавят по този начин в съда процедурите за Оценката на 
въздействието върху околната среда и получаването на комплексно разрешително от редица фирми.  
Други въпроси, които представителите на  АИКБ поставиха по време на срещата  са свързани с производството на 
аквакултури у нас и използването на съоръженията за водоползване, изградени от бившите ТКЗС-та и АПК-та, които сега са 
прехвърлени към общините. Бизнесът е особено разтревожен, че се подготвя нова такса „замърсяване” за рибните 
стопанства в страната, при която не се предвижда да плаща замърсителят, а да се изчислява според произведената 
продукция. Друг проблем за тези стопанства е неконтролираното изпускане на вода от собствениците на ВЕЦ-ове в т.ч. и 
държавата, когато трябва да се балансира енергийната ни система и спешно в нея трябва да се включат по-големи 
мощности от ВЕЦ. Сдруженията за напояване в страната настояват за определянето на нов срок, в който общините да 
регистрират съоръженията за водовземания по места, изградени от бившите ТКЗС-та и АПК-та. Много от общините са 
пропуснали преди пет години този срок и сега при опит да отдадат съоръженията под наем, се получава отказ и 
предписанието е тези съоръжения да се ликвидират.  Според бизнеса съоръженията са годни, общините нямат пари да ги 
ликвидират и министерството може да прояви  инициатива да промени административните актове. 
Министърът на околната среда и водите подчерта, че ведомството има опит с тези проблеми. Той се ангажира да облекчи 
административните процедури за бизнеса и сподели дълбокото си убеждение, че микро и малките фирми трябва да бъдат 
„извадени пред скоба” що се касае до екологичното законодателство. Според министър Нено Димов така на практика ще 
се приложи принципа на „мълчаливото съгласие” по отношение на екологичното законодателство за тези компании. Той 
подкрепи АИКБ по въпросите за удължаването на преходния период за големите горивни инсталации в комплекса 
„Марица-Изток” и за такса битови отпадъци, но припомни, че Министерството на енергетиката е водещо при решаването 
на първия проблем, а за втория - има притеснения в големите общини, че няма да успеят да приложат веднага новата 
методика за изчисляване на произведения отпадък и кметовете настояват за по-дълъг преходен период. 
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Предприемач 
 
√ АИКБ да стане посланик на малкия бизнес  
Това предложиха от икономическото министерство на среща в Асоциацията на индстриалния капитал на България. В 
срещата участваха председателят на Асоциацията Васил Велев, заместник-председателят Кънчо Стойчев и членовете на 
Националния съвет на АИКБ Елеонора Негулова, Румен Атанасов, Илия Келешев и Марин Генов. 
Председателят на АИКБ Васил Велев подчерта, че Асоциацията е най-представителната организация на работодателите на 
национално равнище. Тя представлява 3/4 от икономическите дейности в страната и над 10 000 компании. Асоциацията е 
говорител на малкия и среден бизнес в страната и има изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от 
общините у нас. 
Проблемите, които представителите на АИКБ поставиха, са липсата на кадри за основните сектори на икономиката, 
подобряването на бизнес климата у нас и липсата на държавен орган, който да се бори последователно с бюрокрацията. 
Министър Караниколов призна, че министерството е загрижено за липсата на двустранни договори за внос на персонал. 
Той обеща да подкрепи предлаганите реформи в средното и висше образование, за да може учащите със стипендии или 
държавна поръчка да имат конкретен ангажимент към българските компании. 
По отношение на регулаторните режими в страната, министър Караниколов поиска справка за конкретни текстове на 
закони, които затрудняват бизнеса и подчерта, че ще следва принципа със събирането на държавни такси да не се 
формират печалби. Такъв според него е случаят в Агенцията по вписванията и Патентното ведомство. Васил Велев посочи, 
че такива такси се събират за услугата по вписване на финансовия отчет на фирмата в Търговския регистър, за свидетелство 
за съдимост и за удостоверението за отсъствие на задължения. Като за последната услуга, спазвайки разпоредбите на 
Закона за обществените поръчки, фирмата плаща такса освен за общината, където оперира, и на Столична община. Велев 
припомни, че АИКБ е подготвила проект на Постановление на МС за отпадане на класовете и доплащането към заплатата 
за прослужено време. Той даде пример с БАН, където този принцип на заплащане води до това хигиенистките в 
предпенсионна възраст да взимат по-голяма заплата от младите учени. Икономическият министър се ангажира да внесе 
проекта за Постановление в МС, като настоя въпросът аргументирано да бъде представен и на срещата с работодателските 
организации този четвъртък. Той ще обсъди с бизнеса на 1 юни т.г. и възраженията относно административното 
определяне на минималната заплата в страната, както и конкретните предложения за промяна на тази практика. 
От икономическото ведомство предложиха АИКБ да стане посланик на малкия бизнес. Представителите на Асоциацията 
изразиха готовност да поемат тази роля, като предлагат в четвъртък да се обсъди и вариант - на ротационен принцип тази 
функция да се делегира на всички национално представени работодателски организации. 
 
Министерство на околната среда и водите 
 
√ Бизнесът настоява за ускоряване на административните процедури в областта на околната среда 
Ускоряване на административните процедури за бизнеса и въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие в МОСВ 
поискаха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на среща с министъра на околната среда и водите 
Нено Димов.  Председателят на работодателската организация Васил Велев посочи, че бизнесът е затруднен от дългите 
процедури по ОВОС, по издаване на разрешителни и лицензи, както и от множеството обжалвания, които бавят 
инвестиционните процеси. 
Министър Димов заяви, че е започнал преглед на регулаторните режими, които са в компетентността на  МОСВ с цел 
улесняване и ускоряване на процедурите, намаляване на сроковете за издаване на документи и максимално облекчаване 
на режимите за микро, малкия и средния бизнес. 
От АИКБ поставиха и въпрос за въвеждане на принципа „замърсителят плаща“ при определянето на такса „битови 
отпадъци“. Според  Васил Велев сегашният метод за начисляване на такса „смет“ на база данъчна оценка и балансова 
стойност на имотите трябва да отпадне и да се заплаща според количеството отпадъци. По този начин предприятията ще 
бъдат стимулирани да намаляват и оползотворяват  отпадъците.   Министър Димов отговори, че вече са започнали 
разговори с кметовете за поетапно въвеждане на новия принцип за определяне на таксите. 
Също така АИКБ настоя за съставяне на работна група между МОСВ и работодателите по проблемите на  водоползването.  
Работодателите  искат обосновани размери на таксите за водоползване и регистриране на водовземните съоръжения на 
общините, бивша собственост на АПК и ТКЗС, които се ползват от бизнеса за стопански нужди. Бяха обсъдени и проблемите 
със  замърсяването на водните басейни. 
Министър Димов увери представителите на АИКБ, че за него е важна работата с организациите на работодателите, които 
създават добавена стойност, защото икономическото развитие е единият от факторите, който заедно с опазването на 
околната среда повишава качеството на живот на гражданите. 
 
News.bg 
 
√ Бизнесът иска ускорени административни процедури за околна среда 
Ускоряване на административните процедури за бизнеса и въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие в МОСВ 
поискаха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на среща с министъра на околната среда и водите 
Нено Димов. 
Председателят на работодателската организация Васил Велев посочи, че бизнесът е затруднен от дългите процедури по 
ОВОС, по издаване на разрешителни и лицензи, както и от множеството обжалвания, които бавят инвестиционните 
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процеси. Министър Димов заяви, че е започнал преглед на регулаторните режими, които са в компетентността на МОСВ с 
цел улесняване и ускоряване на процедурите, намаляване на сроковете за издаване на документи и максимално 
облекчаване на режимите за микро, малкия и средния бизнес. 
От АИКБ поставиха и въпрос за въвеждане на принципа "замърсителят плаща" при определянето на такса "битови 
отпадъци". Според Васил Велев сегашният метод за начисляване на такса "смет" на база данъчна оценка и балансова 
стойност на имотите трябва да отпадне и да се заплаща според количеството отпадъци. По този начин предприятията ще 
бъдат стимулирани да намаляват и оползотворяват отпадъците. Министър Димов отговори, че вече са започнали 
разговори с кметовете за поетапно въвеждане на новия принцип за определяне на таксите. 
Също така АИКБ настоя за съставяне на работна група между МОСВ и работодателите по проблемите на водоползването. 
Работодателите искат обосновани размери на таксите за водоползване и регистриране на водовземните съоръжения на 
общините, бивша собственост на АПК и ТКЗС, които се ползват от бизнеса за стопански нужди. Бяха обсъдени и проблемите 
със замърсяването на водните басейни. 
Министър Димов увери представителите на АИКБ, че за него е важна работата с организациите на работодателите, които 
създават добавена стойност, защото икономическото развитие е единият от факторите, който заедно с опазването на 
околната среда повишава качеството на живот на гражданите. 
  

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Investor.bg 
 
√ Министерството на Лиляна Павлова ще бъде с бюджет от 3 млн. лв. 
В новото ведомство ще работят 70 чиновници, а заместник-министрите ще са двама 
Новото Министерство за българското председателство на Съвета на ЕС ще има 70 служители, а бюджетът му ще бъде в 
размер на 3 млн. лв. Сумата ще бъде за сметка на намаляване на разходите по бюджета на Министерския съвет.  Това каза 
след днешното заседание на правителството ресорният министър Лиляна Павлова, цитирана от БТА. 
Тя отново увери, че няма да се налага увеличение на бюджета за подготовката на председателството и ще успее да се 
вмести в общата рамка от 150 млн. лева.  
Администрацията на министерството на Павлова е структурирана в четири дирекции – две в общата и две в 
специализираната администрация. Основната дейност по подготовката и провеждането на българското председателство 
ще се осъществява от двете специализирани дирекции - "Подготовка и провеждане на председателството" и "Комуникация 
и пресцентър" 
Новото ведомство ще използва за нуждите си сградата на НДК, която ще бъде и основният домакин на събитията по време 
на самото председателство, пише в устройствения правилник на министерството, приет днес от правителството. 
Лиляна Павлова ще има двама заместници, но те още не са назначени и имената им не са известни. Единият от тях ще е с 
ресор "Сигурност", защото се очаква страната ни да бъде посетена от над 20 хил. души. Другият заместник-министър ще 
присъства на всички заседания в Брюксел.  
Павлова обяви още, че се подготвя специален пресцентър за всички медии, в който ще има 130 работни места. Предстои 
да бъде назначен и говорител на европредседателството.  
Вчера Министерският съвет направи промени и в Плана за подготовка на председателството ни. Във връзка със забавянето 
при стартирането на обучения на администрацията се променят сроковете за провеждане на специализираните обучения 
от Института по публична администрация и Дипломатическия институт. 
Юли е определен за срок, в който да бъдат приети нормативни промени за въвеждане на мотивационни инструменти за 
екипа на председателството. 
В частта за логистиката е променен срокът за стартиране на оставащите обществени поръчки във връзка с логистичното 
осигуряване на председателството, като крайният срок за обявяването им е юни. 
Удължен е срокът за планиране на дейностите по протоколно обслужване, трансфер, настаняване на делегациите.  
По отношение комуникационната стратегия  е удължен срокът за изпълнение на дейностите по вътрешното и външното 
брандиране на „НДК - Конгресен център София“ ЕАД и Дом №2 от Комплекс „Бояна“. Поради забавянето при 
разработването и приемането на културната програма, съответните срокове са променени от март и април на юли.  
Друга промяна предвижда Министерският съвет да приеме Програмата на Българското председателство през декември, 
като по този начин ще бъде отчетен в максимална степен постигнатият напредък в рамките на Естонското председателство. 
 
√ Разходите на банките за обезценка на заеми паднаха с 26% към април 
Към 30 април печалбата на банковата система падна с близо 6% на годишна база до 413 млн. лева 
През април се наблюдава месечен растеж на активите и депозитите на банковата система в България, като намаляват 
разходите за обезценка по кредити и вземания, отчита Българската народна банка (БНБ) 
Разходите за обезценка на кредитите и вземанията за първите четири месеца на 2017 г. са за 162 млн. лева и 
намаляват с 26% в сравнение с година по-рано, показват изчисленията на Investor.bg. 
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Към 30 април печалбата на банковата система е 413 млн. лв. (при 439 млн. лв. за същия период на миналата година) като 
намалява с 5,9%. 
В края на миналия месец коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, остава висок – 37,49%. 
Общата сума на активите нараства спрямо края на март с 0,1% до 93 млрд. лева. 
Намаление има при паричните салда при централни банки. В кредитите и авансите е отчетен месечен прираст с 1,3% (714 
млн. лв.), а делът им достига 61,4% от размера на активите. 
В края на април инвестициите в дългови и капиталови инструменти се увеличават с 55 млн. лв. (0,4%), като делът им в 
общите активи на банковия сектор се запазва (14,1%). 
Кредитният портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите ,,централни банки‘‘ и ,,кредитни 
институции‘‘) през април нараства с 458 млн. лв. (0,8%). 
Заемите за фирмите се увеличават с 0,7% (232 млн. лева), за домакинствата с 1% (193 млн. лева), за  „други финансови 
предприятия“ с 1,9% (38 млн. лева). Намаляват заемите за сектор ,,държавно управление“ (с 5 млн. лв.). 
Общият размер на депозитите в банковата система в края на април възлиза на 79,2 млрд. лева, като отбелязва месечен 
растеж с 0,5% (379 млн. лева). 
Централната банка отчита повишение при депозитите на сектор ,,държавно управление‘‘ (със 153 млн. лв.),  „домакинства“ 
(със 105 млн. лв.) и „други финансови предприятия“ (с 64 млн. лв.). 
Динамиката през април е повлияна и от увеличението на ресурса от „кредитни институции“ (с 323 млн. лева), както и от 
намалението на средствата на „нефинансови предприятия“ (с 266 млн. лева), показват данните на БНБ. 
Съотношенията на капиталова адекватност на банковата система към 31 март 2017 г. се повишават в сравнение с 
отчетените в края на четвъртото тримесечие на 2016 г. 
Съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на обща капиталова адекватност в 
края на март са съответно 20,86%, 21,34% и 22,66% (при 20,41%, 20,88% и 22,15% към 31 декември 2016 г.). 
Спрямо края на март балансовата позиция собствен капитал на банковата система намалява с 2% до 11,9 млрд. лева в 
резултат от спада на неразпределената печалба и на междинните дивиденти. 
 
News.bg 
 
√ Туристически инспектори контролират работата в бранша 
Туристически инспектори ще контролират работата в бранша, а България целогодишна туристическа дестинация от висок 
клас. Такава е амбицията на министъра на туризма Николина Ангелкова, която се срещна с ресорната комисия в Народното 
събрание. 
Според Ангелкова туризмът ни трябва да е четири сезонен. Министърът е категорична, че имаме потенциала да развиваме 
не само летен и зимен туризъм, но и балнео и друг вид. 
Миналата година имаме ръст от 17% повече туристи. Целта ни тази година е да увеличим и тези цифри, категорична е 
Николина Ангелкова. Приоритет за ведомството й е да се приемат съответните нормативни актове в сектора. 
Готвим и стратегия за развитие на туризма до 2030. Ангелкова се похвали с премахването на незаконните обекти в 
курортите и плажовете. Ще има туристически инспекторат, който ще осъществява контролна дейност в съответствие с 
туристическото законодателство. 
Работи се по концепция за кадрите в туризма, като се предвижда да има и център за квалификация на кадрите към 
Министерство на туризма. 
Очаквано ще се работи и по групирането на морските плажове,стана ясно от думите на министър Ангелкова. Четири групи 
плажове ще има съобразно близостта или отдалечеността им до урбанизирани зони. Ще има и подгрупи към съответната 
група плаж. 
103 са неохраняваните плажове в момента. Ведомството ще търси стопани за отдалечените плажове, за които до момента 
не може да се намерят стопани. Такива са например Шабла и Камчия. Николина Ангелкова обещава завишен контрол в 
туризма. Ще се регламентира и дейността на къщите за гости, където е съсредоточена голяма част от сивата икономика в 
бранша. Предстои регулация на къмпинг туризма. За казуса в Лозенец Ангелкова обеща да е безкомпромисна към всяко 
нарушение. Има разминаване в кадастралната карта, обясни тя. Няма да има заведение на скалите, увери обаче 
туристическият министър. 
 
В. Монитор 
 
√ Токът за бита поскъпва с 2 на сто от юли 
Увеличението за клиентите на ЧЕЗ е с 1,99%, за ЕВН – 1,50%, а за Енерго Про – 0,22%  
Токът за бита да поскъпне с до 1,99% от 1 юли. Това е предложението на Комисията за енергийно и водно регулиране 
според приетият вчера анализ на завленията за увеличение на енергийните цени от дружествата. Окончателно цените ще 
бъдат приети на закрито заседание на енергийния регулатор на 30 юни. 
Най-много, с 1,99 %, ще поскъпне токът за бита в Западна България, територия обслужвана от ЧЕЗ. 
С 1,50% ще се увеличи цената на тока за клиентите на ЕВН и с 0,22% за населението, обслужвано от Енерго Про.  
В крайните цени се включват цената на енергията и мрежовите тарифи. За бизнеса на регулирания пазар обаче цената на 
тока ще намалее. Поевтиняването за клиентите на ЧЕЗ е от 0,16 до 8,46 процента в зависимост от напрежението. При ЕВН 
намалението ще бъде от 1,87 до 14,68 процента. А за Енерго Про тарифите падат между 0,72 и 7,77 процента. Регулаторът 
е поправил исканията на електроразпределителните за инвестиции, въз основа на откритите несъответствия прли 
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проверки направени в компаниите. Най-голяма е корекцията за Енерго Про мрежи – в размер на 14,2 млн. лева. На 
Електроразпределение Юг, каквото е новото име на разпределителното дружество на ЕВН, са коригирани 11,3 млн. лева, 
а на ЧЕЗ Разпределение – 7,7 млн. лева.  
Корекциите са направени на базата на планови проверки в трите дружества, става ясно още от доклада. 
Макар и потреблението на електроенергия в България, особено в студените зимни месеци, да се увеличава, свиването на 
износа още не може да бъде преодоляно, показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
за първите пет месеца на годината. 
Данните показват, че от началото на годината към края на май износът на електроенергия намалява с 9,5% до 1,6 млн. 
мегаватчаса.  
Търговците обаче не успяват да наваксат срив от над 56 на сто, регистриран в първите пет месеца на 2016 година. 
През първите пет месеца на годината потреблението в страната расте със 7,7%, а производството – с малко над 6 на сто, е 
видно още от статистиката на ЕСО. 
В страната са произведени 18,9 млн. мегаватчаса електроенергия като основната част от тях – 16,2 гигаватчаса, идва от 
базовите централи. Тяхното производство се увеличава с 11,6%. 
Водните централи, които обикновено са в пика си през пролетните месеци, отчитат свиване на производството с 32,2%. 
Преходните сезони – пролет и есен, обикновено са едни от най-тежките за електроенергетиката заради по-слабото 
потребление. Очакваните силни летни сезони както в България, така и в съседните страни обаче имат потенциал да 
подкрепят сектора. 
Това не се случи през миналата година, тъй като в Гърция бяха активирани газови електроцентрали, които се възползваха 
от по-ниската цена на природния газ. В момента обаче суровината поскъпва и това носи надежда и за енергетиката ни. 
 
В. Труд 
 
√ България изнася вино за САЩ, целта е да завладее пазарите Япония и Китай  
Преориентацията е от нискоценовия масов износ към по-ограничения, но качествен експорт 
България ще се опита да излезе от доскоро основният, но нискоценови пазар на българското вино, какъвто бе Русия и да 
пренасочи качествените вина за сметка на количествата към САЩ, Япония и Китай, съобщава председателката на 
Асоциацията на износителите на вино Галина Нифору пред БНР. 
Така страната ни постепенно ще  преориентира пазара си на вино от нискоценовия масов износ към по-ограничения, но 
качествен експорт. 
Марката „балканско вино“ постепенно се налага на презокеанските пазари. 
Америка е най големият винен пазар, както по обем, така и по стойност, Китай е на второ място, Япония на седмо място. 
Наистина трябва да се насочим към пазари, които не правят спънки, а напротив, отварят вратите си към нашето вино. 
Наистина Русия в момента не е пазар, това е много несигурен пазар с постоянни промени. Много трудно се работи в такава 
среда. Затова българското вино под общата марка „Вино от Балканите“ вече прохожда на американския пазар. 
Галина Нифору обяви, че в САЩ има вече заложена такава ниша „Вино от Балканите“. Тя се продава в магазините много 
по лесно, консуматора вече се ориентира. 

 
Money.bg 
 
√ Mиниcтepcтвo нa финaнcитe oтчитa 861 милиoнa лeвa pъcт нa пpиxoдитe дo мaй 
Πpиxoдитe и пoмoщитe нa бюджeт ĸъм мaй 2017 г. ce oчaĸвa дa бъдaт в paзмep нa 14 693,3 млн. лв. или 41.5% oт гoдишния 
paзчeт, coчaт дaнни нa Mиниcтepcтвoтo нa финaнcитe. 
Cъпocтaвeни cъc cъщия пepиoд нa пpeдxoднaтa гoдинa, дaнъчнитe и нeдaнъчнитe пpиxoди нapacтвaт c 861,2 млн. лв. (6,5 
%), дoĸaтo пocтъплeниятa oт пoмoщи ca пo-ниcĸи. Изпълнeниeтo пpи пoмoщитe cпpямo гoдишнитe paзчeти зa 2017 г. ce 
oчaĸвa дa бъдe 20,1%. 
Paзxoдитe пъĸ ca нa 35.5% oт гoдишния paзчeт или мaлĸo нaд 13 млpд. лв. Te pacтaт c oĸoлo милиapд лeвa cпpямo минaлaтa 
гoдинa глaвнo пopaди пo-виcoĸия paзмep нa coциaлнитe и здpaвнoocигypитeлнитe плaщaния, бaзoв eфeĸт пpи paзxoдитe 
зa пeнcии oт yвeличeниeтo им oт юли 2016 г., paзxoдитe зa cyбcидии и pъcт нa ocигypитeлнитe внocĸи, cвъpзaн c yвeличeния 
paзмep нa ocигypитeлнaтa внocĸa. 
Ha бaзa нa пpeдвapитeлни дaнни и oцeнĸи ce oчaĸвa caлдoтo пo ĸoнcoлидиpaнaтa фиcĸaлнa пpoгpaмa нa ĸacoвa ocнoвa 
ĸъм мeceц мaй 2017 г. дa бъдe пoлoжитeлнo в paзмep нa 1 653,1 млн. лв. (1,7 % oт пpoгнoзния БBΠ). 

 
БНТ 
 
√ Евростат: Около 150 хиляди са българските домакинства с поне три или повече деца 
Едва 5 процента от българските домакинства имат поне три или повече деца, сочат данни от анализ на Евростат, посветен 
на 1 юни, Ден на детето. Статистиката сочи, че при последното преброяване на НСИ у нас е имало около 3 милиона 
домакинства, което отнесено към данните на Евростат означава, че около 150 000 български домакинства са имали поне 
три или повече деца. 
Пак по данни на НСИ едночленните домакинства у нас са били около 1 милион. Домакинствата у нас с едно дете са били 
около 800 хиляди, а с две деца - около 400 хиляди. Близо 15 процента от българските домакинства са били на самотни 
родители, което означава, че повече от 400 хиляди са били самотните родители с деца у нас.  
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Тревожни са и демографските данни за раждаемостта - докато през 1920 г. у нас са се родили малко под 200 000 деца, то 
след близо век, през миналата година, техният брой е бил три пъти по-малко - около 65 000. Тенденция за намаляване на 
раждаемостта се забелязва и през последните няколко години - през 2015 г. родените българчета са малко над 66 хиляди, 
през 2014 г. - около 68 хиляди, а през 2012 г. 69 678, показват данни на НСИ. 
Друга тревожна тенденция е увеличеният брой на извънбрачни деца - през миналата година те са били 38 440 или около 
58 процента от всички раждания. 
Коефициентът на обща раждаемост у нас през миналата година е бил 9 на сто, а общо за ЕС - около 10 на сто, отчита 
анализът на Евростат. 
НАЙ-МНОГО ДОМАКИНСТВА В ЕС С ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ ДЕЦА ИМА В ИРЛАНДИЯ 
През миналата година в ЕС е имало над 220 милиона домакинства, като почти една трета от тях /65,6 милиона/ са имали 
деца на издръжка, отчитат данните на Евростат. "Дете на издръжка" е всяко дете на възраст под 15 години или всяко лице 
на възраст между 15 и 24 години, което е социално и икономически зависимо от друг член на домакинството /родител или 
възрастен/, уточнява анализът. 
Като цяло най-много домакинства в ЕС има регистрирани в Германия - около 40 милиона, Великобритания и Франция - по 
около 28 милиона. 
Най-нисък е броят на регистрирани домакинства в Малта - около 150 хиляди и Люксембург - около 220 хиляди. 
Сред държавите-членки на ЕС най-голям дял от домакинствата с деца са регистрирани в Ирландия - 41 на сто, като страната 
държи лидерство и с най-много домакинства от три или повече деца - 27 процента. 
В Кипър, Полша, Малта, Португалия и Словакия - около 40 на сто от домакинствата имат деца. За разлика от тях само около 
една пета от домакинствата имат деца в Германия и Финландия - 22 на сто, следвани от Швеция - 25 на сто и Австрия - 26 
на сто. 
На равнище ЕС почти половината от всички домакинства с деца - 47 процента или 31 милиона домакинства имат само едно 
дете, докато 40 процента /26 милиона/ имат две деца, а 13 процента /8,5 милиона/ три деца или повече. 
Около 15 на сто от домакинствата в ЕС са съставени от самотни родители с деца, отчита Евростат. 
 
В. Стандарт 
 
√ Забраняват плащания в брой над 1000 лв. 
Плащанията в брой над 1000 лв. ще бъдат забранени. Това обаче ще стане постепенно. От началото на 2018 г. таванът за 
плащания в брой ще бъде намален от сегашните 10 хил. на 5 хил. лв. А през следващите години ще има още две стъпки 
като кешовите плащания ще бъдат ограничени съответно до 3 000 и до 1000 лв. Това предвиждат промени в Данъчно 
осигурителния процесуален кодекс, които бяха приети на заседанието на Министерски съвет. Целта е ограничаване на 
сивата икономика в страната. 
С промените се въвежда възможност за плащане чрез виртуално терминално ПОС устройство на събирани от 
Националната агенция за приходите данъци и осигурителни вноски. Всъщност ще се даде възможност НАП да има сметка 
директно в БНБ. По този начин значително ще се намалят разходите за бизнеса и гражданите, тъй като ще се осигури 
удобна и безплатна за тях алтернативна възможност за заплащане на данъци и осигурителни вноски чрез интернет, без да 
е необходимо да бъдат посещавани офиси на НАП или на обслужващата банка. А това ще доведе до по-ниски такси и при 
плащане на налозите с превод чрез офис на банка. 
С приетите от МС промени се затварят и някои вратички за продажба на фирми с дългове на хора без никакво имущество. 
Целта е, ако при ревизия се установи, че една фирма има дългове към хазната, собствениците и управителите й да 
отговарят с личното си имущество, ако направят опит за продажба на дружеството или на негови активи с цел държавата 
да не може да си събере парите. И в момента собствениците и шефовете на фирми може да отговарят с личните с пари, но 
с промените правилата се затягат. 
С други промени в ДОПК се разписват правила за автоматичен обмен на данъчна информация между приходните 
администрации в ЕС по отношение на големи мултинационални компании. Целта е тези компании да не може да прилагат 
агресивни схеми за намаляване на данъците си. 
 
В. Сега 
 
√ Експерти прогнозират поне още три години ръст на цените на жилищата 
Апартаментите в южните части на София стигали 3000 евро за квадратен метър 
Цените на недвижимите имоти ще продължат да растат и в следващите две-три години, като едва към 2020 г. се очаква 
стабилизиране. Около тази прогноза се обединиха вчера повечето експерти в бранша, които участваха в тазгодишното 
издание на икономическия форум "Шумът на парите". 
В София цените на имотите се опитват да догонят нивата отпреди кризата. В момента средната пазарна цена е 915 евро на 
квадратен метър, но се сключват и сделки на 1500 и над 2000 евро, посочи Полина Стойкова от "Бългериън пропъртис". 
Броят на сделките с недвижими имоти обаче все още е далеч от предкризисната активност. Така например през 2016 г. в 
столицата са продадени около 25 000 имота, докато през 2007 г. са били над 40 000. "Бумът тогава бе предизвикан от доста 
спекулативни сделки, направени и от чужденци, които очакваха, че влизането на България в ЕС ще изстреля нагоре цените 
на имотите", коментира Мартин Янев от "Смарт Брокърс". Според Страхил Иванов от "Явлена" сега ситуацията е по-
различна и е далеч от имотен балон. "От началото на тази година се наблюдава охлаждане на пазара, като за първите три 
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месеца се отчита 13% спад на сделките спрямо миналата година. Това е добър знак, че пазарът се нормализира", 
коментира Иванов. 
Цените на имотите вървят нагоре, макар и по-бавно от миналата година, като скоро не се очаква сериозен спад, прогнозира 
вчера пред Bulgaria ON AIR и Калоян Богданов, маркетинг мениджър на агенцията за имоти "Адрес". Той посочи, че особено 
високи са цените в южните столични квартали, където цените стигали 1500-3000 евро за квадратен метър. 
Интересна тенденция е увеличаването на покупките на жилища с цел отдаване под наем, включително и от чужденци. 
Само преди две години делът на тези сделки е бил под 10%, а вече достига 30 на сто. Интересът към тази форма на 
инвестиция е породен от нарастващия поток чуждестранни туристи у нас в резултат на увеличените полети на 
нискотарифните авиокомпании до България и на все по-популярните сайтове за споделени пътувания.  
Докато при жилищното строителство се наблюдава охлаждане, пазарът на офис площи и на индустриални терени 
продължава да расте с висок темп. За първото тримесечие на тази година разрешителните за строеж на офис площи са със 
108% повече, а на индустриални - с 27%. "Офис площите у нас са на 1.6 млн. квадратни метра, като 340 000 кв. м са в строеж 
и половината вече са с договори за наематели", посочи Пламен Бачев от "Фортън". Офиси се търсят основно от компании 
от информационните технологии, аутсорсинга и фармацевтичната индустрия. В София се оформят няколко нови бизнес 
зони - на бул. "Цариградско шосе", на ул. "Тодор Каблешков", между болница "Токуда" и "Парадайз център", както и до 
летището. Интересът към индустриални площи е предимно от компании в сферата на автомобилното производство. "За 
инвеститорите решаващ фактор вече не е цената на индустриалните парцели, а наличието на работна ръка за даденото 
производство", подчерта Пламен Бачев.  
Именно с липсата на работна ръка се обяснява и изоставането на имотните пазари във Варна и Бургас, които преди растяха 
редом със София и Пловдив. "Това е притеснително, защото причината е, че големите инвестиционни проекти в София и 
Пловдив "изсмукват" работната ръка от черноморските и другите по-големи градове в страната", заяви Антон Андонов от 
ЕРА България. 
Съвети 
Главният архитект на София Здравко Здравков призова предприемачите и инвеститорите да насочат погледите си към 
зоните, които са с добър градски транспорт, вместо да изграждат комплекси в покрайнините на София. За пример той даде 
кварталите "Дружба 2" и "Овча купел", където заради метрото и строящия се трети метролъч има голям интерес за 
строителство на жилища. "Времето на градовете спални отмина отдавна, на мода са компактните градове със смесени 
функции и къси връзки за придвижване. Това е устойчива инвестиция и такива имоти ще може да бъдат препродадени 
след 10 години", посочи Здравков. Френски експерти по градоустройство, посетили Столичната община тези дни, смятат, 
че градът предоставя перфектна възможност за разрастване на север. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ В ЕС започва пълна промяна при превозите и пътните такси 
В последния ден на месец май Европейската комисия започна действия за осъвременяване на превозите в ЕС, като 
промяната се очаква да приключи до 2025 г. 
Ще бъдат определени общоевропейски принципи за пътните такси за автомобилите, включително таксата, която 
шофьорите трябва да плащат в зависимост от пропътуваното разстояние.  
Предлага се оперативна съвместимост между системите за пътно таксуване, което ще даде възможност на участниците в 
движението да шофират в целия ЕС, без да е необходимо да се занимават с различни административни формалности. 
Системите, при които се плаща пътна такса за време (седмица/месец/година) - винетките, ще трябва постепенно да бъдат 
прекратени. 
Това означава, че пътните такси, като тези в България, ще трябва да бъдат постепенно променени. 
Сега ЕС има законова рамка, определяща пътните такси за камионите, но таксите за частните автомобили се определят от 
националните правителства.  
В следващите 12 месеца предстоят още предложения, включително за стандартите за количеството вредни газове от 
автомобили и микробуси след 2020 година, както и въвеждането на норми за газовете при тежкотоварните превозни 
средства. 
Предвижда се по-замърсяващите коли да плащат по-висока такса. 
"Европа в движение", както е наречен новият подход в превозите, се очаква да доведе до: 

- по-безопасно движение по пътищата; 
- по-справедливи системи за пътно таксуване; 
- по-малки количества на въглеродния диоксид, по-малко замърсяване на въздуха, по-малко задръствания по 

пътищата; 
- по-малко бюрокрация за предприятията; 
- помощ в борбата с незаконното наемане на работна ръка; 
- осигуряване на подходящи условия за работа и време за почивка на заетите в превозите. 

До 2025 г. ЕС ще направлява този преход със законодателни актове и мерки за подпомагане, включително инвестиции в 
инфраструктура и научни изследвания. 
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√ Усвояването на еврофондовете в България мина границата от 10 на сто 
Страната ни вече била в една група с Германия 
Три години и половина след началото на програмния период 2014-2020 година усвояването на европейските фондове 
мина 10%. Това показало справка за изпълнението на програмите, направена от БГНЕС. 
Преведените от Европейската комисия средства на България са 10,41%, или 1,57 млрд. лева. Общият бюджет за усвояване 
по оперативните програми възлиза на 17,7 млрд. лв., като в тях влиза и процент – национално съфинансиране. Замразената 
заради допуснати нарушения Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” е с най-нисък темп на 
усвояване – 4,7% преведени от ЕК средства. Оперативните програми “Околна среда” и “Добро управление” са получили 
под 6% от предвидени от ЕС средства. Две са програмите “отличници” – ОП “Развитие на човешките ресурси” и ОП 
“Иновации и Конкурентноспособност”, които са с почти 15% усвояемост.  
Почти 10% от парите от Европейския съюз за ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” вече са преведени на България. 
По ОП “Региони в растеж” този процент възлиза на почти 8. Към 31 май 2017 г. България е договорила 42,04% от 
европейските средства за програмния период. 
Става въпрос за почти 7,5 млрд. лв. Заедно с Германия, Полша и Унгария, България е в “златната среда” спрямо останалите 
държави-членки на ЕС по отношение темповете на усвояване на фондовете. Лидери по темпове на усвояване са Латвия, 
Португалия и Гърция. Румъния е сред държавите, които най-бавно усвояват средствата от ЕС, сочат данните на Генерална 
дирекция “Регионална политика” на Европейската комисия. 
 
Money.bg 
 
√ Спад на запасите повиши цената на петрола 
Юлcĸитe фючъpcи нa бeнчмapĸoвия Бpeнт ce пoвишиxa c 40 цeнтa зa бapeл и тaĸa цeнaтa нa пeтpoл ce пoĸaчи c мaлĸo пoд 
пpoцeнт в paннaтa тъpгoвия в чeтвъpтъĸ, дocтигaйĸи цeнa oт 51.16 дoлapa. Aмepиĸaнcĸият WТІ пocĸъпнa c 38% дo 48.71 
дoлapa зa бapeл. 
Πpичинa зa лeĸoтo пoвишeниe ca дaннитe oт Aмepиĸaнcĸия пeтpoлeн инcтитyт, cпopeд ĸoитo зaпacитe ca нaмaлeли c 8.7 
милиoнa бapeлa дo oбщo 513.2 милиoн в ceдмицaтa дo 26 мaй. Cпaдът e пo-гoлям oт oчaĸвaния oт eĸcпepтитe, ĸoитo 
cмятaxa, чe peзepвитe щe нaмaлeят c 2.5 милиoнa бapeлa, пpeдaвa Rеutеrѕ. 
Цeнaтa ce ĸoлeбae въпpeĸи cпopaзyмeниeтo OΠEK+ зa oгpaничeниe нa дoбивa зapaди yвeличeнoтo пpoизвoдcтвo в CAЩ и 
Либия. 
 


