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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

В. Трета възраст 
 
√ Минималната заплата надценява най-неквалифицирания труд 
Интервю с г-н Васил Велев – председател на АИКБ 
Обявихте се против минималната заплата, защото процентно расте по-бързо от икономиката. Защо не предложите 
почасово заплащане, както е по света, а искате  колективно трудово договаряне по икономически дейности ? 
 И евентуалното минимално почасово заплащане, също би подлежало на колективно договаряне. Освен това, 
работодателите нямат нищо против минималната месечна заплата да бъде заменена с минимално заплащане на час, но 
профсъюзите вероятно ще имат сериозни несъгласия. 
Въпросът обаче в момента е най-вече в това КАК да се определя минималната работна заплата (месечна у нас). В момента 
това става по административен път и последиците са меко казано лоши. Стремглавият и неаргументиран ръст на 
минималната работна заплата води до незаслужено надценяване на най-неквалифицирвалифицирания труд и до 
„смачкване” на доходите на средно квалифицираните работници. 
Целият световен опит сочи, че когато минималните заплащания са резултат от преговори между социалните партньори, 
особено когато това става по икономически дейности на секторно / браншово ниво, договорените минимални 
възнаграждения са несравнимо по-адекватни на икономическата реалност. Това има незабавно положително отражение 
върху съответните отрасли.  
Едно от популярните заблуждения е, че европейската практика е да има регламентирана минимална месечна работна 
заплата. Всъщност, задължителна месечна минимална работна заплата има в 18 страни от ЕС (включително и в България) 
с общо 125 милиона заети, докато в 10 страни  с общо 119 милиона заети – няма. Както виждате, съотношението между 
двете групи заети е едва 1,05 – работници в държави с регламентирана МРЗ спрямо работници в държави, където няма 
такава. 
За сметка на това, в страните, където няма административно определяна месечна минимална работна заплата, 
безработицата е с 40 на сто по-ниска, а средната заплата е с 66 процента по-висока. Това се дължи именно на факта, че в 
тези страни има много добре уредено и работещо колективно договаряне на секторно (браншово) ниво. 
Затова, АИКБ заедно с останалите представителни работодателски организации настоява за премахване на 
административното определяне на МРЗ и съответно за въвеждане на ясен и прозрачен механизъм за договаряне на 
минималната месечна работна заплата между представителните организации на социалните партньори на национално 
ниво. 
Цитирам ви: „В момента  МРЗ се определя, гледайки в тавана. Казват – бедни сме. Бедни сме, но трябва да работим, за 
да не бъдем.” Не работим ли според Вас?  
Образно казано, твърде много хора у нас „поработват“ по малко. Работещите отговорно са само част от съвкупността на 
работната сила, при това боя се, че не са нейната най-голяма част. Ето фактите: 
Според „Евростат“ реалната производителност на труда на отработен час в България е едва 15 на сто от средната за 
Европейския съюз, докато средната работна заплата (СРЗ) е 21 на сто от тази в ЕС. 
България е на пето място в ЕС по размера на съотношението между минималната работна заплата (МРЗ), отнесена към 
произвеждания БВП на глава от населението. 
В България  компенсацията на заетите (цялата съвкупност от заплати, ваучери за храна, пари за транспорт и всякакви други 
придобивки) е 41 на сто от БВП. По този показател страната ни изпреварва повечето балкански и източно европейски 
страни, а ръстът му е най-голям от всички държави в ЕС. България е единствената страна в ЕС, където този показател расте 
постоянно и устойчиво. 
Средната работна заплата в България е нараснала повече от два и половина пъти от както страната е член на ЕС. 
Минималната работна заплата в България, заедно с Румъния, нараства най-бързо в целия ЕС. 
Средното съотношение между МРЗ и СРЗ в ЕС (в държавите, където има регламентирана месечна минимална работна 
заплата) е 43 на сто. В България, с отчитането на задължителното средно доплащане за прослужено време (каквото няма 
в нито една друга страна в ЕС) съотношението МРЗ / СРЗ е (460х1,12) / 1006 = 0,51. МРЗ е 51 на сто от СРЗ. За сравнение, в 
САЩ съотношението е 30 на сто. 
Нека сме наясно, относително ниските доходи в България не са резултат от несправедливо разпределение на БВП. Сами 
виждате, че по данни на „Евростат”, 41 на сто от БВП отива по джобовете на работещите. Казахме вече - средната работна 
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заплата в България е нарастнала повече от два и половина пъти от както страната е член на ЕС. Ръстът на минималната 
работна заплата е направо безумен. 
Така че, проблемът ни е в ниската производителността труда и за съжаление тук „приносът” на „поработващите” е от 
ключово значение. Да, има държави, където дават месечни премии за идване навреме на работа (!), но и у нас 
положението никак не е розово. На значителна част от хората в буквалния смисъл на думата не им се работи. В 
предприятия със сделна форма на заплащане, хората не си уплътняват работното време и се трудят преко сили по пет часа 
на ден, като заработват примерно по 800 лева месечно, вместо да изкарат по 1200 лева за същото календарно време. 
Да не говорим за огромния, непропорционален и напълно нереален брой на инвалидните пенсии. Или на болничните. 
Корупцията в тази област е известна на всички и това е ограбване на работещите за сметка на хитреците, превръщащи 
корупцията в национален спорт. 
Настоявате за по-сериозно повишаване на пенсионната възраст. Колко „по-сериозно” ? 
В такива случаи не се говори наизуст, а се взимат решения на база на актюерски изчисления. Отделен и много важен обаче 
е въпросът, че цели сектори стоят нереформирани и хора във фертилна възраст илизат в пенсия, поради странните 
привилегии в техните сектори. Имам пред вид на първо място сектор „Сигурност“, разбира се. 
Каквото и да си говорим за стреса в работата на тези хора, за свръхнатоварването им, за отговорността им и прочее, не е 
нормално човек да се пенсионира на 46 – 47 години. Изобщо не говоря за огромните обезщетения при напускане на работа 
и пенсиониране. Такива привилегии не получават нито неврохирурзите, нито авиационните инженери или учените, 
рабоещи по космически проекти. 
И преди съм го казвал – аз имам в пъти повече скокове с парашут от колкото  средния десантчик в България прави за цял 
живот, но не претендирам за ранно пенсиониране. 
Отделен въпрос е, че всеки полицай, който е на улицата, ще признае под сурдинка, че на всеки служител, реално работещ 
при тежки условия се падат незнайно колко „лежачи”, казано на специфичния език на хората от сектор „Сигурност”. Трябва 
да се освободим максимално бързо от огромния баласт в „системата”, но до сега нямаше никаква политическа воля за 
това. 
Последната пенсионна реформа на Калфин не засегна сериозно секторите с ранно пенсиониране и така общата възраст 
за пенсиониране у нас остава ниска. Кой може да направи истинска реформа, без да се страхува от отпор, и кога трябва 
да стане това, без да е късно? 
В случая направо „задавате отговори“. Истинската реформа на ранното пенсиониране може да се направи само от 
парламентарно мнозинство и от правителство, за които основният приоритет е да направят спасителна промяна, а не 
просто да си стоят на власт в блажено неведение и „нищо не правене”. „Нищо не правенето” наистина може да помогне 
за по-дългото задържане на власт на една или друга политическа сила, но последиците от него са много тежки. 
Затова, който се захваща с управлението на страна като България, където срокът за провеждане на редица реформи е 
образно казано „вчера”, трябва да е готов да плати политическата цена на свършеното. Това е императивно изискване, 
особено когато става дума за ранното пенсиониране, за медицинската и трудовата експертиза / инвалидните пенсии и за 
други такива болезнени въпроси. След време, тези управници, които не са се упражнявали в ”нищо не правене” ще получат 
признанието на поколенията. Ако някой чака да получи благодарността на обществото и „народната любов” днес, нищо 
няма да се получи. Няма да напредваме достатъчно бързо. 
Изисквате (предполагам от държавата) мерки за справяне с липсата на квалифицирани кадри. Факт е, че образовани 
млади хора заминават да работят в чужбина заради лошите условия на труд и заплащане у нас. Каква е отговорността 
на бизнеса по отношение „липсата на кадри”, като се имат пред вид лоши практики като недобри условия на труд – 12-
15–часов работен ден; осигуряване на непълна заплата; неспазване на Кодекса на труда; на много малко места се ползва 
платен годишен отпуск, и др. ? 
Ако започнем отзад – напред, твърдението, че хората не ползуват годишната си отпуска, просто не отговаря на истината. 
Нещо повече – в частния сектор, работниците и служителите много по-редовно ползуват годишните си отпуски в сравнение 
да речем с държавните служители. Поинтересувайте се, колко са неизползувани отпуски при държавните служители. 
Такива неща в частния сектор изобщо не се допускат, поне в преобладаващата му част. 
Вижте, поне в отраслите, където следим нещата много от близо – това са структуроопределящи отрасли като 
машиностроене и металообработване, електротехника, електроника, цялата преработваща промишленост, пътно 
строителство и прочее, работодателите са изправени пред такъв дефицит на квалифицирани кадри, че просто суровата 
реалност ги принуждава да са максимално внимателни с работниците си. И за добро и за лошо, работодателите са 
принудени буквално да „къткат” своите работници. 
Ние категорично се противопоставяме на описваните от Вас лоши практики, повечето от които са типични проявления на 
така наречената „сива икономика”. АИКБ всяка година изчислява композитния индекс „Икономиката на светло”. За 
последните пет – шест години, неформалната икономика намалява, макар и не с темповете, с които ние бихме искали това 
да става. 
Мога в аванс да Ви кажа, че тази година отчитаме дори по-голямо „изсветляване на икономиката” в сравнение с 
предишните пет – шест. Но тук е мастото да се каже, че нещата с миграцията на квалифицирани кадри от изток на запад, 
не се решават „просто”. От синдикатите ни казват – вдигайте заплатите и нещата ще се оправят! Не ви ли изглежда 
прекалено лесно? И защо и дали не е направено?  
Виждате, че от 2007 насам, средната заплата е нараснала два и половина пъти. В Европейския Съюз, компенсацията на 
заетите расте постоянно само в България. И най-важното – не по-малко пострадали от трудовата миграция от изток на 
запад са Прибалтийските републики, където заплатите са близо два пъти по-високи, отколкото в България. Хайде, у нас 
заплатите били ниски – тогава защо хората напускат Литва, Латвия и Естония, където заплатите са два пъти по-високи? 
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Отговорът е, че и там и у нас, въпросът далече не е само в заплатите, везависимо, че те са изключително важни. Хората, 
които са готови да поемат риск и да започнат на чисто в друга страна са много силно мотивирани от НЕжеланието си да 
понасят корупционната среда; да имат работа с правосъдие, което се критикува дори и от чуждестранните посланници; да 
четат всеки ден във вестниците за магистрати, изпълняващи нечии поръчки и така нататък и така нататък ... Всеки може да 
даде своята картина на токсичната обществена среда и всеки има свои „любими”, най-отблъскващи примери. 
Нека не подценяваме българите и не свеждаме всичко до единия хляб. Хлябът е съдбоносно важен, но при една по-ведра 
обстановка в страната „брейндрейнът” и източването на работната сила щяха да бъдат в много по-малък мащаб. Та 
България е сред първите 30% в света според индекса за човешко развитие на ООН! 
 
Твоят бизнес 
 
√ България e с най-конкурентни условия за бизнес в европейски мащаб 
От 05 до 16 юни в Женева сe провежда 106-та редовна сесия на Международната конференция на труда. За първи път 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представлява на форума и четирите 
представителни  работодателски организации у нас – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.  
В обръщението си към участниците на сесията делегата на българските работодатели г-н Ивелин Желязков, посочи, че 
АОБР  отстоява единните приоритети на работодателите в България, а позициите им по ключови въпроси са по-добре 
защитени и в голямата си част възприети по време на срещите с президентската администрация, правителството и при 
обсъждането на законови промени в българския парламент. Това пролича при защитата на единните позиции на 
българските работодатели по отношение на размера на Минималната работна заплата и разписването на правила за 
нейното формиране, съобразени с Конвенция 131 на Международната организация на труда/МОТ/.  
Делегатът на българските работодатели  подчерта и факта, че с обединени усилия социалните партньори у нас са успели 
да запазят един от най-ниските в Европейския съюз данъци върху доходите на физическите лица и фирмите – плосък данък 
от 10%. Нивото на държавния дълг на България е сред най-ниските в Европа и света, и страната успя отново да реализира 
излишък в бюджета си за първото полугодие на настоящата година, което е предпоставка в дългосрочен план за по-добра 
социална среда. 
Желязков  постави на форума и въпроса за продължаващата бежанска криза и нейните социални измерения. Европа не 
може да стои безучастна, докато на границите на ЕС да стоят милиони мигранти, без да има ясно и недвусмислено решение 
на проблемите, довели ги дотук. Затова АОБР ще настоява да се търсят  точни формули в Конвенциите и препоръките на 
МОТ, за още по-активна ратификация и успоредно с това по-старателно съобразяване с установените стандарти - с или без 
присъединяване и/или ратификация, за  прагматично и прозрачно решаване на социалните проблеми. 
 
В. Политика 
 
√ Делът на сивата икономика продължава да пада 
До 28,12% е паднал делът на сивата икономика през миналата година, сочат данните на композитния индекс „Икономика 
на светло”, разработен от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
За 2016 г. легалният бизнес е имал дял от почти 72 на сто, което вече ни нарежда извън страните с голям дял на сивата 
икономика. „За такива се смятат имащите над 30%”, уточни председателят на АИКБ Васил Велев. 
По думите на проф. д-р Стефан Петранов, създател на композитния индекс, оценките в ЕС за дела на сивата икономика 
средно са от 12 до 15 на сто. „В Германия, Австрия и Дания делът є е едва 5-6%”, допълни Петранов. Според него нарастване 
на легалния бизнес би имало единствено при съществени реформи в правосъдието, сигурността, обществените поръчки, 
здравеопазването, образованието и енергетиката. Експертът уточни, че по дял на сивата икономика в общността България 
е съпоставима с Гърция, Румъния и Хърватия и Южна Италия. 
На въпрос кой сектор най-много допринася за сивата икономика у нас проф. Петранов посочи строителството, където делът 
є достига 40-45 на сто, и добави, че много по-малко работят „на светло” и в туризма, и търговията на дребно. 
Проучването сочи още, че за последната година има лек ръст на плащанията по банков път. Според автора му обаче не 
можем да очакваме делът им да нарасне до 100%, защото в по-малките населени места хората предпочитат да получават 
възнагражденията си на ръка. „Така не им се налага да губят време и средства да пътуват, за да си изтеглят парите”, обясни 
професорът. 
От АИКБ констатираха, че немалко външни фактори също оказват негативно влияние за увеличаване на светлата 
икономика у нас. Основните са излизането на Великобритания от Общността, оставащите санкции и контрасанкции между 
ЕС и Русия, напрежението в Украйна и Близкия изток. Брекзитът ще доведе до намаляване на евросубсидиите за България 
и това може да накара повече фирми да се върнат в сивия сектор, конфликтите в близки до нас райони карат инвеститорите 
да бъдат по предпазливи. 
Сред основните вътрешни фактори, намаляващи шансовете за по-бързо увеличаване на дела на легалния бизнес, 
председателят на АИКБ Васил Велев посочи стремежа на държавата по административен път да определя минималната 
работна заплата и осигурителните прагове. Според него това става не на базата на обективни, фундаментални 
икономически показатели и води до „притискане” на фирмите и особено на малките. 
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√ Ограничаването на кешовите разплащания срещна отпор в НС 
Промените в ДОПК бяха приети от бюджетната комисия 
Депутатите от парламентарната Комисия по бюджет и финанси се обявиха против радикалното редуциране на плащанията 
в брой, което предлагат от Министерство на финансите. Това стана ясно по време на вчерашното заседание на комисията. 
Въпреки че законопроектът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) бе приет 
на първо четене от народните представители, това стана под условие, че преди повторното разглеждане на промените в 
норматива, ще има промени в предложенията и той няма да остане в този си вид. 
Припомняме, че от МФ предлагат нормативно регламентираният праг за ограничаване на плащанията в брой да бъде 
намален от 10 хил. лв. на хиляда лева в следващите две години. Според предложението още от август тази година всички 
плащания над 5 хил. лв. ще стават по банков път. 
От 1 януари догодина прагът пада на 3 хил. лв., а от 2019 г. се предвижда всички плащания над 1000 лв. да се извършват 
чрез банка. 
Депутатите от бюджетната комисия не одобриха идеята. 
Според Георги Търновалийкси от БСП, който е и заместник-председател на комисията, подобна практика няма в нито една 
европейска страна. Той обвини финансовото министерство, че умишлено предлагат толкова нисък праг, за да могат 
търговските банки да събират повече от такси за превод и обслужване. 
От ДПС обявиха, че подкрепят по принцип промените в ДОПК, тъй като голяма част от тях са заради хармонизация с 
европейското право, но категорично отхвърлят идеята за ограничаване на кешовите разплащания. 
"С праг от 3 хил. лв. и дори от 1000 лв., умишлено се слагат тежки препятствия пред българския бизнес. Усилията ви за 
редуциране на сивата икономика са похвални, но тук вече минахте всякакви граници. Призовавам това предложение да 
бъде оттеглено, защото е напълно излишно да натоварваме и затрудняваме предприемачите с оправданието, че така ще 
засилим фискалния контрол“, каза депутатът от ДПС Йордан Цонев. 
Той даде за пример Италия, където прагът от миналата година от 1000 евро, вече е 3000 евро. 
Председателят на бюджетната комисия Медна Стоянова пък поиска от Министерство на финансите да предоставят 
детайлна оценка на въздействието, както и таблица с информация за праговете за кешови разплащания във всички страни 
от Европейския съюз (ЕС). Тя обаче призова все пак законопроектът да бъде приет в този му вид на първо четене, тъй като 
страната ни вече е закъсняла със синхронизацията с ЕС. Стоянова обеща, че детайлите около праговете за сумите, които 
ще могат да се плащат в брой ще бъдат изчистени между двете четения. 
Представители на бизнеса също се обявиха против промените, предлагани от МФ. От Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) и КРИБ са категорични, че мярката няма да намали сивата икономика, но ще създаде 
трудности пред фирмите. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
Investor.bg 
 
√ България – 36-тa по иновации в света 
Първите места в Global Innovation Index се заемат от Швейцария, Швеция и Холандия, докато Великобритания изпада 
от Топ 3 
България се придвижи с две места напред до 36-то място по иновации в света според класацията Global Innovation Index 
на Cornell University, Европейския институт по бизнес администрация INSEAD и агенцията за авторски права към ООН 
(WIPO). Година по-рано страната ни заемаше 38-мо място в ранглистата, включваща 127 страни, подредени според 
възможностите им за иновации и резултатите от тях. През 2015 г. пък страната ни беше на 39-то място в ранглистата. 
Като цяло България събира 42,8 пункта и е причислена към групата на държавите с високи средни приходи и е изпреварена 
от Естония, Словакия, Словения, Чехия, но отново е пред други държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) – Полша, 
Хърватия, Литва, Унгария и Румъния.  
Подробната разбивка на отделните индикатори показва разнородна картина за представянето на страната ни. 
Така например тя заема 29-та позиция в света в категорията „Креативност“, но едва 48-мо място по отношение на 
инфраструктурата и 56-то място, що се отнася до човешкия капитал. В това отношение има голям напредък, защото преди 
година заемаше 65-то място. 
Глобалният индекс на иновациите се пресмята по методиката на международната бизнес школа INSEAD и е съставен от 80 
различни параметъра относно учебния потенциал, човешкия фактор, инфраструктурата, вътрешния пазар, развитието на 
бизнеса, развитието на нови технологии, творческата дейност и други. Индексът отразява съотношението на разходите и 
ефекта от тях и дава възможност за оценка на ефективността на усилията по развитието на иновациите. 
Класацията през тази година разкрива възхода на Индия като нов иновационен център в Азия, едно високо в сравнение с 
цялостното развитие иновационно постижение в Африка южно от Сахара и шанса за подобряване на иновационната 
дейност в Латинска Америка и Карибския регион.  
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На първо място и тази година, както и през миналата, е Швейцария, следвана от Швеция и Холандия, докато САЩ са на 
четвърто място. Великобритания изпада от Топ 3 и вече е на пето място, докато Китай е на 22-ро място и за втора поредна 
година е сред първите 25 държави.  
Последните три места в международния иновационен индекс са за Того (18,4 точки), Гвинея (17,4 точки) и Йемен (15,6 
точки). 
В десетото си издание GII 2017 показва постоянната разлика в способността за иновации между развитите и развиващите 
се страни и слаб растеж в развойната дейност, както на правителствено, така и на корпоративно ниво. 
Освен иновативните шампиони в Азия, като Китай, Япония и Корея, друга група азиатски страни, сред които Индонезия, 
Малайзия, Сингапур, Тайланд, Филипините и Виетнам, работят активно над подобряване на иновационните си екосистеми 
и заемат предни места по редица компоненти, като образование, развойна дейност, продуктивен ръст и 
високотехнологичен износ. 
 
√ Премиерът свиква среща за намаляване на административната тежест 
Търсят се варианти за облекчаване на режимите за работа с гражданите 
Работна среща за набелязване на мерки за намаляване на административната тежест свиква тази сутрин в Министерския 
съвет премиерът Бойко Борисов. 
В Гранитна зала са поканени представители на местната власт, държавата и браншови организации. Търсят се варианти за 
облекчаване на режимите за работа с гражданите.  
От страна на правителството участие ще вземат още вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на правосъдието Цецка 
Цачева, министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, заместник-министърът на финансите 
Кирил Ананиев. В срещата ще участват кметове и представители на Националното сдружение на общините в България, 
представители на Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Камарата на архитектите, 
Нотариалната камара, Висшия адвокатски съвет и Държавната агенция по електронно управление.  
Вчера от икономическото министерство съобщиха, че ще има промени в 60% от услугите, предоставяни от ведомството. 
Очаква се 113  административни  услуги да бъдат оптимизирани или да отпаднат като мярка за облекчаване на 
административната тежест за бизнеса, обяви министърът на икономиката Емил Караниколов. 
По думите му е направен анализ за намаляване на бюрокрацията при общо 187 услуги, предоставяни към момента от 
министерството и второстепенните разпоредители. По отношение на промените в 113 услуги, 67 броя са такси, за които 
има предложение за намаляване, а за 21 услуги таксата напълно ще отпадне. 
 
В. Труд 
 
√ Борисов към Алекперов: Работим целенасочено за благоприятна бизнес среда в България 
Правителството работи целенасочено, за да осигури благоприятна бизнес среда в България и страната ни да бъде 
привлекателна дестинация за чуждестранните инвеститори. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време 
на срещата му в Министерския съвет с президента на „Лукойл“ Русия Вагит Алекперов, съобщава правителствената 
пресслужба. 
В рамките на разговора премиерът Борисов акцентира върху мерките, които се предприемат от страна на кабинета в 
борбата с контрабандата и по-специално по отношение на горивата. Той изтъкна, че всички министерства, ангажирани с 
темата, действат много активно, за да се постигне максимална ефективност. 
По време на срещата беше отбелязано намерението на компанията да развива дейността си в България. До момента 
инвестициите й у нас надхвърлят 3 млрд. долара. 

 
Списание „Образование и специализация в чужбина“ 
 
√ "Инвестор.бг" купува Висшето училище по застраховане и финанси 
Медийната компания "Инвестор.бг" е сключила договор да купи 90% от Висшето училище по застраховане и финанси 
(ВУЗФ). Това става ясно от уведомление на публичното дружество. Мажоритарен собственик на учебното заведение  е 
Григорий Вазов, който е и ректор. 
Справка в Търговския регистър показва, че представители на "Инвестор.бг" вече са избрани за членове на борда на ВУЗФ 
на мястото на бившите директори. Промяна е направена и устава на дружеството. 
Подробности за подготвяната сделка засега не се съобщават. Не е ясно и дали тя е свързана и ще бъде финансирана от 
предстоящото увеличение на капитала на "Инвестор.бг", което беше обявено преди няколко дни. То предвижда да се 
наберат през борсата малко над 20 млн. лв. 
Промени в управлението 
От съобщението на "Инвестор.бг" става ясно, че договорът за покупко-продажба на 63 хил. акции (90%) от капитала на 
ВУЗФ е сключен на 9 юни. "Предстои да се предприемат финални действия и заплащане на цената, с което сделката се 
очаква да бъде финализирана", се посочва там. 
Основният собственик на ВУЗФ в момента е Григорий Вазов, който държи 95% от капитала. Останалите 5% са на Детелина 
Смилкова, която е и вицепрезидент. Продажбата на 90% от акциите означава, че след сделката Вазов ще запази 
миноритарен дял в компанията. 
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В деня, на който е подписан договорът с "Инвестор.бг", е проведено общо събрание на ВУЗФ, на което са гласувани 
промени в ръководството на дружеството. От съвета на директорите излизат Вазов и Смилкова, както и Радостин Вазов. 
На тяхно място са избрани Наталия Илиева, Светлана Фурнаджиева и Виктория Миткова от управителния съвет на 
"Инвестор.бг". Миткова ще бъде и изпълнителен директор на придобитата компания. Промените все още не са вписани в 
Търговския регистър. 
Увеличаване на капитала 
Броени дни преди съобщението за предстоящата сделка "Инвестор.бг" публикува покана за извънредно общо събрание 
на акционерите на 10 юли, което да разгледа предложение за увеличаване на капитала. В момента капиталът на медийната 
компания е 3.188 млн. лв., а предложението е той да бъде вдигнат с 1.594 млн. нови акции с номинална стойност 1 лв. и 
емисионна от 12.95 лв., което означава, че дружеството може да набере 20.6 млн. лв. В поканата не се уточнява за какво 
ще се използват средствата, но не е изключено и част от набраните средства от увеличението да отидат за сделката за 
ВУЗФ. Предвижда се инвестиционен посредник по емисията да бъде Централна кооперативна банка (ЦКБ). Проспектът 
предстои да бъде одобрен от КФН, което вероятно ще стане след общото събрание. 
В групата на купувача влиза сайтът investor.bg, телевизия Bulgaria on air, Bloomberg TV Bulgaria и радиомрежата BG On Air, 
след като миналата година "България Он Ер" се вля в "Инвестор.бг". Основни акционери в публичната компания са 
дружества, свързани със или близки до "Химимпорт". Най-голям дял държи "МСАТ кейбъл" (50.26%), ЦКБ също е акционер 
с 9.3%. 
Нов опит 
За ВУЗФ това не е първият опит за привлече други акционери. Преди година общото събрание трябваше да гласува 
предложение за увеличаване на капитала от 70 хил. лв. на 130.4 хил. лв. чрез издаване на нови акции под условия. Книжата 
трябваше да бъдат изцяло придобити от "СМК България" - дружество, регистрирано в края на 2015 г. със 100 лв. капитал. 
Очевидно сделката не се е случила, тъй като капиталът не е променян. 
Последният публикуван финансов отчет на учебното заведение в Търговския регистър е от 2012 г. Справка в регистъра 
КАПИ показва, че през 2015 г. приходите му са намалели с 41% до 309 хил. лв., а загубата е нараснала с 26% до 1.2 млн. лв. 
През миналата година сградата му беше пусната на търг от частен съдебен изпълнител срещу 5.5 млн. лв. Ипотекираният 
имот включва близо 2 дка земя и пететажна сграда, която се намира в софийския квартал "Овча купел". Продажбата обаче 
беше спряна след плащане към кредитора. 
 
News.bg 
 
√ Инфраструктурата ни може да стане гръбнак за развитието на Източна Европа 
"Транспортен гръбнак за развитие на Източна Европа може да бъде коридор номер 9, но е необходима преоценка на 
българо-гръцката му част." Това коментира арх. Петър Диков във връзка с развитието на транспортната ни инфраструктура 
по време на 12-та годишна конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции в България 2017 г". 
Транспортен коридор 9 свързва Хелзинки - Санкт Петербург -Москва/Псков - Киев - Любашевка - Кишинев - Букурещ - Русе 
- Димитровград - проход Маказа - Александруполис. Коридорът провежда международните потоци между Румъния, 
България и Гърция посредством българския участък Русе-Велико Търново-Стара Загора-Димитровград-Свиленград-ГКПП 
Ново село, както и участъкът Хасково-Кърджали-Подкова-проход Маказа. 
Арх. Петър Диков изрази недоумението си от факта, че капацитетът на изграденото ГКПП - Маказа за товарни автомобили 
е едва 3,5 тона, а условието е това да е европейски коридор. Според него развитието на този коридор и връзката, която 
той предоставя с Украйна и Прибалтика може да бъде "гръбнак за развитието на Източна Европа". 
Архитект Диков коментира, че страната ни не прави нищо за развитието на пътя Via Pontika - древният римски път край 
Черно море. Той акцентира върху необходимостта от развитието на пътя от Малко Търново до Одрин, като отбеляза че в 
южната ни съседка той е двулентов. Освен това този път може да има решаващо значение за развитието на туризма и 
привличането на гости от южната ни съседка Турция, допълни Диков.  
Арх. Диков припомни, че още Фердинанд е издал указ за изграждането на железницата Ямбол-Елхово-Одрин. Освен това 
пренебрегнат се оказва и транспортния коридор между пристанището в Лом и пътната инфраструктура, свързваща ни с 
Егейско море. 
Пристанището в Лом всъщност предполага най-късото разстояние между Дунав и Егейско море и е единственото, което не 
се влияе от нивото на река Дунав. Според арх. Диков това е много по-перспективен коридор от търсенето на Видин като 
транспортна връзка. 
Арх. Диков бе категоричен, че не се оползотворяват възможностите и на фериботното пристанище във Варна, което било 
с капацитет 3 млн. тона товари, а в момента годишно се оползотворявали едва 150 хиляди тона. По отношение на Варна 
той изтъкна, че там е единственото място, където се обслужват руските товарни вагони със смяна на колесари. Развитието  
на порта е и шанс за развитие на железниците ни, смята още експертът. 
Д-р Румен Миланов, преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), представи проблема за 
пътната безопасност. Той бе категоричен, че е необходимо устойчиво финансиране на мерките за пътна безопасност като 
бъде определен процент от събираните пътни такси в размер на 2% за мерките, свързани с пътна безопасност. 
Друг проблем според него е липсата на категоризация на пътищата по критерий пътна безопасност. Той беше категоричен, 
че "черните точки на пътя" - с концентрация на ПТП-та стоят, защото у нас се прави рехабилитация на пътищата без да се 
реконструират тези участъци. Той постави въпроса за необходимостта от орган, който да следи за общинската пътна 
инфраструктура, която е 19 хиляди километра - колкото е и републиканската пътна мрежа. 
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В. Стандарт 
 
√ По-лесно качват фирми на борсата 
По-лесно ще се качват акции на компании за търговия на фондовата борса. Това ще стане с промени в Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, които бяха приети на първо четене от бюджетната комисия към парламента. Те са внесени от 
депутатите от ГЕРБ Делян Добрев и Данаил Кирилов. От 2009 г. насам основните политически партии заявяват, че 
развитието на капиталовия пазар е техен приоритет, каза Делян Добрев. По думите му всички антирекорди в ЕС за 
капиталовия пазар се държат от България и така политическите сили са осъзнали, че трябва да се работи по този проблем. 
Основната цел на законопроекта е именно да се подпомогне развитието на капиталовия пазар. През септември 2016 г. 
беше приета стратегия за развитието на капиталовия пазар, като първата от общо 14-те мерки в нея е промяна на 
законодателството. С приемането на промените ще се изпълни тази мярка, каза Добрев. С промените се осигурява по-
голяма прозрачност на пазара и защита на интересите на инвеститорите, облекчаване на административната тежест за 
публичните дружества и емитентите на ценни книжа. 
 
БНТ 
 
√ Увеличават плащанията от европейски структурни и инвестиционни фондове 
През 2018 година Европейският съюз ще увеличи плащанията от европейските структурни и инвестиционни фондове. 
Евродепутатът от ГЕБР Андрей Новаков очаква България да получи около 3 милиарда лева от тях. 
Според него парите могат да бъдат използвани за инфраструктура, социални проекти, създаване на работни места за 
младите. Бюджетът на Европейския съюз за следващата година година е 161 милиарда евро, което е с процент и половина 
повече от миналата година. 
По-значително се увеличават плащанията, което според Еврокомисията се дължи на факта, че програмите ще достигнат 
нормален темп на изпълнение, след бавен старт в началото на финансовия период от 2014 година. 
 
В. Сега 
 
√ До дни става ясно ядем ли второ качество храни 
Първите резултати от пробите на храни и безалкохолни напитки, продавани под еднакви етикети у нас и в Западна Европа, 
показват минимални различия. Все пак трябва да се изчака до 22 юни, когато ще приключат всички анализи и тогава ще 
стане дали ядем второ качество храни, обявиха вчера от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 
На оценка са подложени пет групи храни - млечни и месни продукти, детски храни, шоколадови изделия, безалкохолни 
напитки и сокове. Тестват се и се сравняват над 30 стоки, закупени от магазини у нас, в Германия, Швейцария, Италия, 
Австрия, Дания, Холандия и Франция. Изследванията трябва да покажат какъв е съставът на всяко изделие и дали отговаря 
на описанието в етикета. За максимална обективност всяка проба е маркирана със специален код, без да се знае какъв 
продукт стои зад него, обясниха от БАБХ.  
"Досега по отношение на етикетите няма съществени различия", заяви пред Нова тв д-р Камен Николов. Към момента 
резултатите показват разминавания в състава на една безалкохолна напитка и на месно изделие. Българската напитка е 
подсладена с фруктозо-глюкозен сироп, а чуждестранния й аналог е със захар. При един от месните продукти в българския 
вариант е използвана по-малко сол, което всъщност е по-добре за потребителя.  
Подобни проверки текат в Чехия, Словакия, Хърватия, Унгария. По-рано тази година лидерите на Вишеградската четворка 
призоваха Европейския съюз да вземе мерки срещу производителите на храни, които включват нискокачествени съставки 
в храни за пазарите на по-бедните членки на ЕС. Министерството на земеделието на Словакия представи резултати от 
тестове, според които половината от 22 продукта, закупени в Братислава, се различават по вкус, състав и външен вид от 
същите стоки, купени в Австрия. 
 
Econ.bg 
 
√ Търговският излишък на еврозоната се свива през април 
Влошаването на търговския излишък се дължи на спад на износа на месечна база с 2,1%, като в същото време вносът 
се понижи с 0,8 на сто 
Търговският излишък на еврозоната на сезонно-коригирана база се понижи през април до 19,6 млрд. евро спрямо излишък 
за 22,2 млрд. евро през март, показват данни на Евростат.  
Влошаването на търговския излишък се дължи на спад на износа на месечна база с 2,1%, като в същото време вносът се 
понижи с 0,8 на  сто. 
Търговският излишък в международната търговия на стоки на сезонно-некоригирана база също отчете влошаване през 
април, достигайки излишък от 17,9 млрд. евро спрямо излишък за 26,6 млрд. евро от преди година и след като през март 
търговският излишък достигна до рекордните 30,9 млрд. евро.  
Експортът на стоки от региона на сезонно-некоригирана база се понижи през април с 3% на годишна база до  167,7 млрд. 
евро, докато вносът в еврозоната нарасна с 3 на сто до 149,8 млрд. евро.  
Износът на ЕС през април намалява с 2% на годишна база до 144,6 млрд. евро, докато вносът се  повиши с 2% до 144,6 
млрд. евро. В резултат на това страните от ЕС отчетоха търговски дефицит от 100 млн. евро през четвъртия месец на 
годината спрямо излишък за 4,5 млрд. евро точно преди година. 


