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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Bullet 
 
√ Васил Велев: Доброто административно обслужване насърчава доброволното плащане на данъци 
По-малкото административни прегради за бизнеса и гражданите е равносилно на повече човешки ресурс за икономиката. 
Това каза в сутрешния блок на БНТ председателят на Управителния съвет ан Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев. 
Доброто административно обслужване насърчава доброволното плащане на данъци. Когато хората виждат, че имат срещу 
себе си държава, която ефективно управлява обществения ресурс, укриването на данъци и сивата икономика намаляват, 
посочи Велев. 
Затова административната реформа трябва да се проведе с нужната решителност, тя не е еднократен акт. Законите трябва 
да се пишат така, че да са удобни не на администрацията, а на гражданите и бизнеса, каза още Васил Велев. 
 
359 News 
 
√ „Център за превенция на здравето“ отваря врати по идея на АИКБ 
Центърът е създаден по инициатива и с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България и Асоциацията 
по трудова медицина. Причината – липсата на системни грижи за здравето на работещите, както и ефективност на 
здравната система в областта на профилактиката. 
Проблемите на превенцията на здравето и поддържането на работоспособността на заетите бяха поставени на заседание 
на националния съвет на АИКБ. В качеството си на социално отговорна работодателска организация Асоциацията 
организира през месец януари 2016 г. кръгла маса с участието ръководствата на Министерството на труда и социалната 
политика и Министерството на здравеопазването, заинтересованите агенции и всички национално представени 
работодателски и синдикални организации на тема: „Устойчива работоспособност и разширяване на възможностите за 
трудова реализация – предизвикателства и насоки за реформа“ с акцент върху експертизата на работоспособността и 
превенцията на здравето при работа. Констатирано беше, че досегашният модел на превенция на здравето на работещите 
не е ефективен. Нарушени са основни принципи на превенцията – не се идентифицират рисковите групи във връзка с 
факторите на работната среда и социалните фактори, изискващи специфично внимание, отсъства проследяване на 
здравното състояние на работещите в динамика и персонифицирана грижа и отговорност за него и др. 
За разлика от нарастващото внимание на европейските страни към превенцията на здравето, у нас съотношението на 
разходите за профилактика към разходите за лечебна дейност непрекъснато намалява. Нормативната уредба и 
институционалната подкрепа на превенцията на здравето при работа не отговарят на потребностите. Наредбата за 
предварителните и периодичните профилактични медицински прегледи е от 1987 г. и не съответства на организационния 
подход и по съдържание на съвременните изисквания и медицински практики. В резултат превенцията на здравето на 
работещите у нас е далеч от европейските норми, където въз основа на подробно разработени стандарти за периодичност 
и обхват на прегледите, и с определена с тях апаратура, се осъществяват скринингови прегледи за идентифициране на 
ранната симптоматика на възможните увреждания във връзка с условията на труд, като се отчитат възрастовите промени 
и индивидуалната чувствителност на работещия. 
Основен проблем за страната остава и ранната разкриваемост на заболяванията, свързани с условията на труд и 
възможността за своевременно предприемане на адекватни мерки и липсата на проследимост на процесите във времето. 
Водейки се  от принципа на добрите здравно-осигурителни системи – повече пари в превенцията – по-малко за лечение, 
който е в основата на тяхната ефективност, АИКБ реализира тази идея на практика, като подкрепи създаването и 
регистрирането на медицински център, чиято основна функция е навременна и проблемно насочена профилактика с цел 
поддържане на здравето и дееспособността на мениджъри и работещи. 
Центърът е създаден по модел на немските и австрийските центрове за превенция на здравето, където с подкрепата на 
АИКБ, специализираха лекари от основния екип. 
Задача на Центъра за превенция е системно и ангажирано здравно наблюдение – периодични скринингови прегледи и 
изследвания за ранно диагностициране на здравни проблеми, навременно адекватно лечение при необходимост, 
динамично системно наблюдение на лицата с проблеми. 
Честотата на последващия скрининг се определя индивидуално, въз основа на съвременни медицински стандарти и 
резултатите от прегледите и изследванията. 
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При необходимост от допълнителни прегледи и специализирани изследвания или лечение в клинични условия ЦПЗ 
организира и координира приема. 
Центърът е обзаведен със съвременна медицинска апаратура, изискваща се от съответните медицински стандарти, в т.ч. 
за оценка на сърдечно-съдовата система, зрителната система, белодробната система с функционално изследване на 
дишането, слухово-вестибуларната система, нервна система и др. 
По модела на превенцията в европейските страни периодичните медицински прегледи във връзка с условията на труд на 
работещите се извършват от мобилен екип на място със съвременна мобилна медицинска апаратура за изследване на 
зрение, слух, бял дроб, периферна нервна система и др. Свързаните с условията на труд прегледи се ползват за оценка на 
индивидуалното влияние на работата върху физическото и психическо здраве на всеки работещ, на ранното разпознаване 
на свързаните с условията на труд увреждания на здравето и установяване дали работата води до повишен риск за 
здравето на работещите. Обхватът им се определя на базата на конкретните опасности/рискове, при които изпълнява 
работата си лицето. Прегледите се провеждат на базата на трудово-медицински  стандарти, съдържащи указания за 
анамнеза във връзка с условията на труд, снемане на статуса, обхват на изследвания, апаратура която се изисква за тези 
изследвания, противопоказни заболявания, задължително заключение от извършващия прегледа, с препоръки за мерки 
към работното място във връзка с констатираните отклонения или ранни увреждания, както и последващ период за 
здравно наблюдения и др. 
Практика е да се обсъждат с работодателите препоръки за опазване на здравето, с акцент върху адаптиране на хората с 
увреждания за определеното работно място и консултации на самите работещи. 
Идеята е Центърът в началото да предоставя услуги на персонала в най-рисково положение – мениджърите, като с течение 
на времето да разшири дейността си към максимален брой работещи. По предварително съгласувани графици вече се 
провеждат прегледи от мобилни екипи по предприятия. 
ЦПЗ работи, както въз основа на годишен абонамент, така и по заявки и договаряне. За целта са разработени  различни 
скринингови пакети, съобразно възраст, пол и рискови фактори от социалната и работната среда, както и обхват и 
съдържание на отделни прегледи, всички в съответствие с приетите медицински стандарти. 
За абонатите и наблюдаваните лица се създава и води здравно досие. Предвижда се всеки пациент на ЦПЗ да има достъп 
до данните от досието по всяко време по интернет. 
Центърът за превенция на здравето е разположен в бизнес-сградата на Нипроруда на бул. „Ал. Стамболийски“ №205 Б. 
 
√ АИКБ отчита рекордно повишение от 2.96 пункта на размера на Композитния индекс „Икономиката на светло“ за 2016  
За шеста поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България оповести стойността на Композитния индекс 
„Икономика на светло“, който представлява уникален за ЕС иновативен модел за измерване на светлата част от 
икономиката. В представения доклад се отбелязва, че през последните две години има устойчива тенденция в динамиката 
на Композитния индекс в посока на свиване на неформалната икономика. 
Композитният индекс (КИ) се изчислява от 2011 г. и до 2013 г. той нараства плавно. За 2014 г. бележи спад от 1,2 пункта, а 
през 2015 г. нараства с 1,26 до 68,92 пункта и компенсира спада от 2014 г. През 2016 г. КИ „Икономика на светло“ нараства 
рекордно с 2,96 пункта и достига стойност от 71,88 пункта. От увеличението, 2,80 пункта се дължат на ръст на 
статистическия компонент на Композитния индекс и 0,16 пункта – на увеличението на социологическия компонент. 
Анализът на изменението на двата компонента на Композитния индекс води до извода, че повишаването на стойността му 
отразява обективни положителни явления и процеси в икономиката, които се отчитат от статистическия под-индекс, 
заедно с положителната промяна в оценките на бизнеса и работниците за дела на неформалната икономика, което се 
отчита от социологическия му под-индекс. Увеличението на стойността на статистическия индекс отчита подобрение във 
всички сфери на наблюдение на „сивата“ икономика. Увеличението на стойността на социологическия компонент се 
обяснява с повишаването на общата икономическа стабилност през 2016 г., което е по-силно усетено от работодателите, 
чиято оценка отбелязва ръст с 0,19, докато работниците и служителите увеличават стойността на своя дял от 
социологическия компонент с 0,07. 
Основни причини за положителните тенденции в изменението на Композитния индекс „Икономика на светло“ през 2016 
г. са два вида: 
Вътрешни: 
Финансова и икономическа стабилност; 
Предприети са редица мерки за подобряване на бизнес средата в страната и за ограничаване на „сивата“ икономика; 
Външни: 
Ръст на европейската и световната икономика, което се отразява в увеличаване на обема на износа на България; 
Намаляване на мигрантския натиск по границите на България. 
Основните причини задържащи засилването на положителните тенденции в изменението на  Композитния индекс 
„Икономика на светло“ през 2016 г. също са два вида: 
Вътрешни: 
Липса на реформи или недостатъчни реформи в сектори, в които те са спешно нужни, като – правосъдие, сигурност, 
обществени поръчки, здравеопазване, образование и енергетика. Категорично най-неблагоприятно е влиянието на 
състоянието на образованието и пазара на труда, като липсата на квалифицирана работна ръка е най-големия проблем на 
българските предприемачи; 
Новото рязко административно повишаване на минималната работна заплата, довело до повече „сиви“ практики след 
нискоквалифицираните работници и служители и дисбаланси между възнагражденията им спрямо 
средноквалифицираните работници и служители. 
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Външни: 
Брекзит; 
Санкции и контрасанкции ЕС – Русия; 
Несигурност на Балканите, в Украйна и Близкия изток. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ УЧАСТВА В ПЛОВДИВ НА НАЦИОНАЛНИЯ БИЗНЕС ФОРУМ „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ 
Националният икономически форум „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“, който се провежда в редица големи 
общини на страната, на 15 юни бе гост на Пловдив. Фирмите-участници в него обсъждат новите форми на финансиране, 
как да увеличат износа си или да спечелят средства по европроекти, данъчните облекчения и други важни за бизнеса теми. 
Всеки управител на фирма може да получи на място важна информация за развитието на своята компания, а Асоциацията 
на индустриалния капитал в България е партньор на форума. 
В Пловдив Димитър Гишин, регионален представител на Асоциацията, запозна присъстващите с работата на АИКБ като 
посланик на малките и средни предприятия пред държавните институции и в международен план. Той отбеляза, че АИКБ 
е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите 
дейности и над 10 000 компании, в които са заети повече от половин милион души. АИКБ има регионални структури в 
повече от 2/3 от общините в страната. 
За АИКБ човешкият капитал е най-важният икономически фактор, като наличието на квалифицирана работна ръка е 
основната предпоставка за успешен бизнес, подчерта Димитър Гишин. АИКБ започна изпълнението на проект, насочен към 
подобряване на привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на 
българската икономика сектори и към стимулиране на младежите да се насочват за образование и квалификация в тях. За 
своите членове Асоциацията предоставя възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификацията на 
работещите в предприятията. Към организацията работят два Центъра за професионално обучение, лицензирани по 
редица професии и специалности, както и Център за информиране и професионално ориентиране. 
В своята 20-годишна история АИКБ последователно се бори за по-добра икономическа среда за българския бизнес, за 
ограничаване на неформалната икономика и за повишаване на квалификацията на работещите в предприятията. За шеста 
поредна година АИКБ оповести стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“, който представлява уникален 
за ЕС иновативен модел за измерване на светлата част от икономиката. В представения доклад се отбелязва, че през 
последните две години има устойчива тенденция в динамиката на Композитния индекс в посока на свиване на 
неформалната икономика. Композитният индекс (КИ) се изчислява от 2011 г. и до 2013 г. той нараства плавно. За 2014 г. 
бележи спад от 1,2 пункта, а през 2015 г. нараства с 1,26 до 68,92 пункта и компенсира спада от 2014 г. През 2016 г. КИ 
„Икономика на светло“ нараства рекордно с 2,96 пункта и достига стойност от 71,88 пункта. От увеличението, 2,80 пункта 
се дължат на ръст на статистическия компонент на Композитния индекс и 0,16 пункта – на увеличението на 
социологическия компонент. 
НАЦИОНАЛНИЯТ БИЗНЕС ФОРУМ „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ продължава до края на месеца. На 22 юни в 
София той отново ще събере представителите на бизнеса, а дейността на АИКБ ще бъде представена от нейния 
председател г-н Васил Велев. 
 
 
 
 

 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
Investor.bg 
 
√ За четири месеца чуждестранните инвестиции намаляха с 68,2% на годишна база 
През април вложенията за година се увеличиха с 26,8 млн. евро 
За първите четири месеца на годината преките инвестиции в страната възлизат на 125,7 млн. евро, като са по-малко с 68,2% 
(269,9 млн. евро) спрямо година по-рано, когато бяха 395,5 млн. евро, показват предварителните данни на  на Българската 
народна банка (БНБ). 
През април обаче те растат с 26,8 млн. евро. За сравнение, преди година увеличението беше със 178,4 млн. евро, което е 
намаление с близо 85%, изчисли Investor.bg. 
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            Източник: БНБ 
 
За първите четири месеца на годината дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти 
в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в 
страната) е отрицателен и възлиза на 109,8 млн. евро. 
Той е по-нисък с 287,6 млн. евро от дяловия капитал за същия период на миналата година, който беше в размер на 177,8 
млн. евро, отчитат в централната банка. 
 

 
                       Източник: БНБ 
 
Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 1,7 млн. евро, при 12,3 млн. евро за 
януари – април 2016 г. 
По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти от януари до април, имат руснаците – 43,6% от общия размер 
(0,7 млн. евро), казахстанците – 20,8% от общия дял за периода (0,4 млн. евро) и австрийците  – 11,3% от общия размер 
(0,2 млн. евро). 
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                                                                 Източник: БНБ 

 
По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата 
печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) възлиза на 202,2 млн. евро за 
периода от януари до април 2017 г., докато преди година бяха 191,4 млн. евро. 
От януари до април подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно 
участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) възлиза на 33,3 млн. евро, 
при 26,4 млн. евро за същия период на миналата година. 
Най-големите нетни преки инвестиции в страната за четирите месеца идват от Холандия (143,5 млн. евро) и Швейцария 
(102,2 млн. евро). 
По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари – април 2017 г. нарастват с 92,1 млн. евро, при 
увеличение с 3,2 млн. евро за януари – април 2016 г. През април 2017 г. те се повишават с 14,1 млн. евро, при намаление с 
8,8 млн. евро за април 2016 г. 
 
√ Текущата сметка на платежния баланс излезе на минус през април 
Износът расте с над 13% през април на годишна база, а вносът - с над 20%, отчитат в БНБ 
България отчита недостиг в текущата и капиталовата си сметка от 88,3 млн. евро през април. За сравнение – преди година 
дефицитът възлизаше на 61,5 млн. евро, показва статистиката на Българската народна банка (БНБ). 
За първите четири месеца на тази година международните сделки са на минус с 3,3 млн. евро, докато година по-рано бяха 
на положителна територия със 718,6 млн. евро. 
През април салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 97,3 млн. евро, като преди година също отбеляза 
дефицит (81,8 млн. евро). 
От януари до април текущата сметка излезе на червено със 124,9 млн. евро, докато на годишна база отчете излишък от 
136,9 млн. евро. 
Текущата сметка включва вноса и износа, плащанията и постъпленията за услуги, парите, които емигрантите изпращат на 
свои роднини в България, както и текущите трансфери между страната и останалия свят, като при излишък България се 
оказва нетен кредитор на останалия свят, а при дефицит – длъжник. 
Investor.bg припомня, че през декември 2016 година платежният баланс на България излезе на дефицит от близо 500 млн. 
евро, но за цялата изминала година отбеляза солиден излишък от малко под 2,9 млрд. евро. 
Търговското салдо за април е отрицателно – 289,6 млн. евро, при дефицит от 140,2 млн. евро за април 2016 г. 
За първите четири месеца на годината търговското салдо е на минус с 994 млн. евро, при дефицит от 495,7 млн. евро за 
същия период на 2016 г. 
Износът на стоки през април възлиза на 2,010 млрд. евро, като се повишава с 13,3% (236,3 млн. евро) в сравнение с 
експорта през април 2016 г., когато беше 1,774 млрд. евро. 



6 

 

 

За първите четири месеца на тази година износът е 7,954 млрд. евро и нараства с 15,2% (1,047 млрд. евро) в сравнение с 
този за същия период на миналата година (6,906 млрд. евро). 
Според статистиката на БНБ експортът през януари – април 2016 г. намалява на годишна база с 3,6%. 
Вносът на стоки през април 2017 г. е 2,3 млрд. евро, като нараства с 20,2% (385,8 млн. евро) спрямо година по-рано, когато 
беше 1,914 млрд. евро. 
За януари – април импортът е на стойност 8,948 млрд. евро, като се увеличава с 20,9% (1,545 млрд. евро) спрямо същия 
период на миналата година, когато възлизаше на 7,402 млрд. евро. За сравнение, вносът от януари до април 2016 г. 
намалява на годишна база със 7,6%. 
Салдото по услугите е на плюс с 45,4 млн. евро при положителна стойност от 84,7 млн. за април 2016 г. От януари до април 
2017 г. то е положително в размер на 426,3 млн. евро. За сравнение, през същия период на миналата година салдото отново 
беше на плюс с 480,6 млн. евро. 
Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, 
капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) през април е на плюс с 34,5 млн. евро, докато година 
по-рано излезе на минус с 96,3 млн. евро. От януари до април то е отрицателно в размер на 141 млн. евро, като за същия 
период на миналата година беше отново на минус с 416 млн. евро. 
Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 
112,4 млн. евро, като година по-рано беше на плюс с 69,9 млн. евро. През първите четири месеца на годината то е 
положително в размер на 583,8 млн. евро, като преди година също беше на положителна територия с 568 млн. евро. 
През април резервните активи на БНБ се понижават с 379,5 млн. евро, докато година по-рано отбелязаха увеличение с 
243,7 млн. евро, отчитат в централната банка. 
От януари до април те намаляват с 302,4 млн. евро, докато година по-рано имаха повишение с 1,170 млрд. евро. 
 
В. Труд 
 
√ Ивайло Московски: БДЖ ще получи 224 млн. лв. като безлихвен заем от бюджета 
 „Длъжни сме да спрем войната по пътищата, не само заради срещите на министри с премиера Бойко Борисов”, заяви 
министърът на транспорта Ивайло Московски по БТВ. По думите му битката е комплексна и изисква сериозен ангажимент 
от няколко държавни институции. „Имаме задължение да поправим неща в системата, но зависи от манталитета на самите 
хора”, категоричен е Московски. 
Според него премахването на предупредителните табели за наличието на камери по пътищата ще даде добър резултат. 
„Тези табели нямат никаква превантивна стойност. По-добре да не знаем къде има камери, за да можем респективно през 
цялото си пътуване да бъдем на щрек”, коментира министърът. 
Предстои законът за пътищата да бъде разделен на три отделни закона: един, който да отговаря за пътните знаци и 
маркировката, втори, касаещ подготовката, квалификацията и категорията на водачите и трети, който да е за техническата 
част на превозните средства. 
Транспортният министър потвърди, че БДЖ ще получи помощ от държавата в размер на 224 млн. лв. По този начин ще 
може да продължи стратегията по оздравяване на железниците. „Вероятно формата ще бъде безлихвен заем от 
държавния бюджет, тези пари ще трябва да бъдат възстановени в някакъв момент”, поясни Московски. Той е категоричен, 
че дружеството може да бъде оздравено. 
„Във всички контролни органи съществува риск от корупция”, коментира арестите в ДАИ транспортният министър. По 
думите му начинът, по който се провеждат изпитите в момента, на практика пресича всякакви варианти за преписване. 
Той добави, че е възможно държавата да започне да купува автомобили, с които се да се провеждат изпитите по 
кормуване. „Никой не може да види какво се случва на педалите на изпитващия от дясно на кандидата, никой не може да 
следи как е фиксирана камерата в колата”, коментира Московски. 
„Всичко чух от автошколите като упреци към държавата, колко от тях са подали сигнал, че поне един от техните школници 
е рисков? Няма нито един, нула!”, възмути се министърът. 
 
News.bg 
 
√ 149 ядрени реактора работят в момента в света 
"В момента в света работят 149 ядрени реактора. Общата установена ядрена мощност в момента е 392 гигавата." Това 
обясни заместик-генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Михаил Чудаков по време 
на най-престижния ядрен форум "АТОМЕКСПО". 
Световният ядрен елит и 33 официални правителствени делегации от цял свят се събраха в Москва за най-престижния 
ядрен форум "АТОМЕКСПО". За първи път на международното изложение присъстваха официални представители от 
Судан, Етиопия, Колумбия, Шри Ланка и други. Очаква се в хода на изложението министърът на енергетиката Теменужка 
Петкова да проведе официални срещи с представители от някои делегации. 
"Атомното енергопроизводство в световен мащаб продължава да расте. През 2016 г. то е нараснало до 10 гигавата 
електроенергия, което е двойно увеличение спрямо последните 25 години", заяви генералният директор на Световната 
ядрена асоциация Агнета Ризинг. По думите ѝ, осигуряването на достъпна, надеждна и безопасна енергия е цел на ООН. 
Дългосрочните цели са ядрената енергетика на глобално ниво до 2050 г. тя да осугярава 25% от цялото 
енергопоризводство, допълни Ризинг. 
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Председателят на Световната асоциация на ядрените оператори Жак Регалдо посочи, че разрастването на ядреното 
енергопроизводство главно цели да се намали изпускането на въглеродни газове в атмосферата. Според Регалдо за да се 
произвежда повече ядрена енергия трябва да се наблегне на безопасността. "Наша задача е повишаването на стандартите 
за безопасност и това е основното условие за съществуването и развитието на ядрената енергетика", обясни той. 
Според Чудаков за последните 2 години в света са изградени или все още се изграждат 20 нови енергоблока. Чудаков се 
похвали, че Русия е единствената страна, която има флот от ядрени ледоразбивачи и е сред трите страни в света, които 
активно разработват малки модулни реактори. 
 
В. Стандарт 
 
√ Хазната с резерв от 13,167 млрд. 
13,167 млрд. лв. е фискалният резерв на страната към края на април, сочат данните на Министерството на финансите. 
Благодарение на този голям резерв отпада нуждата от пускане на нови облигации на външните пазари през 2017 г. През 
юли 2017 г. на България предстои да изплати на падежа й емисия еврооблигации в размер на 950 млн. евро. За това ще се 
използват пари от фискалния резерв, който достигна рекорден размер по две основни причини. От една страна след стрес 
тестовете на банките през миналата година не се наложи държавна подкрепа за нито една банка, и парите от пуснатите 
облигации през март 2016 г. останаха във фискалния резерв. А освен това благодарение на предприетите мерки за 
повишаване на приходите в бюджета от страна на министъра на финансите Владислав Горанов, бюджетът за 2016 г. 
завърши с излишък от 1,472 млрд. лв., което се случва за първи път от 2008 г. А излишъкът в хазната влиза във фискалния 
резерв. За първите пет месеца на 2017 г. държавната хазна отново е с излишък в размер малко над 1,65 млрд. лв. 
И докато фискалният резерв е на изключително високи нива, държавният дълг намалява. Към края на април номиналният 
размер на дълга на подсектор „Централно управление" възлиза на 13,448 млрд. евро, от които 3,229 млрд. евро вътрешен 
и 10,218 млрд. евро външен. За първите четири месеца на годината дългът намалява с близо 333 млн. евро. 
 
В. Сега 
 
√ Фирми ще се жалват на ЕК заради 97 млн. лв. 
Парите от старата програма "Конкурентоспособност" така и не стигнаха до одобрените предприятия 
Български фирми ще се жалват на ЕК заради загуби и пропуснати възможности, които са понесли в резултат от работата на 
държавната администрация. Те бяха засегнати от отменената процедура за технологична модернизация по програма 
"Конкурентоспособност" 2007-2013 г., научи в. "Сега". Това става възможно, след като българският съд постанови 
окончателно, че те са били ощетени неправомерно.  
Казусът е от 2014 г., когато тогавашният шеф на управляващия орган Ели Милушева отмени цялата процедура по 
програмата на стойност 97 млн. лв. заради съмнения за корупция сред оценяващите. По програмата обаче вече бяха 
одобрени над 140 фирми, които очакваха финансирането на проектите си, но до плащане така и не се стигна. В крайна 
сметка бизнесмени заведоха дело в административния съд, който миналата пролет отмени прекратяването на 
процедурата. Парите по нея обаче са безвъзвратно загубени, тъй като междувременно са пренасочени към други мерки 
от програмата. 
Постановено бе и Министерството на икономиката да плати съдебните разходи. От ведомството обжалваха, но наскоро 
Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението на първата инстанция. Решението на ВАС е окончателно. 
Засега от министерството на икономиката няма официален коментар. 
През 2014 г., докато 142 фирми чакаха да подпишат договори за покупка на нова техника, Ели Милушева обяви, че в 
министерството е била разкрита плетеница от връзки между консултанти, фирми и оценители. Сигнал бе подаден и в 
прокуратурата. Случаят приключи с доброволното напускане на Милушева и с уволнението на няколко експерти. 
Още след първото решение на съда от министерството обявиха, че милионите за фирмите отдавна са били пренасочени и 
похарчени. Освен това подчертаха, че България вече е в нов програмен период и бизнесът усвоява пари по новата 
програма. Колкото до самите дружества - ако те искат да получат пари по "Конкурентоспособност", ще трябва да 
кандидатстват наново, обясниха от министерството. 
Някои от кандидатите, които са били "прецакани" с договорите си в предишния програмен период, са се възползвали от 
новите схеми за финансиране, става ясно от информация на в. "Банкер". През новия програмен период оперативната 
програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е стартирала със сходна по приоритети процедура. Така 63 
дружества от ощетените 142 са сключили договори, а други 21 са били поканени за подписване на споразумения във 
връзка с наддоговарянето по тази процедура. 
Безвъзмездното финансиране в новия програмен период е в размер на 255.1 млн. лева. Ощетени бизнесмени обаче са 
категорични, че ще продължат да търсят справедливост от ЕС. Те могат да подадат жалба до ЕК срещу България заради 
нарушаване на общностното право. Ако ЕК установи нарушение, тя ще поиска то да бъде отстранено. Ако държавата не се 
поправи, ЕК ще поиска намеса на съда в Люксембург 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Потребителите в Източна Европа взимат касова бележка само ако им трябва, сочи проучване 
Потребителите в Източна Европа се отнасят негативно към сивата икономика и биха насърчили правителствата си да се 
борят с нея. Това декларират над 80% от запитаните в проучване на IPSOS по поръчка на "Мастеркард" (Mastercard), 
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проведено в 10 страни - България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Сърбия, Словакия, Словения и 
Румъния). 
Също така в момента, в който осъзнаят, че безкасовите плащания и вземането на касови бележки помагат в борбата срещу 
търговски измами, гражданите са склонни да променят навиците си при пазаруване, казват авторите на проучването. 
В почти всички държави, които покрива проучването, повечето граждани са наясно със сивата икономика и я приемат като 
отрицателно явление. Мнозинството (69%) разбира, че сивата икономика води до намаляване на средствата, 
предназначени за обществени услуги като образование, здравеопазване и пътна инфраструктура. 
Над 70% осъзнават, че прикриването на доходи от данъчните инспекции има негативно въздействие върху растежа на 
икономиката и води до нелоялна конкуренция. Над 80% от потребителите биха призовали правителствата си да 
предприемат действия за борба със сивата икономика (вариращи от 72% в Полша до 92% в България и 93% в Босна и 
Херцеговина). 
Запитаните потребители разбират, че с нерегистрирането на всички или на някои от транзакциите с цел избягване на 
данъци допринасят за растежа на сивата икономика. Въпреки това проучването сочи, че много от тях не осъзнават, че 
собствените им навици при пазаруване могат да доведат до положителна промяна. 
Почти половината от запитаните (45%) вземат касови бележки само когато знаят, че може да им потрябват. Освен това те 
не са запознати с това, че електронните плащания могат значително да помогнат в борбата със сивата икономика. Само 
37% от запитаните идентифицират разплащането с карта вместо с пари в брой за един от начините за борба със сивата 
икономика. В Унгария едва 13% са отговорили по този начин, което е едно от най-ниските нива на информираност в 
Източна Европа. 
След като потребителите разберат, че промяната в тяхното собствено поведение при пазаруване може да помогне в 
борбата със сивата икономика, те са съгласни да го направят. Близо 80% от запитаните са склонни по-често както да 
извършват плащанията си електронно (от 60% в Словения до 85% в Румъния; средно 76% за Източна Европа), знаейки, че 
електронните транзакции помагат за намаляване на сивата икономика, така и да вземат касови бележки при всяко 
плащане (от 71% в Чехия до 94% в България; средно 86% за региона). 
Според проучването на EY "Намаляване на сивата икономика чрез електронни разплащания", поръчано от Mastercard през 
2016 г., пасивното поведение е причина за най-голям дял от сивата икономика в района на Източна Европа. Потребителите 
остават "пасивни" в усещането, че не получават никакви преимущества, а често дори не са запознати с това, че търговецът 
не отчита продажбите пред данъчните служби. 
"Нашето изследване показва, че потребителите в Централна и Източна Европа всъщност са съюзници на правителствата в 
борбата срещу сивата икономика. Въпреки това те често не знаят, че собствените им навици при пазаруване могат да 
доведат до промяна. Само когато разберат връзката между регистрирането на ежедневните им покупки и възможностите 
да получат предимства от по-добри обществени услуги, са съгласни да променят навиците си при пазаруване", коментира 
Джордж Саймън, президент на Mastercard за Централна и Източна Европа. 
Новото изследване разкрива още, че високото ниво на информираност за сивата икономика води до по-големи очаквания 
от правителствата да се борят срещу нея. В тези държави (Босна и Херцеговина, Сърбия, България и Хърватия) запитаните 
смятат, че потребителите трябва да участват в борбата със сивата икономика, като ограничат възможностите на бизнеса да 
прикрива доходите си. 
 
Econ.bg 
 
√ Европейските акции растат след победата на партията на Макрон 
При старта на вчерашната търговия Френският фондов индекс CAC40 нарасна с над 1%, след което парира част от 
първоначалните печалби и към момента се търгува с повишение от 0,81% 
Европейските фондови борси отвориха на позитивна територия, следвайки убедителната победа на партията на френския 
президент Еманюел Макрон на втория тур на парламентарните избори, проведени в неделя и в резултат на добър отскок 
на акциите на компании от сектора търговия на дребно и на тези от минно-добивната сфера.  
Центристката партия на президента Макрон “Република, напред!“ и нейните съюзници спечелиха 350 от 577-те места в 
Националната Асамблея на проведения в неделя балотаж, което им осигурява абсолютно мнозинство далеч над 
необходимите поне 289 гласа, за да контролира парламента на страната.  
Според редица анализатори, това ще позволи на Еманюел Макрон да започне да провежда още през следващите 100 дни 
обещаните от него важни реформи, целящи да ускорят растежа на френската икономика. Други обаче са по-предпазливи, 
визирайки факта, че по-малко от половината французи гласуваха на балотажа, което е сигнал, че мандатът за реформи на 
Еманюел Макрон не изглежда толкова силен и че неговото управление може да срещне сериозна гражданска опозиция, 
особени по отношение на пенсионните и реформите в трудовия пазар.  
При старта на днешната търговия Френският фондов индекс CAC40 нарасна с над 1%, след което парира част от 
първоначалните печалби и към момента се търгува с повишение от 0,81%, задълбочавайки петъчния си възход от 0,9 на 
сто.  
За втора поредна сесия на търговия добър растеж регистрират акциите на автомобилните компании, след като в петък 
агенция ACEA отчете подновен скок през май при продажбите на нови автомобили в рамките на Европейския съюз. 
Акциите на френските автомобилни компании Renault и Peugeot нарастват съответно с 0,9% и с 1,7%, а на немските BMW, 
Daimler и Volkswagen - с около и над 1%. 
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Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се повишава с 0,64%, а немският DAX - с 0,8%, докато британският индекс 
FTSE100 се повишава с 0,51%, след като в петък успя да пречупи четиридневния непрекъснат негов спад от началото на 
миналата седмица.  
Добър отскок по време на днешната търговия бележат акции на компании от сектора търговия на дребно, като техният 
общ европейски индекс се повишава с 0,9%, парирайки част от най-големите си загуби от 16 месеца насам, отчетени през 
миналата седмица. Повод за оптимизъм в този сектор даде изненадваща новина от края на миналата седмица, че 
Amazon.com ще закупи веригата магазини за хранителни стоки Whole Foods Market Inc. за цели 13,7 млрд. долара.  
Това доведе до очаквания за подобна активност и спрямо европейски компании от сектора търговия на дребно. Така 
например акциите на британската компания за онлайн продажби на хранителни стоки Ocado Group скочиха с над 7% на 
фона на засилени очаквания, че тя също може да бъде обект на сливане и поглъщане.  
Акциите на J Sainsbury PLC и на Marks & Spencer Group PLC нарастват съответно с 2,3% и с 1,6%, парирайки част от 
агресивните разпродажби, на които бяха подложени в петък компаниите, занимаващи се с търговия на дребно. Минно-
добивният сектор също отчита добро повишение, като акциите на Anglo American PLC нарастват с 1,58%, а на Rio Tinto PLC 
- с 1,49%. 
 
Profit.bg 
 
√ Нови рекордни стойности за Dow Jones и S&P 500 
Щатските индекси завършиха първата сесия за седмицата на положителна територия след възстановяване на книжата на 
големите технологични компании, отчели спад през миналата седмица. 
Индексът на сините чипове Dow Jones industrial average (DJIA) нарасна със 144.71 пункта или 0.68% до новата си рекордна 
стойност от 21 528.99 пункта. 
S&P 500 отчете ръст от 0.8% до невижданите до момента 2453.46 пункта. Технологичният Nasdaq нарасна с 1.42 на сто до 
6239.01 пункта, което е само на 1.31 на сто по-ниско от абсолютният максимум. 
Големите технологични компании като Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google/Alphabet затвориха сесията на 
положителна територия, като дори книжата на Amazon достигнаха рекордна цена от 1017 долара за брой при откриването 
на борсовата сесия. 
"Нямам представа откъде идва този оптимизъм в момента. Не трябва и да сме негативно настроени, но според мен няма 
особени причини за прекомерен оптимизъм или песимизъм, споделя Ранди Фредерик, вицепрезидент по търговията и 
деривативите в Charles Schwab. 
Акциите на Apple отчетоха най-силното си дневно повишение от февруари насам, след като добавиха 2.86% до 146.34 
долара, докато Facebook поскъпна с 1.48% до 152.87 долара. Книжата на Amazon завършиха на крачка от психологическото 
ниво от 1000 долара за брой (995.17 долара), след като добавиха 0.76%, докато Google/Alphabet нарасна с 1.73 на сто до 
975.22 долара. 
Позитивизъм за технологичните компании днес дойде и от срещата на топ мениджъри с президента Доналд Тръмп. Той се 
среща с изпълнителните директори на Apple - Тим Кук, Amazon - Джеф Безос, Microsoft - Сатя Надела. 
Причината за срещата е желанието на правителството да подобри компютърните си системи, за да може по-добре да се 
предпазва от евентуални кибератаки. 
Данни на Goldman Sachs сочат, че от началото на годината Facebook, Amazon, Apple и Microsoft са увеличили пазарната си 
оценка с над 600 млрд. долара. 
Акциите на Boeing също се представиха добре вчера, след като добавиха 1.34% до 199.08 долара за брой. От компанията 
обявиха, че планират да увеличат производството на своя модел самолети 737 от 42 на 47 самолета на месец, за да 
отговорят на силното търсене. 
Петролните фючърси продължиха вчера да се търгуват на най-ниските си нива за последните 7 месеца. Брентът загуби 1% 
до 46.91 долара за барел, което е най-ниската му стойност от 29 ноември насам. 
Американският лек суров петрол отчете спад от 1.2% вчера до 44.20 долара за барел, или най-ниското му ниво от 14 
ноември 2016 г. 
Щатският долар поскъпна до 111.75 спрямо японската йена, което е най-високото му ниво от 26 май насам. Спрямо еврото 
зелената валута се разменяше на ниво от 1.1145. 
 
Money.bg 
 
√ Ceнaтopи иcĸaт и битĸoйнитe дa бъдaт дeĸлapиpaни нa гpaницaтa 
Ceнaтopи в CAЩ ce oпитвaт дa пpoĸapaт зaĸoнoпpoeĸт, cпopeд ĸoйтo пътyвaщитe тpябвa дa дeĸлapиpaт пpидoбити aĸтиви 
в ĸpиптoвaлyти нa cтoйнocт нaд 10 000 дoлapa нa гpaницaтa, пишe Іntеrnаtіоnаl Вuѕіnеѕѕ Тіmеѕ. 
Зa мнoжecтвoтo xopa bіtсоіn имa cъмнитeлнa peпyтaция, тъй ĸaтo чecтo ce пoявявa инфopмaция ĸaĸ ĸpиптoвaлyтaтa ce 
пoлзвa нa чepния пaзap зa тъpгoвия c нapĸoтици или зa дapeния нa тepopиcтични гpyпиpoвĸи ĸaтo "Иcлямcĸa дъpжaвa". 
Имeннo тoвa ĸapa aмepиĸaнcĸитe зaĸoнoтвopци дa пpeдпpиeмaт пoдoбни cтъпĸи. 
Ho cпopeд Mapĸo Caнтopи, aдвoĸaт и пapнтьop в ĸaнтopaтa Сооlеу, зaĸoнoпpoeĸтът e "бeзcмиcлeн". "Toй пoĸaзвa 
фyндaмeнтaлнo нepaзбиpaнe ĸaĸ paбoтят дeцeнтpaлизиpaнитe ĸpиптoвaлyти", пocoчвa aдвoĸaтът, ĸoйтo имa peпyтaциятa 
нa ĸoнcepвaтивeн пoддpъжниĸ нa peгyлaциятa нa дигитaлнитe вaлyти. 
Meждyвpeмeннo дopи пoдĸpeпящитe зaĸoнoпpoeĸтa пpизнaвaт, чe тepopиcтичнитe opгaнизaции твъpдe pядĸo пoлзвaт 
ĸpиптoвaлyти, мaĸap дa имa пpичинa дa ce cмятa, чe yпoтpeбaтa им щe ce yвeличи cлeд вpeмe. 
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"Hямa пoчти нитo eдин eфeĸтивeн нaчин aгeнциятa зa гpaничeн ĸoнтpoл дa мoжe дa пpocлeди движeниeтo нa виpтyaлнaтa 
вaлyтa във физичecĸия cвят", дoпълвa Caнтopи. 


