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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ – ПАРТНЬОР НА НАЦИОНАЛНИЯ БИЗНЕС ФОРУМ „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) взе участие в София в най-мащабния национален икономически 
форум за 2017 г. „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“. Форумът се провежда в редица големи общини на страната. 
В него участват експерти от министерства, бизнес организации и частния сектор с актуална информация за европроекти, 
данъчни облекчения, изисквания на НАП, инвестиции, злоупотреби при купуване на фирми и други. Всеки управител на 
фирма може да получи информация, която да е от полза за развитието на неговия бизнес. 
По време на форума в София Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България отбеляза, че 
тя е най-представителната организация на работодателите на национално равнище. АИКБ представлява 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. 
Председателят на АИКБ запозна присъстващите с работата на организацията като посланик на малките и средните 
предприятия пред държавните институции и в международен план. Асоциацията, единствена от работодателските 
организации, подкрепи законовите промени, насочени към ограничаване на злоупотребите с пазарна сила на търговските 
вериги, а по нейно предложение е въведен специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност 
(ДДС). Целта е да се облекчи малкият бизнес, който среща затруднения при плащане на ДДС към бюджета, преди получено 
плащане от клиентите. АИКБ най-активно работи за изваждане на част от сезонните работници «на светло» посредством 
така наречените «еднодневни трудови договори». В резултат, през юли 2015 г. бе въведен Трудов договор за краткотрайна 
сезонна селскостопанска работа (Чл. 114а КТ). Асоциацията работи и за промяна на европейската дефиниция за малко и 
средно предприятие. Крайната цел е предприятията, които нямат размер на годишния оборот над изискуемия според 
европейското определение, да се извадят от категорията на големите предприятия. 
Наличието на квалифицирана работна ръка е основна предпоставка за успешен бизнес, подчерта председателят Велев по 
време на форума в София. Затова осигуряването на човешки ресурси за българската индустрия е основен приоритет за 
АИКБ. Асоциацията започна изпълнението на проекти, насочени към подобряването на привлекателността на професии 
със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори. Същевременно АИКБ 
търси и механизми за стимулиране на младежите за образование и квалификация, а на своите членове предоставя 
възможности за повишаване на квалификацията и преквалификация. Към АИКБ работят два Центъра за професионално 
образование, лицензирани за редица професии и специалности. 
АИКБ е срещу произволното увеличаване на месечната минимална работна заплата и предлага осигуряването да се 
извършва върху реалните доходи, като чрез договаряне между работодателите и синдикатите се определят минималните 
работни заплати по икономически дейности. 
Последните предложения на АИКБ към министерството на икономиката срещнаха разбиране и обещана подкрепа от 
министър Емил Караниколов. Сред тях са отмяната на добавката към трудовото възнаграждение за «Клас прослужено 
време», такса битови отпадъци – за въвеждане на принципа „замърсителят плаща“, за отпадане на изискването за 
предоставяне на свидетелство за съдимост пред административните органи, за листване на БФБ на големи държавни 
предприятия. Според АИКБ решение очакват и казусите с ползването на натрупаните отпуски по време на майчинство, 
както и отпадането на първите три дни болнични за сметка на работодателя. Асоциацията на индустриалния капитал 
настоява Министърът на труда и социалната политика да докладва какви действия ще предприеме страната ни за 
облекчаване на достъпа на квалифицирани и дефицитни специалисти от трети страни до българския пазар на труда. 
В своята 20 годишна история АИКБ последователно се бори за по-добра икономическа среда за българския бизнес и 
ограничаване на неформалната икономика. За шеста поредна година АИКБ оповести стойността на Композитния индекс 
„Икономика на светло“, който представлява уникален за Европейския съюз 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 към 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. 



2 

 

 

НАЦИОНАЛНИЯТ БИЗНЕС ФОРУМ „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“ в партньорство с АИКБ завършва със срещи 
на 29 юни в Благоевград. През есента ще бъдат подновени срещите в други големи общини. 
Прилагаме прессъобщение в PDF формат. 
 
БТА 
 
√ АИКБ е партньор на Националния бизнес форум "Силни региони за силна икономика" 
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ участва в най-мащабния национален икономически форум за 
2017 г. "Силни региони за силна икономика", съобщиха от асоциацията. Форумът се организира в редица големи общини 
на страната. В него участват експерти от министерства, бизнес организаци... 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
В. Труд 
 
√ Емил Караниколов, министър на икономиката, пред „Труд“: Намаляваме 67 такси за бизнеса и гражданите 
Очакваме над 3% ръст на българската икономика, но ще работим и за повече 
Анализирахме общо 187 услуги, предоставяни от икономическото министерство, като 60% от тях ще бъдат 
променени, казва министърът на икономиката Емил Караниколов. Да се намалят административните тежести за 
фирмите и хората беше една от първите му инициативи, след като оглави икономическото министерство. 
Резултатите ще имат благоприятно финансово изражение, но още по-важното – ще спестят ценно време на бизнеса 
и гражданите, допълва той. 
– Г-н министър, една от първите ви инициативи беше да прегледате административните тежести за бизнеса и 
държавните такси за услуги на потребителите. Кои са първите стъпки, които ще предприемете за облекчаването им? 
– Изготвен беше анализ с предложения зa мерките, които ще се предприемат за намаляване на регулаторната тежест. 
Предвижда се промяна в 60% от услугите, предоставяни от Министерството на икономиката и второстепенните 
разпоредители към него. Промяната включва: отпадане на услуги, намаляване на изискуемите документи, намаляване на 
такси, съкращаване на срокове и служебно предоставяне на информация. 
Анализирани бяха общо 187 услуги, предоставяни към момента от икономическото ведомство, като в 113 от тях се налагат 
промени. 67 такси са предложени за намаляване, а за 21 услуги таксата напълно ще отпадне. 15 услуги и режими са 
предложени за намаляване на изискуемите документи, а 8 напълно ще отпаднат. Сроковете, предложени за намаляване 
са 23, а служебно ще се предоставят 14 документа. 
В резултат от по-ниските такси се очаква редуциране на пряката финансова административна тежест за бизнеса с около 
200 хил. лв. годишно. В резултат от оптимизацията на предоставяните услуги предвиждаме многократно по-голямо 
намаление на разходите на бизнеса, свързано с орязване на броя изискуеми документи, съкращаване на сроковете, 
предоставяне на всички възможни начини на плащане (по банков път, през ПОС терминали) на административните услуги, 
които са обект на извършения преглед. 
Важно е да се подчертае, че резултатите от инициативата на министерството ще имат както благоприятно финансово 
изражение, но още по-важно – ще спестят ценно време на гражданите и фирмите. 
– Предложихте за обществено обсъждане Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, който предвижда забрана за приватизация. Окончателно ли спира приватизацията в България? 
– Да. Приватизацията е фундаментален процес, но е процес на прехода. Тя изигра своята роля. Сега е ред на други 
икономически механизми. Дружества, на които е принципал министерството, изпълняват важни функции. ВМЗ, например, 
е най-голямото предприятие от военно-промишления комплекс с високо квалифициран персонал, обучен да изпълнява 
редица специални и граждански поръчки. Стратегически по-добре е дружествата да запазят собствеността си, но да 
развиват стопанската си дейност при спазването на добри бизнес-практики. Това е моята цел – технологично 
модернизирани, развиващи се и на печалба държавни предприятия. 
– Ще има ли промени в ръководствата на дружествата, които са под шапката на Министерството на икономиката? В кои 
от тях виждате пропуски в дейността им? 
– Провеждаме политика за намаляване съставите на органите на управление на търговските дружества. Предприетите 
мерки до момента дават ефект на спестяване на държавни средства в размер на около половин милион лева годишно. 
Персонални промени са възможни в случаите, когато в работата на дружествата бъдат констатирани слабости по 
отношение на резултатите, които трябва да бъдат постигнати. 
– Разпоредихте проверка на всички язовири в страната, какво показват първите резултати от нея? 
– Времето, а и не малкото трагични инциденти през годините показаха, че надзорът и техническото състояние на язовирите 
са тема от първостепенно значение. Затова и буквално в първия ден, в който встъпих в длъжност разпоредих засилване на 
контрола и стартиране на масови проверки в цялата страна. Мисля, че това е тема, по която не можем да си позволим да 
отлагаме и да губим ценно време, защото от нея често зависят здравето и имуществото на хората. В изпълнение на тази 
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заповед, в дъждовните дни на месец май, в това число и през почивните дни, бе осъществен постоянен мониторинг на 
инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, където валежите бяха най-обилни. 
Паралелно с това се извършват проверки на язовирите на територията на цялата страна, а след 8 май контролът бе засилен. 
Сред най-честите нарушения са неработещи затворни органи на основните изпускатели, нарушения по преливниците, 
наличие на храстовидна растителност по съоръженията и/или по откосите на язовирните стени и др. Резултатите от 
проверените язовири показват, че се изпълняват направените предписания за поддържане на свободен обем, но все още 
има технически неизправности, които не са отстранени или са в процес на ремонтиране. Към този момент няма 
непосредствена опасност от преливане на никой от проверените язовири. 
С други думи, общата констатация е, че към този момент тези, ако мога да ги характеризирам като най-проблемни язовири, 
имат свободни обеми и няма непосредствена опасност. Трябва обаче собствениците да изпълнят направените 
предписания от агенцията, които често са свързани и с ремонтни дейности, за да могат съоръженията да функционират 
нормално. 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор продължава да следи ситуацията в цялата страна, като са в ход 
и проверки на всички язовири с констатирани нарушения. Навсякъде, където същите не са отстранени, собствениците ще 
бъдат санкционирани. Експертите планират назначената проверка от мен на най-проблемните язовири на територията на 
цялата страна да приключи до края на месец юни. 
– Подготвяте и нормативни промени във връзка с категоризацията на язовирите, какво конкретно предвиждат те? 
– Много е важно да направим промени в нормативната база, които да доведат до ясна и конкретна регламентация на 
контролните правомощия на държавната агенция. 
С измененията ще се класифицират язовирите съгласно тяхната степен на потенциална опасност (според обема на язовира, 
височината на стената, застрашените населени места и инфраструктура) и ще се степенуват изискванията към 
собствениците, относно отговорността за поддръжката на съоръженията и тяхната безопасна експлоатация. Освен това ще 
се определи кои изкуствени водни обекти са водоеми, а не язовири и не подлежат на регулация и контрол по изискванията 
на Закона за водите. За тяхната техническа изправност и безопасна експлоатация, отговорност ще носят собствениците им. 
Изготвени са предложенията за промени в Закона за водите, които ще се разглеждат от междуведомствена работна група. 
Що се отнася до общото състояние на язовирите, вече съм изискал отчет за дейността на ДАМТН в тази област. Данните, 
които са ми предоставили показват, че от началото на годината до 16.06.2017 г. са проверени 672 язовира, но общият брой 
проверки е по-голям – над 700, защото на някои от тях се е наложило инспекторите ни да отидат няколко пъти, за да се 
уверят, че се изпълняват предписанията и/или, че се поддържа достатъчен свободен обем. 
Дадени са 917 предписания за констатирани технически неизправности. Съставени са 175 акта за неизпълнени 
предписания. 
Прави впечатление, че направените предписания са почти равни на броя проверени язовири. Не трябва обаче да се прави 
механичната сметка, че всеки язовир е с проблем. На някои язовири са правени 3-4 предписания и повече. Много от тях 
също така не са пряко свързани с безопасността – например затруднен е достъпът или има растителност по язовирната 
стена и съоръженията. 
Според анализа на ДАМТН, 205 язовири (от общо над 5 200) на територията на цялата страна са в наистина тежко 
положение, като голяма част от тях са изпразнени. Където има воден обем, същият се контролира периодично и постоянно 
се поддържа достатъчен свободен обем. Въпреки това считам, че е нужно да се засили контролът още повече. Ще се взимат 
крайни мерки като не само ще се съставят актове, но и ще се извеждат от експлоатация язовири, ако те не отговарят на 
изискванията на закона. 
Също така, това, което ми прави впечатление, че в целия процес е изключително важно да засилим вниманието на 
собствениците. Именно затова ще продължим и партньорството с Националното сдружение на общините. Към днешна 
дата около 90% от всички язовири на територията на страната са общинска собственост и е важно местната власт да обърне 
специално внимание, за да не се допуснат проблеми при тяхната експлоатация. 
– Обявихте, че предстоят законови промени, които трябва да ограничат възможността за нерегламентирана работа на 
бензиностанциите. Какъв очаквате да е ефектът от тях върху хазната? 
– Около 117 млн. лв. се очаква да е косвеният ефект в държавния бюджет, следствие на промените в Наредба № Н-18/2006 
г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, предложени от Министерството 
на финансите и Министерството на икономиката. Подзаконовият нормативен документ вече е публикуван за обществено 
обсъждане на сайтовете на двете институции и е разработен съвместно от техните екипи и експертите на Национална 
агенция по приходите, Българския институт по метрология и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. 
Основен мотив за предлаганите изменения е борба с укриването на приходи от продажби на течни горива в търговските 
обекти и предотвратяване на злоупотребите с ДДС. Проверки на обекти за продажби на течни горива показват, че се 
установяват извършвани продажби без да се отчитат чрез електронните системи с фискалната памет. Констатирани са 
множество случаи на прекъсване на връзките/комуникациите между основните елементи на системата, вследствие на 
което са проточвани и продавани количества горива, които не са отчетени към системата на НАП. 
Затова се предвижда изработване на предварително одобрена от НАП и БИМ схема за всеки конкретен обект за продажби 
на такъв вид продукти, която да отразява всички компоненти на електронната система за продажба на течни горива и 
връзката между тях (централно регистриращо устройство, средства за измерване на разход, концентратор и нивомерна 
измервателна система). Парите от спирането на злоупотребите с горивата е възможно да се насочат към важни 
инфраструктурните проекти с икономическо значение. Съвместно с Агенция “Митници” и Министерство на финансите 
работим и за последващи мерки. 
– Какви са вашите очаквания за ръста на икономиката тази година? 



4 

 

 

– Реалистично се очаква над 3% ръст в българската икономика, но, разбира се, ще работим и за повече. За пета поредна 
година БВП отбелязва ръст, като се очаква тази тенденция дa пpoдължи cъc cтaбилни тeмпoвe пpeз нacтoящaтa и 
cлeдвaщaтa гoдинa. Приоритет в работата ни е запазването на финансова стабилност, подпомагането на износа, на малките 
и средни предприятия, които са гръбнакът на икономиката ни. 
– Националният статистически институт отчита поредно намаление на преките инвестиции у нас спрямо миналата година. 
Какви мерки са необходими за привличането на повече инвестиции в страната? 
– Една от основните ни стратегии в тази посока е създаване, подпомагане и развитие на индустриални зони, а също и 
изграждане на инфраструктурни проекти, разработване на квалификационна карта по региони и специализирано обучение 
на кадри в зависимост от интересите на инвеститорите. 
Нашият гост 
Емил Караниколов е роден на 3 юни 1980 г. в град София. Магистър по “Право” от Университета за национално и световно 
стопанство с допълнителна квалификация в областта на Финансовия мениджмънт от УНСС. Владее английски език – 
писмено и говоримо. От 2004 г. до 2010 г. заема длъжността юрисконсулт в дирекция “Правно и нормативно обслужване” 
в Столична община, а по-късно оглавява дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна 
собственост” в Областна администрация София. От 2010 г. до 2017 г. е изпълнителен директор на Агенция за приватизация 
и следприватизационен контрол. Избран е за министър на икономиката на 4 май 2017 г. от 44-ото Народно събрание. 
Семеен с две дъщери. 
 
Novini.bg 
 
√ И в преработващата промишленост има дефицит на кадри  
Недостиг на кадри има и в преработващата промишленост, коментираха в интервю за БТА експерти от Агенцията по 
заетостта, запитани за актуалното състояние на пазара на труда у нас. В отрасъла е осезателно търсенето на специалисти 
със средно професионално образование и инженерни кадри, владеещи чужди езици. Несъответствието между търсените 
и предлаганите на пазара на труда квалификации и "изтичането на мозъци" са основните причини за задълбочаването на 
проблема с недостига на квалифицирани кадри, смятат от Агенцията. Традиционно гладът за специалисти в IT-сектора 
продължава да е голям. Но и други отрасли се нуждаят от работна сила със съответните умения - сферата на хотелиерството 
и ресторантьорството, сектор "хуманно здравеопазване и социална работа".  
В сферата на образованието пък високата средна възраст на заетите и ниската мотивация сред младите хора да се 
реализират като учители в бъдеще би довело също до проблеми при осигуряване на кадри, прогнозират от Агенцията по 
заетостта. В Бюрата по труда в момента пилотно се прилага новият модел Личностен профил на търсещия работа, който 
дава ясни очаквания и възможности на хората да вземат по-добри решения за развитието на своята кариера, съобщиха от 
Агенцията по заетостта. Чрез нов електронен модул се интегрират инструменти за самоопределяне на притежаваните 
ключови умения и обучения за развитието им, които подпомагат насочването им към трудова реализация. Целта е това да 
доведе до по-добро предлагане на най-подходящите услуги на отделните групи клиенти, изготвяне на индивидуален план 
за действие и устойчиво активиране.  
Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта за професионално-образователната структура 
показват, че около 50 процента от регистрираните безработни имат липса на необходими компетенции за заемане на 
обявени свободни работни места на пазара на труда. За новите професии на пазара на труда се изискват различни нови 
или комбинации от умения, качества, образование и опит, коментираха от Агенцията. Най-често липсата на социални 
умения, като комуникативност, висока отговорност, толерантност и организираност не съответстват между търсени от 
работодателя и предлагани умения от безработните. Предстои започването и на нова схема, съфинансирана от 
Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2014-2020) "Готови за работа", 
насочена към младите хора. По схемата е предвидено стимулиране на активността на около 10 000 младежи до 29 г. 
включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, както и не са регистрирани като безработни 
лица. Предвижда се поне 3 000 от тях да бъдат мотивирани да започнат обучение или работа.  
Ще започне проект "Обучение на възрастни преминали курсове по ограмотяване", по който е предвидена интеграцията на 
поне 3 300 безработни с основно и по-ниско образование или такива без образование чрез включване в обучения за 
професионална квалификация срещу ваучери и/или чрез участие в трудови борси. От 15 юни Агенцията по заетостта е 
започнала прием на заявления по проект "Ваучери за заети лица", насочен към работещите на трудов договор в 
предприятия извън държавната администрация със средно или по-ниско образование. Очаква се близо 54 000 да се 
включат в курсове за професионална квалификация и/или обучения по чужд език или дигитална компетентност. 
 
Investor.bg 
 
√ Липсата на инспектори по труда създава риск от злополуки във фирмите 
Одит на Сметната палата установи текучество в „Главна инспекция по труда“ заради ниските заплати 
Заради недостатъчния административен капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (495 служители) 
не могат да се контролират всички предприятия на територията на страната (над 300 хиляди). Това създава риск 
работодатели с ниска правна и управленска култура да не осигуряват безопасни и здравословни условия на труд. 
Това е един от изводите след одита на Сметната палата на изпълнението „Контрол върху осигуряването на здравословни 
и безопасни условия на труд за работещите“ за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2015 г. 
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От независимата институция настояват да се направи анализ на административния капацитет на агенцията, като се 
установят причините за високото текучество и се предприемат мерки за неговото намаляване. 
С тази и още четири препоръки трябва да се събрази министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, който е и 
председател на Националния съвет по условия на труд. 
При одита на ръководената от Цветан Цветков институция се установява, че от 2010 до 2014 г. трудовите злополуки в 
България бележат тенденция за намаляване – от 3086 през 2010 г. до 2807 през 2014 г. 
Броят на загиналите при тях обаче остава постоянно висок, дори нараства – от 109 през 2010 г. до 118 през 2014 г. 
Коефициентът на тежест на трудовите злополуки се покачва неизменно за всяка година след 2010 г. 
По данни на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) над 40% от всички регистрирани нарушения по 
спазване на трудовото законодателство са в сферата на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за 
работещите. 
Нарушенията по обезопасяване на работното оборудване и технологичните процеси са най-честите причини за възникване 
на трудови злополуки. Относителният дял на тези нарушения показва, че те не са с голям обем, но са с голяма тежест и 
социален ефект – всяко едно от тези нарушения може да доведе до възникване на инцидент, констатират при проверките 
одиторите. 
Според тях статистиката при предприятията с рискови производства и дейности е тревожна. При 571 проверки през 2014 
г. в 510 предприятия, които подлежат на контрол, са констатирани 3230 нарушения, от които 2697 - по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. 
Проверките установяват, че правомощията на инспекцията по труда за периода от 2008 г. до миналата година 
непрекъснато се разширяват, а числеността на персонала се запазва. 
Средната брутна работна заплата в агенцията през 2013 г. е 9488 лв., за 2014 г. – 9794 лв., за 2015 г. – 9356 лв.  
Ниската средната брутна работна заплата намалява мотивираността на служителите. Текучеството е високо - за 2013 г. то 
е 9%, за 2014 г. – 14,3% и за 2015 г. – 13,3%, показва справка на Сметната палата. 
Непрекъснатият процес на наемане на нови служители, които не са обучени и нямат опит, създава риск за постигане на 
заложените цели и води до намаляване на ефикасността от дейността, тъй като нарастват разходите на средства и време 
за обучението им, констатират одиторите.  
Независимо от проблемите, основният извод от одита е, че контролът на ГИТ по спазване на трудовото законодателство, в 
частност при осигуряване здравословни и безопасни условия на труд, оказва положителен ефект върху дейността на 
предприятията и подобряване условията на труд на работещите. 
 
√ ЕБВР ще подкрепи реализацията на европроекти у нас 
България подписа Меморандум за разбирателство с финансовата институция 
България подписа Меморандум за разбирателство с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), който 
гарантира подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез европейските структурни и инвестиционни фондове за 
периода 2014-2020 година, съобщи пресцентърът на Министерския съвет.  
Меморандумът позволява банката да сключва двустранни споразумения за предоставяне на подкрепа за проекти с 
управляващите органи и бенефициентите. 
Консултантската помощ ще бъде насочена към подобряване на конкурентоспособността, комерсиализация на общинските 
услуги, водна реформа, реформа на енергийния сектор и енергийна сигурност, финансови инструменти. 
От страна на българското правителство меморандумът беше подписан от вицепремиера Томислав Дончев, а от страна на 
Европейската банка за възстановяване и развитие – от Лариса Манастърли, директор за България. 
В съобщението се казва, че с подписването на документа се продължава сътрудничеството между правителството и 
международните финансови институции при изпълнението на проекти, финансирани със средствата от кохезионната 
политика на Европейския съюз, което започна по време на първия за страната програмен период 2007-2013 г. 
 
Капитал 
 
√ Ограничението за плащания в брой мина на първо четене 
Най-вероятно проектът ще претърпи сериозни изменения при второто разглеждане в парламента 
Поетапното понижение на прагa за плащанията в брой мина на първо четене в Народното събрание със 102 гласа "за". 
Промените са записани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), а идеята е таванът за кешови разплащания 
да падне от 10 хил. лв. в момента до 1000 лв. през 2019 г. 
Мярката цели да се ограничи сивата икономика, като това е поредният опит на Министерство на финансите да я прокара. 
От дебатите в зала сега стана ясно, че затягане на ограничението за плащанията в брой отново е под въпрос. 
Останалите промени в ДОПК са свързани със задължението на България да се присъедини към автоматичния обмен на 
финансова информация между данъчните администрации в ЕС. Той стартира през есента на тази година, а законовата 
рамка, която урежда как да се случва, трябваше да бъде приета още през миналата. Друга част от промените са свързани 
с ограничения за прехвърлянето на компании с неплатени данъци и осигуровки и разширяването на фискалния контрол 
върху акцизните стоки. 
До 1000 лв. през 2019 г. 
Към момента всяко плащане под 10 хил. лв. може да се извърши в брой, а над тази сума - задължително по банков път. С 
предложените изменения обаче този праг ще започне да пада: на 5 хил. лв. от август тази година, до 3 хил. лв. от 2018 и 
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до 1000 лв. от 2019 г. Според Министерството на финансите, които са изготвили и предложили законопроекта, това ще 
намали сивата икономика, а и е в съответствие с наложилата се практика от другите държави в ЕС. 
Същото важи и за плащане по договор, общата сума на което надхвърля лимитите. Тоест, ако през 2018 г. човек подпише 
договор за плащане на 5 хил. лв., дори и отделните вноски да са по 500 лв., те пак ще трябва да се плащат по банков път, 
тъй като общата сума по договора е над законовото ограничение. 
Под въпрос 
Предложението не е ново. Опитите за понижаване на лимитите за кешови разплащания са били на дневен ред вече 
няколко пъти, но резултатът е един и същ всеки път - предложението се отхвърля. Мярката продължава да предизвиква 
спорове и сега. Например Конфедерацията на работодалите и индустриалците в България (КРИБ) отбелязва, че 
понижаване на тавана за разплащанията може да доведе до административни затруднения и по-високи разходи за малкия 
бизнес. Те предлагат прагът да падне на 5 хил. лв. и да се запази поне година, за да може да се оцени ефектът от промяната. 
Все още не е ясно какви промени ще претърпи проектът на второ четене. От "Обединени патриоти" например вече заявиха, 
че ще подкрепят по-голямата част от предложенията, но ще искат да се запази прагът от 10 хил. лв. за плащанията в брой. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Петкова: Добре ще е ”Росатом” да строи АЕЦ ”Белене” 
„Росатом“ има интерес да участва като изпълнител в АЕЦ „Белене“ и мисля, че това е много добър знак и сигнал. 
Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред bTV, коментирайки срещите си с руската компания в 
Москва.  
Според Петкова, когато конструкторът по проекта е и изпълнител по реализацията му, това е гаранция за сигурност, за 
качеството на тази централа. Дали обаче ще се строи централата предстои да бъде решено. Това решение зависи и от 
доклада на БАН, който трябва да е готов през септември и обхваща всички аспекти на проекта от правна, техническа и 
икономическа страна, допълни министърът.  
По думите и държавата тепърва ще търси стратегически инвеститор за проекта.  
След като платихме задължението си на „Атомстройекспорт“, до края на септември ще имаме два завършени реактора, за 
които трябва да имаме решение какво ще правим. Когато оборудването дойде в България, ще отделим активите и 
пасивите, свързани с проекта, и ще опитаме да реализираме успешна процедура по приватизация във връзка с този проект, 
обясни енергийният министър.  
Според нея, ако процедурата по приватизация и намирането на инвеститор не се реализира успешно, ще мислим за 
изграждането на VII блок на АЕЦ „Козлодуй. Оборудването е съвместимо, увери тя.  
Петкова припомни, че до този момента в проект е инвестиран много сериозен ресурс – 1,4 млрд. лв. и 1,176 млрд. лв. за 
оборудване, от парите на българските данъкоплатци, затова сме длъжни да вземем най-доброто решение, така че този 
ресурс да бъде усвоен по най-добрия начин.  
На въпрос възможно ли е възобновяването на руските енергийни проекти, включително „Южен поток“, тя отговори, че 
проектите, особено в газовата сфера, са много динамични. Изключително важно за нас е да запазим ключовото си място 
като транзитьор на природен газ. И да използваме това свое географско предимство.  
България е стана членка на ЕС, всичко, което се случва или ще се случва на нейната територия, ще бъде изцяло съобразено 
с европейското законодателство. От друга страна трябва да отстояваме националните си интереси“, каза Петкова. 
Теменужка Петкова  
За строителството на хранилище за радиоактивни отпадъци у нас министърът увери, че „няма нищо опасно в тази 
процедура. Това е ангажимент, поет към Европейската комисия – за изграждане на такова национално хранилище“. То 
преминава през три етапа – проектиране, избор на площадка и строителство. Парите идват по международен фонд 
„Козлодуй“ чрез Европейската банка за възстановяване развитие.  
На въпрос трябва ли да бъдат затваряни тецовете в България тя отговори, че това ще е сериозен проблем, защото 
въглищните централи осигуряват близо 44% от електроенергията за страната. „Затова ще се борим България да получи 
дерогация от тези завишени изисквания, но всяка централа трябва да докаже, че разходите за инсталиране на 
сероочистващи устройства в пъти ще надвишават ефекта за екологията“, каза министърът. 
 
В. Стандарт 
 
√ Изплатиха 1,6 млн. лева на млади фермери 
Държавен фонд „Земеделие" изплати 1 612 958 лева по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС). Подпомагане 
получават близо 3 800 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението 
за подпомагане за Кампания 2016 и са отбелязали участие по МЗС. 
Изискванията за допустимост по схемата са описани в чл. 15 на Наредба 3 от 17.02.2015г. за условията и реда за прилагане 
на схемите за директни плащания. Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 години към 
годината на първото подаване на заявлението. За разлика от финансовата подкрепа, която млади фермери получават по 
ПРСР, при кандидатстване със заявление за директни плащания, те взимат подпомагане на годишна база. 
Субсидия се отпуска за първите 30 ха, допустими по СЕПП, като плащането представлява надбавка от 25% от подпомагането 
на хектар по Схемата за единно плащане на площ. 
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В. Сега 
 
√ Кабинетът дава старт на трите военни суперпроекта за 3.54 млрд. лв. 
Тази година трябва да се платят 200 млн. лв. за нов самолет и 171 млн. лв. за нов кораб 
Правителството ще започне реализацията едновременно на трите военни суперпроекта, за които е предвидено да бъдат 
платени 3.54 млрд. лв. Това става ясно от доклад на военния министър Красимир Каракачанов до премиера Бойко Борисов. 
В документа има и специален разчет на разходите. За 2017 г. е предвидено да бъдат изхарчени 200 млн. лв. за 
придобиването на нов боен самолет и 171 млн. лв. за нов многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС. От 
следващата 2018 г. ще започне плащане и за нова техника за Сухопътните войски - по 100 млн. лв. През 2018 г. ще се дадат 
още 100 млн. лв. за самолет и 171 млн. лв. за кораб. Разходите за 2019 г. ще са 371 млн. лв., а за 2020 г. - 487 млн. лв.  
В доклада е посочено, че за модернизирането на ВВС чрез придобиването на нов боен самолет ще отидат общо 1.5 млрд. 
лв., като последното плащане е заложено за 2025 г. За нови кораби ще бъдат платени от бюджета 820 млн. лв., като 
финалът ще е през 2022 г. За придобиването на 198 единици бойна и специална техника, както и допълнително оборудване 
за комплектуване на три батальонни бойни групи за Сухопътните войски, ще отидат 1 млрд. и 220 млн. лв., които ще се 
изплащат до 2029 г. Изрично е записано, че в този проект са включени "прогнозни разходи за интегрираната логистична 
поддръжка през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти". 
В доклада е посочено, че с оглед осигуряване на едновременното изпълнение на проектите МО предвижда 
преразглеждане на финансовите параметри на вече приетите проекти за инвестиционни разходи за Военновъздушните 
(ВВС) и Военноморските сили (ВМС). Това означава, че вероятно парламентът отново ще трябва да се занимава с проектите. 
В доклада на Каракачанов е разказан и протоколът от работата на междуведомствената работната група по проекта за 
придобиване на нов тип боен самолет. От него става ясно, че има три предложения - на Швеция за нови бойни самолети 
Gripen, на Португалия (с логистичен пакет и въоръжение от САЩ) за употребявани бойни самолети Ф-16 и на Италия за 
употребявани самолети Eurofighter. Предложението на Швеция е класирано на първо място с резултат 0,90, следвано от 
това на Италия с резултат 0,61. Предложението на Португалия не е било класирано, тъй като ценовата схема не съответства 
на изискванията. В доклада на военния министър е записано, че "ще се наложи да се проведат допълнителни преговори с 
класираните страни", за да се съобразят офертите с променените финансови и времеви параметри на проекта. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Над 80% от българите били готови да се борят със сивата икономика 
Проучване показва, че 93% от българите заявяват, че са запознати с измеренията на сивата икономика, а 84% от тях 
изразяват готовност да участват в борбата за ограничаването й.  
Проучването, което обхваща 800 българи на възраст между 15 и 64 години, е проведено през февруари 2017 г. в десет 
държави в Централна и Източна Европа, сред които и България. 
Измеренията на сивата икономика анкетираните откриват преди всичко в практиката за наемане на работници без договор 
(86%), укриване на приходи с цел плащане на по-малки данъци (79%) или прикриване на транзакции от продажби (78%). 
"Сивата икономика е явление, което рефлектира върху цялото общество и качеството на живот на всички граждани. 
Благодарение на нашия опит от партньорства с правителства по целия свят можем да посочим дигитализацията като един 
от сигурните методи за ограничаването й. По-широкото използване на електронните разплащания от институциите, 
бизнеса и крайните потребители, наред с финансовото образование са доказани инструменти за борба със сивата 
икономика, както и за по-ефективното планиране и разходване на публични средства", казва Ваня Манова, мениджър на 
Mastercard за България и Македония. 
Българите разбират негативното влияние на сивата икономика върху публичните финанси и икономика. 86% от 
участниците в изследването заявяват, че сивата икономика ограничава икономическия растеж на държавата. 
Българските потребители осъзнават, че използването на електронни плащания и намаляването на употребата на пари в 
брой ще ограничи сивата икономика.  
Нещо повече, мнозинството анкетирани твърдят, че биха плащали електронно по-често (79%), за да ограничат негативното 
явление. 
"Радващо е, че българите много добре разбират какво е сива икономика, какви вреди нанася върху всеки от нас и как 
можем да и се противопостави. На ход обаче е държавата, която трябва да осигури условия и стимули, за да могат 
потребителите да ѝ съдействат с поведението си, коментира Богомил Николов, председател на Асоциация "Активни 
потребители". 
Той допълва, че лотарията с касови бележки на НАП е положителен пример, а на другия полюс е липсата на терминали на 
много места, като например в КАТ, което ощетява гражданите с допълнителни банкови такси. 
Като най-често решение, което държавните институции биха могли да предложат за ограничаване на сивата икономика, 
българите посочват данъчно стимулиране за търговци, които приемат електронни плащания (67%), задължително 
притежаване и използване на касови апарати (66%) и данъчни облекчения за потребители, които плащат електронно (65%). 
За целта притежаването на терминал за електронно плащане би трябвало да е задължително за всички търговски обекти, 
посочват 81% от участниците в изследването. 
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В. Монитор 
 
√ 1,8 млрд. лв. договорени по програмата за градско развитие 
Около 1,8 млрд. лв. са договорени от общия бюджет на ОП „Региони в растеж“ (ОПРР). Към момента сключените договори 
по програмата са за около 58% от общия ресурс, който е над 3 млрд. лв., а 12 на сто от средствата са вече разплатени. Това 
каза днес Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството. 
Тя уточни, че около 74 на сто от програмата е отворена за кандидатстване. По думите й най-добре вървят проектите на по-
малките общини, които са свързани с енергийната ефективност на обществените сгради. При големите градове с по-добри 
темпове вървят мерките за градска среда, които засягат паркове, детски площадки и центровете, както и възможностите 
за изграждане на велоалеи, обясни още Николова. 
До края на годината търсим възможности за отваряне на бюджета за кандидатстване на 100%, посочи зам.-министърът. Тя 
поясни, че забавяне има в проекта на Министерството на здравеопазването за модернизиране на спешната помощ, както 
и проекта за социални дневни центрове за деинституционализация на възрастните хора, който е към общините. 
Очакванията са към края на 2017 г. договарянето да достигне 70% от бюджета на оперативната програма, заяви Николва. 
 
Money.bg 
 
√ Mлaдeжĸaтa бeзpaбoтицa и нeдeĸлapиpaният тpyд - гoлeмият пpoблeм нa EC и нeгoвoтo peшeниe 
Зacтapявaнeтo нa нaceлeниeтo, бeзpaбoтицaтa и в чacтнocт тaзи cpeд млaдeжитe и липcaтa нa пepcпeĸтивa пpeд чacт oт тяx 
ca eдни oт нaй-cepиoзнитe пpoблeми, пpeд ĸoитo ca изпpaвeни вcичĸи дъpжaви члeнĸи oт Eвpoпeйcĸия cъюз (EC). 
Bъпpeĸи чe Бpюĸceл имa oгpaничeни пpaвoмoщия в тaзи cфepa, cъюзът paбoти пo peдицa инициaтиви c цeл пoдoбpявaнe 
нa ycлoвиятa в oтдeлнитe дъpжaви. 
Mepĸи cpeщy млaдeжĸaтa бeзpaбoтицa 
Бъpзoтo paзвитиe нa тexнoлoгиитe и пpoмeнитe в иĸoнoмиĸaтa и нa пaзapa нa тpyдa изиcĸвaт пpeдпpиeмaнeтo нa нoви пo-
пoдxoдящи мepĸи зa oвлaдявaнe нa нoви yмeния oт млaдитe xopa, ĸoeтo би ги yлecнилo в нaмиpaнeтo нa paбoтa. 
Bъзмoжнocт зa пpидoбивaнe нa oпит нa тaзи чacт oт eвpoпeйĸитe гpaждaни дaвa Eвpoпeйcĸият ĸopпyc зa coлидapнocт, 
ĸoйтo пpeдлaгa възмoжнocти зa aнгaжиpaнe в дoбpoвoлчecĸи пpoeĸти в пoлзa нa мecтни oбщнocти нa Cтapия ĸoнтинeнт. 
Финaнcиpaнe зa дoпълнитeлнa ĸвaлифиĸaция пpeдлaгa Eвpoпeйcĸият coциaлeн фoнд, a Eвpoпeйcĸият фoнд зa 
пpиcпocoбявaнe ĸъм глoбaлизaциятa ocигypявa пoдĸpeпa нa cлyжитeли, зaгyбили cлyжбaтa cи пopaди пpeмecтвaнe нa 
бизнeca нa мeждyнapoдни ĸoмпaнии извън cъюзa. 
Ha плaтфopмaтa ЕURЕЅ пъĸ мoгaт дa бъдaт нaмepeни paзлични пpeдлoжeния зa paбoтa в цeлия EC. 
Бopбa c нeдeĸлapиpaния тpyд 
Bлacтитe в EC paбoтят зa oгpaничaвaнe нa paбoтaтa "нa чepнo", ĸoятo oщeтявa cтpaнитe члeнĸи oт дaнъчни пpиxoди. 
Eвpoдeпyтaтитe oдoбpиxa пpeз 2016 гoдинa зaĸoнoдaтeлcтвo зa cъздaвaнe нa eвpoпeйcĸa плaтфopмa зa cътpyдничecтвo в 
ycилиятa cpeщy нeдeĸлapиpaния тpyд. 
Kaĸви пpoмeни плaниpa Eвpoпeйcĸият пapлaмeнт? 
Eвpoпeйcĸият пapлaмeнт e зaгpижeн oт гoлямaтa paзлиĸa в пeнcиитe нa мъжeтe и жeнитe и би иcĸaл дa нacъpчи нaмиpaнeтo 
нa пoлeзeн бaлaнc мeждy paбoтa и ceмeйcтвo. Дeпyтaтитe paбoтят пo пpeдлoжeния зa yĸpeпвaнe нa пpaвaтa нa poдитeлитe 
и нacтoйницитe. 
Koopдинaциятa нa coциaлнo-ocигypитeлнитe cиcтeми в EC дaвa възмoжнocт нa xopaтa дa oтидaт дa paбoтят в дpyгa cтpaнa, 
бeз дa гyбят coциaлнaтa cи зaĸpилa. Πapлaмeнтът paзглeждa aĸтyaлизaция нa пpaвилaтa в тaзи нacoĸa, зa дa ги yĸpeпи и дa 
yлecни пpилaгaнeтo им. 
Дeпyтaтитe paбoтят и пo зaĸoнoдaтeлcтвo зa пoдoбpявaнe нa дocтъпнocттa нa oпpeдeлeни пpoдyĸти и ycлyги зa xopa c 
yвpeждaния, ĸoeтo би им пoзвoлилo дa yчacтвaт пo-aĸтивнo в oбщecтвeния живoт. 
 
Econ.bg 
 
√ България е девета в света по скорост на 4G интернета 
Но като достъпност сме по средата в класацията на Open Signal с 69,71% покритие на територията 
Средната скорост на мобилният 4G/LTE достъп до интернет в света е 16,2 Mbps, сочи глобално проучване на Open Signal. 
За сравнение, този показател при 3G мрежите е 4,4 Mbps, а при мобилния Wi-Fi – 8,8 Mbps, съобщава TechNews. 
Традиционно, Южна Корея и Сингапур са страните с най-развит мобилен интернет. По-конкретно, LTE мрежите в Южна 
Корея имат средна скорост 43,5 Mbps и са достъпни на 96,4% от територията на страната. В Сингапур показателите са 
съответно 45,6 Mbps и 82,1%. 
България се представя отлично по отношение на средната 4G скорост. Страната ни заема девето място в света с показател 
34,07 Mbps. Но като достъпност сме по средата в класацията на Open Signal с 69,71% покритие на територията. 
Сериозен напредък по достъпност бележат САЩ, които за половин година са се изкачили от 10-то на 4-то място, но по 
отношение на скоростта са чак на 59-то място с 14,9 Mbps. Напредва бързо и Индия, където мобилният оператор Jio вече 
има 100 млн. абонати на LTE мрежата си. 
Като цяло, мобилният интернет в Европа отстъпва на фона на азиатските държави. Водещи икономики като Германия и 
Франция са в долния край на класацията по достъпност с по-малко от 60%. За сметка на това Унгария и Норвегия се 
нареждат сред отличниците с 4G скорост над 40 Mbps. 
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По данни на анализаторската компания Tefficient, най-скъп е мобилният интернет в Холандия, Канада, Белгия, Германия и 
Чехия, а най-евтин – във Финландия, Латвия, Литва, Естония, Дания, Австрия и Швеция. 
 
Profit.bg 
 
√ Азиатските акции вървят към седмичен ръст 
Основният азиатски борсов индекс днес се търгува без промяна, но е на път да запише повишение за седмицата, докато 
цените на петрола се отдалечиха от достигнатите по-рано през седмицата 10-месечни дъна. 
Азиатско-тихоокеанския индекс на MSCI остана почти без промяна за деня, но бележи 0.4% ръст за седмицата. 
Японският борсов индекс Nikkei 225 добави 0.1% и е на път да запише ръст от 1% за седмицата, в която докосна най-
високото си ниво от август 2015 г. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, губи 0.1% до 
97.488 пункта, но бележи повишение от 0.3% за седмицата. 
Еврото поскъпва леко до 1.1158 спрямо долара, но отчита 0.3% спад за седмицата, докато щатската валута се търгува без 
промяна спрямо йената на ниво от 111.33, с ръст от 0.4% за седмицата. 
Индексите на Уолстрийт записаха разнопосочно представяне вчера. 
Изнесените икономически данни показаха, че броят на молбите за помощ при безработица е нараснал леко през миналата 
седмица. Цените на жилищата също нарастват с повече от очакваното през април. 
Мексиканското песо поскъпна с 0.2%, след като вчера скочи с 1% след решението на Централната банка на Мексико да 
вдигне лихвите. 
Цените на фючърсите на суровия петрол се отдалечиха още повече от достигнатите за дъна по-рано през седмицата. 
Петролът от сорта брент поскъпна с 0.3% до 45.36 долара за барел, докато щатският лек суров петрол бе също от 0.3% до 
42.86 долара за барел. 
Златото добави 0.2% към стойността си до 1 251.35 долара за тройунция, отдалечавайки се от петседмичното дъно 
достигнато по-рано през седмицата. 


