
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Дарик радио 
 
√ Всички суми по банков път 
От 2019 година суми над 1000 лева ще се плащат само по банков път.А до тогава праговете падат от 10 хиляди, на 5 хиляди 
и на 3 хиляди лева.  
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Богомил Николов от Асоциация активни потребители 
дискутират тази тема в студиото на Дарик. 
Дали е направена оценка на въздействието? 
Чуйте в следващия звуков файл. 
 
В. Сега 
 
√ Високите такси топят ефекта от ниските данъци 
Бизнес и администрация привикнаха да разсъждават един за друг като за "ние" и "те", казва Ивелин Желязков от 
Асоциацията на индустриалния капитал 
Г-н Желязков, как ще коментирате мерките на правителството за намаляване на "данък бюрокрация"? Правят се работни 
групи, предстоят анализи, а работодателите отдавна знаят кои са проблемите... 
- Разбира се, ние не сме спирали да ги казваме. Парадоксът е, че за някои добри решения има дори готови проекти, но 
няма кой да ги приеме. Например такса "битови отпадъци". До решение се стигна отдавна, но ситуацията не се е 
променила. Сега таксата продължава да се обвързва с цената на имота - имаш по-скъп имот - плащаш повече. Отпадъците 
обаче се генерират от хората, не от имота. Създаде се работна група, която изготви проект за изменение и допълнение на 
закона, с който недвусмислено се въвежда принципът "замърсителят плаща", изготви се проект на методика, но проблемът 
още не е решен. 
- Какво пречи? 
- Като причина се изтъква недостатъчен капацитет на общините да прилагат новия модел. Нещо, което няма как да 
приемем. Въпросът е принципен, за справедливостта - "произвеждаш" повече боклук, плащаш повече. Колко цапа една 
софтуерна фирма, настанена в модерен, голям офис на фона на жилище с много обитатели например? Нещо повече - има 
много влезли в сила решения на Върховния административен съд, които задължават общините да приемат правила, 
според които да се плаща на база генериран отпадък. Това обаче още не се случва. Все пак - дори и да има забавяне от 
няколко месеца, за нас е важно принципът "замърсителят плаща" да бъде приет безалтернативно. Така или иначе, това 
няма как да влезе в сила по-рано от 1 януари 2018 г., но поредно отлагане не е никакво решение. 
- И все пак - офанзивата срещу бюрокрацията не е ли малко закъсняла? Все пак ГЕРБ управлява за трети път. Сега ли се 
разбра, че регулаторните режими и таксите задушават бизнеса? 
- Наясно сме, че не може без лицензионни и разрешителни режими. Разчитаме на разума те да бъдат сведени до 
санитарния минимум или поне до това, което произтича от членството ни в ЕС. Затова отдавна настояваме всеки орган, 
който администрира някакъв режим, да го обоснове и защити - нуждата от него и дали е законен. Ако не е в състояние да 
направи това, трябва съответният режим да се отмени. До ден днешен обаче държавата не възприема тази идея. 
- Вероятно защото това ще "удари" бюджетите на много агенции, комисии, министерства... 
- Възможно е това да е една от причините, но да погледнем от другата страна. От години говорим, че таксите трябва да са 
разходоориентирани. Между другото такова е решението и в действащия Закон за държавните такси. Това означава, че 
колкото струва предоставянето на една услуга на администрацията, сходна трябва да бъде и нейната цена за бизнеса и 
гражданите. А какво се получава - Търговският регистър например продължава да събира в пъти повече такси от разходите 
си. 
- Приходите на КЗК например също идват основно от такси. 
- Да, масово е. В същото време се оказва, че имаме огромни различия в размера на таксите за сходни услуги с редица 
държави от по-източната част на Европа. За едно и също нещо у нас се плаща в пъти повече, отколкото в държави като 
Словения например. Тук отделни такси са превърнати в квази данъци - споменатата вече такса "битови отпадъци" е точно 
такъв пример. Тъй като политически е непопулярно данъците да се вдигат, допълнителни приходи се търсят чрез 
таксуването на бизнеса. 

http://darikradio.bg/vsichki-sumi-po-bankov-pat.html
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- Някои фирми като "Уолтопия" например решиха да влязат в директен сблъсък с институциите и започнаха да търсят 
правата си, като обявяват публично безумията от страна на чиновниците. Това работещ подход ли е? 
- И този подход може да работи, защото ясното поставяне на проблемите е част от решението им. До подобни ситуации се 
стига заради това, че бизнес и администрация привикнаха да разсъждават един за друг като за "ние" и "те". Крайно време 
е да започнем да мислим като за "ние". Връзката е пряка - ако няма предприемачи, няма да има пълнокръвна икономика. 
Тогава за какво ще ни е администрация и кой ще я финансира? Обратно - ако има по-добри условия за бизнес, то тогава 
ще има повече постъпления в бюджета и съответно повече средства за публични услуги. Не случайно ние се гордеем с 
това, че имаме стабилна данъчна среда и ниски ставки и използваме всеки повод да пропагандираме това като добри 
условия за привличане на инвеститори. И понякога се получава. 
- Ще има пътна карта за инвеститорите по региони, обяви министърът на икономиката. Звучи ли Ви познато - преди 
няколко години работодателите създадохте точно такава карта? 
- Ние можем да помогнем с информация по темата. С подобна карта се виждат ясно както местата с добра бизнес среда, 
така и такива, които не са атрактивни. Има добри местни администрации и не толкова добри, има такива, които сериозно 
са привлекли инвеститори, но има и такива, които не са успели да мотивират нито един. Тук разрезът изобщо не е бедни - 
богати общини. Напротив - има преференции за предприемачите, разкриващи работни места и инвестиращи в общини с 
висока безработица. Дори при тези преференции хората не виждат своя интерес да влагат средства. Значи има някакъв 
друг проблем - чиновниците не са усетили какво интересува, какво мотивира предприемача, за да му го предложат, така 
чe едновременно да се развива местната икономика и да се създават конкурентни производства. 
Когато извън България ни попитат кой е българският продукт, стандартните отговори са розовото масло, киселото мляко, 
храните, софтуерните постижения... Добре, но не е достатъчно. Трябва да наложим името си на световния пазар и марката 
"български продукт" да е разпознаваема и асоциирана с високо качество. 
- Но този продукт трябва да се изработи от някого, нали?  
- Ние сами си слагаме спирачки. Имаме дефицитни професии и ни липсват редица специалисти, особено на средно 
равнище. Нашият закон за трудова миграция и трудова мобилност поставя определени изисквания относно имиграция в 
страната ни на квалифицирани хора от трети страни и те са по-високи от тези, които ЕС иска да приемем. Сами правим да 
ни е по-сложно, без да е ясно защо. Сега, ако определена фирма реши да наеме такъв човек, трябва да му предложи най-
малко два пъти средната заплата за страната. Първоначално беше три, а по изискванията на директивата на ЕС е 1.5 пъти, 
дори за целите на заетостта в професии, в които има особена необходимост от работници, прагът на заплатите за 
работници от трети държави може да е най-малко 1.2 пъти по-висок от средната брутна годишна заплата в страната. 
Какво ни пречеше да приемем минималните изисквания? Индустрията има нужда от определени специалисти, които 
липсват. Ясно е, че от една високо развита технологична държава не можем да наемем хора. Но дори от там, откъдето 
можем, си създаваме регулаторни пречки. 
- Какви хора трябват на фирмите - хора с опит или хора с висше образование? А може би и двете? 
- Трябват хора с необходимите умения. Образованието не гарантира такива, за съжаление. Още по-малко в условия, при 
които то е ориентирано повече към "модерност", отколкото към нуждите на пазара на труда. В противен случай няма как 
да си обясним съществуването на специалности, от които никой работодател няма потребност. "Модерните", но ненужни 
на пазара на труда специалности водят до два ефекта - завършилите ги обикновено започват трудовата си кариера в сфера, 
различна от изучаваната, и на позиция, неизискваща високо образование, а същевременно липсата на търсени кадри от 
не толкова "модерни" специалности става заплашителна. 
- Кой не си дава сметка за това? 
- И държавата, и училищата. Не се отчитат реалните потребности на индустрията. Процесът може да бъде обърнат 
например чрез държавни стипендии, съчетани с ангажимент за работа в страната за определен период след завършването. 
И работодателите имат мотив да плащат подобни стипендии при ангажимент за работа след завършването. Отделен е 
въпросът, че с каквото и образование да е новонаетият човек, той трябва допълнително да се обучава. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
В. Tруд 
 
√ Демографската политика да стане наш приоритет  
Застаряването е много интензивно в областите Видин, Монтана, Враца, Кюстендил, Габрово, Ловеч 
В демографски план застаряването на населението е дълготраен и необратим социален процес за европейските страни, 
включително и за България. Според прогнозите на Евростат делът на населението в Република България на възраст над 65 
години ще се увеличи от 17,4% през 2010 г. до 32,7% през 2060 г. България не прави изключение от тези демографски 
тенденции в развития свят. Както отбеляза тези дни ООН, в следващите години ще станем свидетели на бързо застаряване 
на населението в света. Броят на хората над 60 г. се очаква да нарасне двойно. Възрастното население, което сега е 962 
милиона, ще се увеличи на 2,1 милиарда през 2050 г. и на 3,1 милиарда през 2100 г. Без имигранти населението на ЕС до 
2050 г. се очаква да намалее с около 65 милиона жители, което означава, че пенсионната възраст трябва да се повиши на 
73-74 г., за да се запази сегашното ниво на пенсиите. 
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Проблемът при нас е в постоянния отлив на младо, активно население. И докато в останалата част на Европа първо си 
задържат младото население, а второ привличат такова чрез имиграцията, при нас положението със застаряването 
наистина е много сериозно. По последни данни на ООН България е на четвърто място в света по темпове на застаряване 
на населението. Същото може да се каже и за средната възраст на населението у нас, която е сред най-високите не само в 
Европейския съюз, но и в света. По прогнозните данни на Евростат през 2060 г. средната възраст на българското население 
ще превишава 50 г., при 47,8 г. средно за страните членки на ЕС. 
Друг специфичен акцент за България са драстичните териториални диспропорции и при този демографски процес. 
Застаряването е много интензивно в областите Видин, Монтана, Враца, Кюстендил, Габрово, Ловеч, където населението 
на 65 и повече години наближава 25%. 
В нашата страна работата по координиране на демографската политика и на политиката за активен живот на възрастните 
хора се извършва от Министерството на труда и социалната политика. Стратегическата рамка на българското правителство 
за насърчаване на активния живот на възрастните хора се съдържа в Националната концепция за насърчаване на активния 
живот на възрастните хора (2012 – 2030), която е развитие и продължение на едно от важните направления на 
Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България с хоризонт до 2030 
г. – Преодоляване на последиците от застаряване на населението. 
Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора предлага конкретна перспектива за 
посрещане на последствията от демографското застаряване на населението в контекста на интегриран подход за 
отразяване на конкретните специфики на застаряването. Целта на концепцията е създаване на условия за активен и 
достоен живот на възрастните чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и 
социален живот на обществото. Като заместник министър на труда и социалната политика смятам, че най-важните сфери 
за развиване на мерки в областта на активния живот на възрастните хора се отнасят до заетостта, финансова стабилност 
на пенсионната система, ограничаване на бедността, подобряването на здравните услуги, достъпа до образование и учене 
през целия живот, развитие и модернизиране на дългосрочните грижи, развитие на т.нар. „сребърна икономика, а също 
така и развитие на доброволчеството. 
Също така във връзка с постиженията на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността 
между поколенията (2012 г.) и приоритетните стълбове на Европейските „Ръководни принципи за активен живот на 
възрастните хора и солидарност между поколенията“, възникна необходимост да се разшири обхвата на ключови сфери 
от политиката, като се обърне специално внимание на заетостта, участието в обществения живот и независимия живот на 
възрастните хора. Тези ключови сфери са послужили като отправна точка при разработването на мерки в проекта на 
Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора в България. Проектът на стратегията е разработен 
като резултат от проведените анализи и 12 публични дискусии във всички райони на страната по проблемите за активния 
живот на възрастните хора. Тематичните области от европейските „Ръководни принципи за активен живот на възрастните 
хора и солидарност между поколенията“ кореспондират с тематичните области на индекса на активния живот на 
възрастните хора. Но, индексът на активния живот на възрастните хора измерва и възможностите за използване на 
потенциала на възрастните хора. 
Той очертава областите, в които България изостава в сравнение с другите страни от Европейския съюз и към които трябва 
да бъдат насочени специални мерки за повишаване на капацитета и възможностите за участие и подобряване живота на 
възрастните хора. Това са заетостта в по-високите възрастови групи (над 60 г.), насърчаването на доброволчеството, 
насърчаването на участието в политическия живот, използването на информационни и комуникационни технологии, 
преодоляването на бедността и подобряването на битовите условия за възрастните хора. Също така подобряването на 
здравния им статус и психичното им здраве, както и подобряване на личната физическа сигурност на възрастните. 
Тук можем да почерпим опит и от развитите европейски страни, където също се наблюдава процес на застаряване и се 
провеждат политики за ангажиране и използване уменията на хората в пенсионна възраст. Има примери за социални 
проекти, където се прави база данни за хора в пенсионна възраст, които желаят все още да работят. Техните услуги се 
предлагат на пазара на труда, като съответната агенция осъществява връзката между тях и желаещите да ги наемат и им 
поемат път и разходи, както и минимално заплащане. Така тези хора продължават да се чувстват полезни и да предават 
своя опит, като ефектът е двоен за хората в пенсионна възраст и за обществото, което може да продължи да ползва техният 
потенциал и натрупан солиден опит. 
Основен инструмент за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България са схемите на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“. Възрастните хора са включвани в програми и мерки за обучение за придобиване на 
знания и умения, които са търсени на пазара на труда. Друг инструмент за насърчаване на активността на възрастните в 
сферата на заетостта е Законът за насърчаване на заетостта, в който са регламентирани редица насърчителни мерки за 
заетост и обучение, насочени към стимулиране на работодателите да наемат безработни лица, в т.ч. и лица над 50 годишна 
възраст. В рамките на оперативната програма се развиват и програми за разширяване на социални услуги за възрастни. 
Министерството на труда и социалната политика подготвя доклад за отразяване на Националната концепция за 
насърчаване на активния живот на възрастните хора в секторните политики, който обхваща периода 2015 – 2016 г. 
Докладът ще представи основните тенденции, предизвикателства и предприети действия в областта на демографското 
застаряване на населението и насърчаването на активния живот на възрастните хора за посочения период. Мога да кажа, 
че първоначалният анализ показва необходимост от предприемане на интегрирани действия от страна на институциите за 
адаптиране на основни сектори като заетост, здравеопазване, образование, социалното осигуряване и социалното 
подпомагане към процеса на застаряване на населението. 
За нас е необходимо да се адаптираме успешно към съвременните демографски тенденции и тази адаптация да е в две 
посоки. Първо, да подобрим нарушената си възрастова структура чрез задържане на младото население в страната и 
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привличане на такова от етнически български земи, които са извън сегашните граници на страната. Така ще можем да 
акумулираме за икономиката и социалните ни сфери активно население. И второ, да дадем възможност на възрастните 
хора да продължат да бъдат полезни на обществото със знанията и уменията, които притежават, а по този начин и самите 
те да имат самочувствието, че са полезни. Според нас е необходимо и университетите да се отворят по-широко към 
програмата за „учене през целият живот“ и да предлагат възможности на хора в горните възрастови групи да се обучават 
при тях по специални програми. Това ще даде възможност на възрастните хора да бъдат в час със съвременните 
икономически, технологични и научни тенденции, да се чувстват полезни и да продължат да бъдат полезни за обществото 
ни. 
 
√ Шефът на БАБХ: Има разлика между продаваните хранителни продукти у нас и в Западна Европа 
Има разлики между хранителните продукти, които се продават на българския пазар и в страните от Западна Европа. 
Това показва сравнителния анализ между продуктите, направен през последния месец, обяви пред БТВ директорът на 
Българската агенция по храните Дамян Илиев. 
Той уточни, че разликите са описани в етикетите. 
Най-сериозни са разминаванията при млечните продукти – при тях стоки с различно съдържание се предлагат под една и 
съща марка в България и в Германия. Изследвано е сирене, което дори има различен вкус и вид, а се представя за същото. 
Сериозни разлики има в състава на шоколадите. 
Разлики не са открити само при местните продукти. 
В газираните напитки на нашия пазар има глюкозо-фруктозен сироп вместо захар. В енергийните напитки пък има по-нисък 
процент кофеин спрямо същите марки в Германия. 
При натуралните плодови сокове са открити следните различия – в Западна Европа сокът действително е 100%, а на нашия 
пазар – 97%. 
Агенцията по храните е установила и разлики в цените на хранителните продукти от един и същи вид и една марка, но тях 
ще ги коментира министърът на земеделието Румен Порожанов, уточни Дамян Илиев. Най-сериозна е разликата при 
детските храни, издаде той. 
Огромен скандал избухна след словашко изследване на 22 продукта, което категорично показа по-лошо качество в 
продуктите на една и съща марка, предназначени за техния пазар. Последва и бурна реакция в Брюксел, а страните в 
Източния блок се обявиха твърдо против двойния стандарт в хранителните продукти. 
В края на май тази година Българската агенция по безопасност на храните започна аналогично изследване. 
Бяха купени аналогични на нашия пазар продукти от Германия и Австрия – взети бяха общо 31 проби. 
Изследвани се следните групи продукти: месни, млечни, шоколадови изделия, безалкохолни напитки и плодови сокове, 
храни за бебета и деца. 
 
Investor.bg 
 
√ Стамен Янев: Приемането на еврото е "печат" за проведени реформи  
Влизането във валутния съюз ще бъде още една гаранция, че България е привлекателно място за правене на бизнес и 
инвестиции, твърди директорът на БАИ 
Приемането на еврото в България би било сериозен „печат“, че в страната се случват реформи. Това би показало на 
инвеститорите, че българската икономика отговаря на определени макроикономически показатели. Това каза в ефира на 
Bloomberg TV Bulgaria Стамен Янев, председател на Българска агенция за инвестиции (БАИ). 
Той е категоричен, че влизането във валутния съюз ще бъде още една гаранция, че България е привлекателно място за 
правене на бизнес и инвестиции. 
Според него в приоритетите си за общото председателство на Европейския съюз, Триото (България, Естония и Австрия) 
отчита това, че общността излиза от кризата, но този процес се случва бавно. Това предполага активно действие от страна 
на държавите членки. За това се поставят и определени приоритети - инвестиции и развитие на малките и средни 
предприятия, обясни още гостът.  
Янев е категоричен, че инвестициите са необходимост, която дава перспектива на хората за кариерно развитие.  
"Голяма част от темите за председателството са постоянно развиващи се и евоюлиращи на ниво общност. Говоря за 
единния енергиен пазар, сигурността, справедливостта. Това са все теми, съпътствали съюза в неговото развитие“, каза 
още Стамен Янев. 
Той уточни още, че към момента има 11 проекта, които са получили инвестиционен сертификат, а други 4 са в процес на 
подготвяне и скоро ще бъдат подписани. Общата им стойност е  около 200 млн. лв., като се очаква, че те ще осигурят над 
3 700 нови работни места. 
Целта пред БАИ за 2017 г. e да бъдат привлечени инвестиции за над 400 млн. лв., което да отвори нови 6 хил. работни 
места. 
 
√ Маргрете Вестагер: Пазарният тест повдигна много въпроси към "Газпром" 
Срокът за приключване на делото срещу руската компания не може да бъде определен, обясни комисарят  
Пазарният тест, на който Европейската комисия подложи предложенията на "Газпром" за премахване на доминиращото 
положение на пазара в Централна и Източна Европа, е повдигнал много въпроси, стана ясно от думите на комисаря по 
конкуренцията Маргрете Вестагер. 
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Малко по-рано тя анонсира значителна финансова санкция за интернет търсачката Google. Пресконференцията на 
комисаря беше предавана във видеосистемата на Европейската комисия. 
"Има много неща, които искаме да обсъдим с "Газпром", преди да коментираме как ще продължи делото", заяви Вестагер 
пред журналистите в Брюксел. Тя обаче не се ангажира със срок, в който това може да стане и делото реално да приключи. 
През март Европейската комисия съобщи, че е получила задоволителни предложения от руската газова компания, които 
премахват доминацията й на пазара в ЦИЕ. В страните в региона обаче нагласите са различни. 
Полша например не се съгласи на предложението да не бъдат налагани финансови санкции за "Газпром" заради 
налаганите с години ограничения на пазара. Българската позиция пък е, че голяма част от предложенията на "Газпром" 
всъщност и в момента се прилагат. София възрази срещу някои от отстъпките, като например идеята чужди фирми да имат 
достъп до българската газопреносна мрежа, но не и български - до газовите мрежи в региона. 
В предложенията на "Газпром" за България присъства и идея за промяна на входната точка на газа, но без повече 
подробности, срещу което страната ни също възразява. 
До момента ЕК анализираше получените коментари от засегнатите държави - освен България в делото са замесени още 
Чехия, Полша, Унгария, Литва, Латвия, Естония и Словакия. В края на май имаше среща между комисаря Вестагер и зам.-
ръководителя на "Газпром" Александър Медведев. 
На базата на събраните коментари и обсъждания със страните Европейската комисия ще вземе единно решение, което ще 
се отнася до всички държави, в които "Газпром" е извършила нарушенията, за които Брюксел я обвинява. 
Ако ЕК промени подхода си и все пак се стигне до глоба, тя може да надхвърли 9 млрд. евро. 
 
√ Решението за увеличение на минималната пенсия е на финалната права 
Промяната засяга над 800 хил. души и ще струва на държавата близо 100 млн. лв. 
Депутатите от парламентарната Комисия по бюджет и финанси отново единодушно приеха повишението на минималната 
пенсия в България, този път на второ четене. Дебати нямаше. 
С Промените в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване 
от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще стане 180 лв., а от 1 октомври – 200 лв. В момента 
минималната пенсия за стаж и възраст е 161,38 лв. 
Остава само законопроектът да бъде подкрепен на второ четене и в пленарната зала, което се очаква да се случи утре. 
Промяната касае над 800 хил. души, а това ще струва на държавата близо 100 млн. лв. допълнително за тази година и още 
280 млн. лв. за 2018 г. 
В резултат на увеличението ще нараснат и минималните размери на останалите видове пенсии, които по закон се 
определят като процент от минималната пенсия за стаж и възраст. Това са пенсиите за инвалидност поради общо 
заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии, 
обясни социалният министър Бисер Петков. 
Той поясни още, че традиционно Националния осигурителен институт (НОИ) започва изплащането на възнагражденията 
за старост от 7 юли, което ще даде достатъчно време да се осъвременят партидите на хората с минимална пенсия. Всички 
останали пенсии ще бъдат увеличени с 2,4% от 1 юли еднократно, припомни Петков. 
 
Klassa.bg 
 
√ Ще изчезнат ли парите в брой?  
Колкото повече се развиват технологиите, толкова по-лесно става разплащането без налични пари. Вместо с монети и 
банкноти, вече е много по-бързо, лесно и удобно да плащаме с банкови карти, мобилни приложения и електронни сметки. 
И го правим все по-често.  
Но кешът също има своите предимства. Той дава лична свобода и запазва анонимността ни, когато имаме нужда от нея. 
Не принуждав потребителите да правят никакви допълнителни разходи - като такси за транзакции от ПОС-терминали, за 
поддържане на банкови сметки и др. 
Бъдещето на парите в брой е актуален въпрос, който със сигурност засяга всички.  
Напоследък той се обсъжда активно и в България, покрай предложението за ограничаване на кешовите разплащания. 
 „Безкешовото общество не само е възможно, но може да бъде прието от голяма част от населението на Европа", се казва 
в доклад на ING. Изследването е проведено в 15 държави от цяла Европа (България не е сред тях). Според него 21% от 
европейците рядко използват пари в брой.  
Създава се впечатлението, че развитите държави залагат все повече на безкешови плащания, докато развиващите се 
увеличават банкоматите и все още държат на парите в брой. 
В Швеция, Холандия, Франция и Белгия най-често се плаща по електронен път. На другия полюс са Германия, Италия, 
Румъния и Турция, където кешът все още е основното платежно средство. 
Безкешовото общество има своите предимства, като борбата срещу сивата икономика, но крие и рискове, най-вече 
свързани с киберпрестъпността и кражбата на лични данни.  
Великобритания е държавата, въвела първия банкомат в света. Това се случва преди точно 50 години в банков клон на 
Barclays в Лондон, а машината е дело на шотландския изобретател Джон Шепърд Барон. „Исках да мога да използвам 
парите си навсякъде във Великобритания и по света. Работех върху идеята за машина за шоколад, но замених шоколада с 
пари в брой", казва той в интервю за BBC.  
В момента във Великобритания има около 70 хил. банкомата и около 176 млн. карти. Те са използвани за изтеглянето на 
180 млрд. лири в брой през последната година, показват данни на Английската централна банка. 
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Днес 94% от пълнолетните британци използват платежните машини. Повече от половината от тях го правят поне веднъж 
седмично.  
Новите тенденции са британските банкомати да се превърнат в "банков клон в кутия". 80% от разплащанията, извършвани 
във физически банков клон, вече могат да се правят и на банкомат, сочи изследване на производителя на разплащателни 
машини NCR. 
Предлагането на алтернативни начини за плащане и принудата да се откажем от парите в брой обаче са две напълно 
различни неща.  
Според главния касиер на Английската централна банка Виктория Клеланд парите в брой ще бъдат част от ежедневието 
ни и през следващите десетилетия.  
Макар използването на банкноти и монети в разплащанията да намалява, кешът е важна част от бъдещите планове на 
институцията. Парите в брой са използвани в половината от всички трансакции и са важен инструмент за съхранение на 
стойност, отбелязва Клеланд. 
„Въпреки че през последните години се наблюдава огромен ръст на дигиталното банкиране и картови плащания, парите в 
брой остават важна част от ежедневието на повечето хора - независимо дали си купуват храна или кафе за офиса", казва 
Рахийл Ахмед, ръководител на отдел в Barclays. 
Oколо 85% от световните потребителски сделки все още се извършват с пари в брой. Тази тенденция се запазва, макар че 
голяма част от населението на света получава достъп до множество непарични опции за извършване на плащания, показва 
доклад на MasterCard. 
В Белгия 93% от потребителските плащания се извършват по електронен път, а 86% от населението разполага с дебитна 
карта. Тя е сред най-напредналите държави в света в това отношение. По-голямата част от населението живее в градовете 
и има лесен достъп до всякакви финансови услуги, модерни технологии и инфраструктура. Правителството си постави за 
цел да подобри ефективността на платежните системи и ограничи плащанията в брой до 3000 евро.  
Широко използвано е мобилното приложение Sixdots, което позволява на клиентите да използват дигитален портфейл за 
разплащания. То се поддържа от белгийските банки и мобилния оператор Proximus. 
Въпреки това белгийците все не са готови да се откажат от парите в брой. Според доклада на ING 6 от 10 белгийци бе 
желаят да преминат към безкешова икономика. Парите в брой в Белгия се използват главно за разплащания под 100 евро. 
Макар страната да е с дългогодишни традиции във върховенството на закона, тя също е потърпевша от увеличаващ се сив 
сектор.  
Във Франция 92% от потребителските плащания се извършват електронно, а 69% от населението има дебитна карта. В 
страната са изключително развити банковите услуги, използвани на практика от всички. Правителството отдавна работи 
върху иновациите и ефективността на плащанията, стимулирайки мобилни плащания, безконтактни карти или преносими 
ПОС-терминали.  
Страсбург и Каен са френските градове, където най-често се използват безконтактните плащания. Именно в тях през 2014 
г. мобилният оператор Orange заедно с VISA пусна в търговската мрежа приложението Orange Cash, превръщайки се в 
първия мобилен оператор, който предлага безконтактни мобилни плащания на клиентите си.  
Швеция е типичен скандинавски пример за безкешови плащания. 89% от потребителските плащания там се извършват 
електронно, а 96% от населението притежава дебитна карта. Именно дебитните карти са най-разпространеният метод за 
плащане в скандинавската държава. 
Страната разполага с едва 333 банкомата на 1 млн. души, а все по-малко от плащанията на ежедневни стоки и услуги се 
извършват в брой. Развиват се услугите за безконтактни плащания или такива чрез приложения за смартфон. 
Правителството се стреми да направи електронните плащания достъпни и повсеместни. 
Мобилните оператори в скандинавската държава поддържат мобилното платежно приложение WyWallet, достъпно за 97% 
от шведите притежаващи мобилни телефони, което също е удобен начин за всякакви разплащания.  
В Холандия 85% от потребителските плащания се извършват електронно, а 98% от населението има дебитна карта. Дори и 
в магазина, холандците все по-често пазаруват с карта, а много супермаркети изобщо не приемат пари в брой.  
Властите насърчават безкешовите плащания, за да повишат безопасността и удобството на клиентите. За година 
холандците са пазарували над 2.9 млрд. пъти, използвайки дебитна карта. Безконтактните плащания също бележат 
сериозен ръст. 
"Кешът е "динозавър", но няма да изчезне", казва Михиел ван Доверен, старши съветник в холандската централна банка.  
Ролята на банкоматите  
Междинен вариант между електронните и кешовите разплащания изглеждат банкоматите. Те продължават да се развиват 
и са все по-широко разпространени по цял свят. 
Португалия има най-голям дял на банкоматите в Западна Европа на глава от населението с 1516 машини на 1 млн. души. 
Машините са част от напълно интегрирана система, така че могат да се използват за всякакви плащания. Чрез тях могат да 
се купуват билети за кино или концерти, да се плащат данъци, различни битови сметки и дори да се презареждат ваучери 
за мобилни телефони. 
Броят на банкоматите в лидерите на развиващия се свят - страните от БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка) 
също рязко се покачва. Русия отбелязва бърз растеж на платежните машини през последните години, показва доклад на 
Payments UK, докато ръстът в Индия идва отчасти от развитието на банкомати, захранвани със слънчева енергия, в селските 
райони. 
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√ Пенсионерите, работещи на свободна практика, трябва да плащат здравни осигуровки 
Решението е взето единодушно от конституционните съдии 
Пенсионерите, упражняващи свободна професия, ще продължават да плащат здравни осигуровки. Това реши днес 
Конституционният съд като отказа да отмени текстовете от Закона за здравното осигуряване, които ги задължават да ги 
внася, информира "Правен свят". 
Решението е взето единодушно от конституционните съдии. 
Делото беше образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) за обявяване за 
противоконституционна на разпоредба от Закона за здравното осигуряване в частта ѝ за упражняващите свободна 
професия или занаятчийска дейност пенсионери. Повод за сезиране на конституционните съдии стана дело на адвокат 
пенсионер от Варна. Тя оспорва в съда ревизионен акт на Националната агенция за приходите, с който са ѝ начислени 
около 1 800 лв. за здравни вноски, които тя не е превеждала от 2009 г. до 2012 г. 
Пред конституционните съдии магистратите от ВАС изтъкнаха, че пенсионерът, упражняващ свободна професия, вече е 
здравноосигурен и всъщност не получава нищо насреща срещу тези нови вноски, които прави. 
Според тримата върховни съдии здравните вноски на пенсионерите, упражняващи свободна професия, всъщност са данък, 
защото срещу изпълнението им не стои никакво право. И посочиха в искането си до контитуционния съд, че пенсионерите 
вече са допринесли в значителна степен за набирането на фондовете, от които се заплащат здраво-осигурителните услуги. 
"Задължението за тези лица да продължават и след този момент да допринасят за набирането на здравно-осигурителните 
фондове, в зависимост от това дали продължават да работят изглежда непропорционално и дори несправедливо", 
аргументираха се те. 
Конституционните съдии обаче не са видели противоречие с Конституцията и са отхвърлили искането им. Очаква се 
мотивите да станат известни по-късно, тъй като решението още не е публикувано. 
 
В. Стандарт 
 
√ Скок в ръста на туристите през 2017-а 
17,87% е ръстът на туристите в София за първите четири месеца на 2017 г., посочва в писмен отговор на депутатския въпрос 
ресорният министър Николина Ангелкова= Отбелязаното увеличение на приходите е 25%, допълва министърът на туризма. 
10 954 лв. е средният годишен доход, който едно легло в София е донесло на собствениците на хотели. Това е значително 
повече от средния за страната приход в размер на 3744 лв. 
Приходите от нощувки през цялата 2016 г. в София възлизат на 130 млн. лв., което поставя столицата на трето място. На 
първо място е област Бургас с приход от 444 млн. лв., а на второ област Варна с годишен приход в размер на 282 млн. лв. 
През изминалата година заетостта на легловата база в столицата е в размер 41%, а средният приход от една нощувка е бил 
73 лв. при 49 лв. средно за страната. 
Очакванията са хотелското настаняване в София да поскъпне значително през първата половина на 2018 г., когато почти 
всички хотели от висок клас в столицата ще бъдат ангажирани с настаняването на делегации за Българското 
председателство на Съвета на ЕС. 
 
В. Сега 
 
√ Цената на природния газ може да падне наесен 
Цената на петрола на международните пазари пада, но това все още не може да се отрази и на природния газ в България. 
"Цената на природния газ до голяма степен е обвързана с цената на суровия петрол чрез стойността на алтернативните 
горива. Тя обаче се взема предвид с известно закъснение - девет месеца, а през този период котировките на сорта Brent 
се движеха в диапазона около 55 - 56 долара за барел", обясни председателят на енергийния регулатор Иван Иванов. 
Вчера в КЕВР се проведе открито заседание за предложеното от "Булгаргаз" поскъпване с 1.91% на газа от 1 юли. 
Окончателното решение ще бъде взето от комисията в петък. Тогава ще бъде решено и какви ще са новите цени на тока от 
юли. Дори и да бъде одобрено минимално поскъпване на газа обаче, цената на парното няма да се промени. Това може 
да стане само ако разликата надхвърли 5%. 
Шефът на КЕВР обясни, че по-евтиният петрол може да се отрази върху цената на газа едва от четвъртото тримесечие - ако 
има намаление, то ще бъде в периода октомври - декември. Иванов заяви, че движението на цената на петрола ще бъде 
"наблюдавано внимателно". Това обаче е само един от елементите, по които се формира цената. Другият важен момент е 
стойността на долара.  
Иванов се съгласи, че тенденцията при поевтиняването на петрола се запазва, като за около месец цената му е паднала с 
10%. От "Булгаргаз" обаче не смятат, че цената ще се промени от октомври. "Тя ще зависи от котировките на нефта и курса 
на долара. При тези курсове не може да се очаква повишение през следващите месеци", заяви съименникът на шефа на 
КЕВР - Иван Иванов от "Булгаргаз". 
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√ 100% усвояване на евросредствата по ОП "Региони в растеж" иска Нанков 
"58% договорени и 78% обявени процедури е много добър резултат." Така министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Николай Нанков коментира пред журналисти резултатите от Оперативна програма "Региони в растеж" 
2014-2020 г. 
Министър Нанков участва в откриването на Деветото заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма. 
При откриването той посочи, че е важно да се вземе решение за наддоговаряне на бюджета с 10% на бюджета. Министър 
Нанков обясни, че това се прави с опцията да бъде усвоен 100% от европейския ресурс. Процедурата минава през решение 
на МС. Относно постигнатото усвояване на средства в размер на 58,48%, Министър Нанков коментира, че ако трябва да се 
сравняваме със страни от нашата черга - Гърция, Румъния, дори Италия, Испания сме отличници. 
"Програмата върви със задоволителни темпове. Имаме известни изоставания там, където трудно се структурираха 
междинните звена при общинските администрации. Подходът през новия програмен период е малко по-различен. 
Формираха се междинни администрации, които да селектират проектните предложения на общините. Там имаме в някои 
отношения известно забавяне и другото забавяне е в някои от конкретните бенефициенти - Министерство на труда и 
социалната политика и Министерство на здравеопазването. С новите ръководства мисля, че преодоляваме тези времеви 
дефицити", заяви министър Нанков. 
Той отчете още, че в системата на здравеопазването вече е създадена група за напредъка на проекта, свързан с 
модернизацията на спешната пощощ - 173 млн.лв. 
"Имаме проекти към Министерство на труда и социалната политика за деинституционализация на лица - там имаме големи 
забавяния. Със съвместни усилия на управляващия орган и министерствата ще преодолеем времевите забавяния", 
коментира още министърът на регионалното развитие. 
По ОП "Региони в растеж" вече са обявени 12 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща 
стойност 2,3 млрд. лв, което е 78% от бюджета на програмата. Подадени са 463 проектопредложения, от тях за 405 има 
сключени договори, което пък е 58% от общия ресурс на програмата. 
"Напредъкът по програмата по настоящем е изключително добър", каза министър Нанков. Към момента има одобрени 
плащания по програмата за над 220 млн. лв, което е 12 % от договорения ресурс и 7 % от общия. 
 
√ България може да произвежда бойни машини 
Седмица след като стана ясно, че в Министерския съвет ще бъде внесен проектът за модернизация на Сухопътни войски, 
в София бе представен проект за бронирана бойна машина със задвижване 6х6. Тя е предложение на американската 
Textron Systems и немската Rheinmetall Group, провело се днес в София, съобщи money.bg. 
Двете компании представиха съвместно предложение, с което участват в процедура на Министерството на отбраната за 
купуване и поддръжка на 100 бойни машини.  
Към тях има и 138 специални и осигуряващи машини, с които да бъде оборудвана една механизирана бригада, какъвто 
ангажимент имаме по линия на НАТО. Прогнозната стойност е до 1.2 млрд. лева. До момента в процедурата има седем 
участници. 
Ако офертата на Textron и Rheinmetall спечели, обединението има готовност да започне разработка и производство на 
специална нова машина в България. Възможно е в изграждането да участват и български фирми, както и БАН, УНСС и ТУ. 
Планира се и въвеждане на нова учебна програма в наши университети, които да обучават студенти за безпилотни системи. 
От Техническия университет има разработка на 6 прототипа на бойна машина със задвижване 6х6, които са били одобрени 
от компаниите. Спецификациите на машините ще бъдат определени в партньорство. Освен за Българската армия, 
машините може да се продават и в други страни. Идеята се е родила още преди 2015 г., когато е сключено споразумение 
между Textron и БАН. 
Според изпълнителния директор на американската компания Хенри Финерал, окончателният прототип на новата бойната 
машина може да бъде готов до 20 месеца след сключването на договор. Очакват производството да създаде хиляди 
работни места, включително за висококласифицирани кадри. 
Част от бойни машини COMMANDO Select, които Textron предлага да продаде на нашата армия, също ще бъдат сглобявани 
в България. У нас те ще бъдат доокомплектовани с радио и комуникационно оборудване, системи за подобрено виждане 
в неблагоприятни условия, както и друго оборудване, което България пожелае. Системи са производство на немската 
Rheinmetall Group. 
Колесните машини COMMANDO Select са създадени на една база и могат лесно да бъдат дооборудвани в зависимост от 
нуждата на военните с различни видове оръжия, а могат да бъдат ползвани и като линейки. Те могат да бъдат доставени 
до 10 месеца след сключването на договора. 
През 2007 г. Textron вече достави няколко машини, които България ползва в Афганистан. 
По думите на председателя на БАН и на Сдружението на българската отбранителна индустрия акад. Стефан Воденичаров, 
страната ни трябва да настоява поддръжката и производството на боеприпасите да се случва в България. Той отбеляза 
още, че обикновено около 2/3 от средствата, които държавите дават при подобни сделки, отиват именно по тези две пера. 
Проф. Стати Статев, ректор на УНСС, допълни, че възвращаемостта на нашата инвестиция при сключването на договора 
може да надмине 3 пъти по негови оценки. 
На представянето присъстваха военните аташета на САЩ и Германия у нас, както и бившият ни посланик в Щатите Елена 
Поптодорова. 
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√ Социалните услуги ще могат да се извършват и по домове, училища, лечебни заведения 
Социалните услуги да могат да се извършват и по домове, училища, лечебни заведения предвижда концепцията на Закона 
за социалните услуги, публикувана на сайта на социалното министерство. Концепцията е за обществено обсъждане. 
В нея е заложено ново дефиниране на социалните услуги като дейности, които се основават на специфичните потребности 
и индивидуална социална работа в подкрепа на хората и които са насочени към определен резултат. Очаква се така да се 
постигне по-голям ефект за потребителите и да се осигурят възможности за разширяване на обхвата на ползвателите, 
отбелязват вносителите. 
Според тях сегашният модел - социалните услуги да се свързват само със "сградата" и мястото, в което се предоставят, не 
само не съответства на същността на социалните услуги, но и не позволява да се развиват по-иновативни форми на услуги, 
като например мобилните услуги. Голяма част от услугите са консултативни и те трябва да могат да се извършват не само 
в определени "сгради", както е сега, а и в домовете на хората, в училища, в лечебни заведения и други, т.е. в близост до 
потребителя, а не задължително на място, което се квалифицира като социална услуга, пише в концепцията. 
Картографиране на социалните услуги 
Предвижда се да се въведе по-добър подход за планиране на социалните услуги, основан на реалните потребности на 
областно и общинско ниво, но и в съответствие с националните приоритети. Чрез картографиране на услугите ще се 
постигне по-добро планиране и управление, както и разкриването на конкретни услуги, основано на обективни показатели, 
смятат вносителите. 
Според тях подобно планиране на услугите ще гарантира, че развитието и предоставянето на услугите и усвояването на 
публичните средства ще се осъществява по ефективен и прозрачен начин, въз основа на реални нужди на населението, а 
не въз основа на интерес на общините и другите доставчици да развиват един или друг вид услуга. 
Картата на потребностите ще спомогне за определяне на минимален пакет от услуги, които трябва да се предлагат за 
децата и пълнолетните във всяка една област или община. Това и новото дефиниране на социалните услуги ще позволят 
създаването на услуги на областно ниво, които да могат да обслужват потребители от различни общини, включително и 
чрез мобилна работа. Освен това, ще се определи минималният пакет услуги, за чието финансиране ще отговаря 
държавата, се отбелязва в концепцията. 
Картата ще спомогне и за въвеждане на механизми за контрол на географското разпределение на услугите на територията 
на страната, смятат вносителите. Според тях това ще подпомогне по-равномерното разпределение на социалните услуги 
и достъпа на хората до набор от услуги, съобразно техните специфични потребности. 
Персонализиране на социалните услуги 
В концепцията е заложено да се въведе индивидуален подход чрез организиране на достъпа и предоставянето на 
социалните услуги в зависимост от индивидуалните потребности на хората. Социалните услуги трябва да бъдат 
персонализирани, да отговарят на конкретни потребности, да зачитат основните човешки права, като отчитат спецификата 
в състоянието на човека и индивидуалното му развитие. Този принцип предпоставя и условия за осъществяване на избор 
от лицето в уязвимо положение, включително и в определянето на параметрите на услугата, която в най-голяма степен 
отговаря на потребностите му, се отбелязва в концепцията. 
В нея е заложено още въвеждане на мултидисциплинарен подход при оценка на потребностите и при предоставяне на 
услугите. Предвижда се и поетапно въвеждане на принципа "парите следват клиента", който предполага финансиране, 
ориентирано към потребителя, а не към запълване на "капацитет". 
На хората трябва да бъде дадена възможност за избор за вида, формата на подкрепа и конкретния доставчик на услуги. 
Чрез въвеждане на механизъм за финансиране на база "продуктивност", за сметка на финансирането на база "капацитет", 
ще се проследява реалното потребление на услугите, тяхната продуктивност и качеството на доставяната услуга. По този 
начин ще се избегне дублирането на финансиране на услуги, смятат вносителите. 
Според тях ще има механизъм за оценка на ефективност и ефикасност, като се отчита крайният резултат от дейността и 
ефектите върху потребителите за реалното посрещане на потребностите и постигането на промяна за потребителя, както 
и оптималното използване на наличния ресурс. 
Ще се предлагат конкретни дейности, от които хората имат нужда 
Предвижда се да се предлагат конкретни дейности, от които хората имат нужда, а не включването им в целия набор от 
дейности, които се осигуряват с една услуга, независимо, че те не са им необходими. Това води не само до неефективно 
изразходване на държавни средства за дейности, от които лицето няма нужда, но и ограничаване на избора на 
потребителите, се посочва в документа. 
Със закона се предвижда да се осигурят условия за по-голяма равнопоставеност на всички видове доставчици като 
участници в развитието на мрежата от услуги и като възможности за предоставянето им и кандидатстване за различни 
публични средства за финансиране. Чрез прилагането на този принцип ще се насърчи конкурентността при предоставянето 
на услуги, смятат вносителите. 
Според тях с новия закон трябва да се намери механизъм за по-пряко участие на частните доставчици при предоставянето 
на социални услуги с държавни средства, и най-вече, когато тези услуги първоначално са създадени именно от частните 
доставчици. 
Предвижда се регламентиране на механизми за финансиране на една социална услуга от различни източници - например 
част от финансирането може да бъде от държавния бюджет, а друга част от общината. Ще бъде създаден и механизъм за 
съфинансиране на ползването на определени услуги от лицата. Същевременно ще бъдат определени и случаите, в които 
социалните услуги, финансирани от държавата, ще се предоставят без заплащане от лицата, посочват вносителите. 
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√ Цените на акциите в Азия под натиск след спада на Уолстрийт 
Цените на акциите в Азия паднаха днес, след като Уолстрийт бе засегната тежко след забавянето на важно гласуване в 
Сената по отношение на реформата в здравеопазването, докато еврото поскъпна, след като президентът на Европейската 
централна банка (ЕЦБ) Марио Драги намекна, че финансовата институция може да ограничи стимулите за икономиката 
през тази година. 
Азиатско-тихоокеанския индекс на MSCI се понижи с 0.4%, отдалечавайки се допълнително от повече от двегодишните 
върхове, тествани по-рано през седмицата. В понеделник той достигна най-високото си ниво от май 2015 г. 
Японският Nikkei изгуби 0.3%, сблъсквайки се с трудности, след като доларът обърна печелившата си посока спрямо йената. 
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации остана без промяна на ниво от 2.198% в азиатската сесия. 
Вчера щатският индекс S&P 500 записа най-големия си еднодневен спад от около шест месеца, затваряйки на най-ниското 
си ниво от 31 май, след като решението на Сената да отложи гласуването на законопроекта за здравеопазването поднови 
опасенията относно обещаните от президента Доналд Тръмп мерки в помощ на бизнеса. 
Щатските акции ускориха загубите си, след като лидерът на републиканците в Сената Мич Макконъл реши да отложи 
планираното гласуване на законопроект за здравеопазването за след 4 юли, за да може да бъдат осигурени повече гласове 
за неговото одобрение. 
Доларът поевтиня с 0.3% спрямо йената, до 112.090, след като преди това бе поскъпнал до 112.285 йени, което бе най-
високото ниво от 17 май. 
Доларовият индекс, който след представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, се понижи леко 
до 96.365 пункта, доста под върха си от 97.447 пункта от предишната сесия. 
Еврото поскъпва с 0.4%, до 1.13480 долара, след като преди това се оскъпи до 10-месечен връх от 1.1356 долара, след като 
Драги обяви на пресконференция в Португалия, че ЕЦБ може да коригира инструментите на паричната си политика на фона 
на подобряващите се икономически перспективи в Европа. 
Фючърсите на петрола се стабилизираха след скока от вчера. Цените нараснаха с близо 2% във вторник на фона на по-
слабия долар, закриването на къси позиции и очакванията, че резервите на САЩ може да отчетат понижение в трета 
поредна седмица. 
Фючърсите на петрола от сорта брент поскъпнаха леко - до 46.66 долара за барел, докато тези на щатския лек суров петрол 
губят 0.2% от цената си, до 44.14 долара за барел. 
По-слабият долар подкрепи златото, което поскъпва с 0.4%, до 1 252.50 долара за тройунция. 
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√ Рублата поскъпва за трети пореден ден 
Руската централна банка днес определи официалните валутни курсове, които ще бъдат в сила на 28 юни, предаде ТАСС. 
Официалният курс на долара спрямо рублата е понижен с 11,71 копейки до 58,8843 рубли. 
Новият курс на еврото е 65,09563 рубли или с 12,53 копейки по-нисък от предишния. 
Стойността на двувалутната кошница, съставена от 0,55 долара и 0,45 евро, е намаляла с 12,08 копейки до 62,0667 рубли. 


