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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
АИКБ 
 
√ МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА СЕ АНГАЖИРА ПРЕД АИКБ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА 
КОМПАНИИТЕ ОТ ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНАТА ИНДУСТРИЯ 
Това стана по време на работна среща в самия край на работната седмица на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България /АИКБ/ с министъра на културата Боил Банов. В срещата участваха председателят на Асоциацията Васил Велев, 
Боян Бойчев, член на Управителния съвет и членовете на Националния съвет на АИКБ Николай Дойнов, Веселин Тодоров, 
както и заместник-министърът на културата г-жа Амелия Гешева, директорите на дирекции в министерството доц. д-р 
Венцислав Велев и Катерина Пашова. 

Асоциация на индустриалния капитал в 
България е най-представителната организация 
на работодателите на национално равнище. В 
нея членуват над 80 браншови камари, които са 
представителни в 3/4 от икономическите 
дейности и над 10 000 предприятия, 
осигуряващи работа на над 500 000 души. АИКБ 
разполага с изградена мрежа от регионални 
камари, обхващащи 2/3 от общините в страната. 
Като такъв тип организация, АИКБ работи 
активно в защита на интересите на своите 
членове във връзка с намаляването на 
административните пречки за развиване на 
стопанска дейност в страната, включително в 
икономическите дейности от сектора на 
културата. Затова министърът на културата Боил 
Банов прие да бъде партньор на АИКБ при 
провеждането на Национална среща на 
фирмите, които работят в областта на 
културната индустрия. Над двеста такива 

компании са членове на Асоциацията. Необходимо е техният глас да бъде чут относно Националната стратегия за 
развитието на културата, която трябва да стане факт до края на годината. 
В тази връзка председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев подчерта, че няколко теми и прилагането на 
определени нормативни актове са от особена важност както за българските издатели и книгоразпространители, така също 
и за българските читалища, чиито представителни организации са активни членове на работодателската организация. Сред 
обсъдените на работната среща въпроси се открояват промените в Закона за авторското право и сродните му права (в 
частта му за защита на авторското право, репрографските права, борбата с пиратството); прилагането на Закона за 
обществените библиотеки и финансирането им според утвърден от Министерството на културата Стандарт за 
библиотечно-информационното обслужване; каква е фондовата обезпеченост за функциониране на читалищата и 
библиотеките у нас; както и въпросите, свързани с по-доброто финансиране на театрите в страната и справедливото 
разпределение на публичните средства във филмовата индустрия. 
Председателят на АИКБ поиска промяна в отношението и защита на репрографските права у нас. В тези случаи крайният 
потребител не плаща авторски права като стотиците хиляди души, които преснимат учебници и книги от библиотеката. 
Авторът може да търси компенсация чрез производителите и търговците на копирна техника – ксерокси, принтери, 
компютри, лаптопи, смартфони и т.н. 
За да се обсъдят промени в Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ министър Банов се ангажира с 
формирането на работна група, която ще започне работа до месец. Дамян Яков, член на Управителния съвет на Асоциация 
«Българска книга», член на АИКБ, подчерта, че от 2011 г. в България има регистрирана организация за колективно 
управление на репрографски права – РЕПРО БГ. Според него сдружението, регистрирано в Министерство на културата, 
следва да бъде подкрепено за промяна в ЗАПСП. В Европейския парламент се споделя тезата, че изчезне ли 
репрографското право, ще се стигне или до поголовно пиратство, или до много строг режим на компенсация за авторски 
права, като този в САЩ и Обединеното кралство. 
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Министърът на културата се ангажира да подкрепи финансирането на библиотеките у нас като целта е да се доближим до 
стандартите на ЮНЕСКО за библиотечно-информационното обслужване. Това ще стане след договарянето на нов бюджет 
на ведомството за 2018 г. АИКБ ще изпрати писмо за подкрепа до Министерство на финансите и до Комисията по култура 
в Народното събрание. 
Още следващата седмица АИКБ ще определи двама свои представители в Тристранния съвет към Министерство на 
културата. До момента той не е попълнен с представители на работодателите от сферата на културата. 
Прилагаме прессъобщение в PDF формат. 
 
News.bg 
 
√ Промените в Закона за авторското право обсъдиха Боил Банов и АИКБ 
Организиране на Национална среща на компаниите от областта на културната индустрия. Такъв ангажимент е поел 
министърът на културата Боил Банов по време на среща с ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България(АИКБ), съобщиха индустриалците. 
Над двеста компании, работещи в областта на културата, са членове на Асоциацията. Необходимо е техният глас да бъде 
чут относно Националната стратегия за развитието на културата, която трябва да стане факт до края на годината, пишат от 
индустриалната организация. 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев подчерта, че няколко теми и прилагането на определени 
нормативни актове са от особена важност за българските издатели и книгоразпространители, така също и за българските 
читалища, чиито представителни организации са активни членове на работодателската организация. 
Сред обсъдените на работната среща въпроси се открояват промените в Закона за авторското право и сродните му права 
(в частта му за защита на авторското право, репрографските права, борбата с пиратството); прилагането на Закона за 
обществените библиотеки и финансирането им според утвърден от министерството на културата. 
Тема на дискусията е бил и Стандарт за библиотечно-информационното обслужване; каква е фондовата обезпеченост за 
функциониране на читалищата и библиотеките у нас; както и въпросите, свързани с по-доброто финансиране на театрите 
в страната и справедливото разпределение на публичните средства във филмовата индустрия. 
Председателят на АИКБ поиска промяна в отношението и защита на репрографските права у нас. В тези случаи крайният 
потребител не плаща авторски права като стотиците хиляди души, които преснимат учебници и книги от библиотеката. 
Авторът може да търси компенсация чрез производителите и търговците на копирна техника - ксерокси, принтери, 
компютри, лаптопи, смартфони и т.н. 
За да се обсъдят промени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) министър Банов се ангажира с 
формирането на Работна група, която ще започне работа до месец. 
Дамян Яков, член на Управителния съвет на Асоциация "Българска книга", член на АИКБ, подчерта, че от 2011 г. в България 
има регистрирана организация за колективно управление на репрографски права - Репро.бг. Според него сдружението, 
регистрирано в Министерство на културата, следва да бъде подкрепено за промяна в ЗАПСП. 
В Европейския парламент се споделя тезата, че изчезне ли репрографското право, ще се стигне или до поголовно 
пиратство, или до много строг режим за компенсация за авторски права, като този в САЩ и Обединеното кралство. 
Министърът на културата Боил Банов се ангажира да подкрепи финансирането на библиотеките у нас като целта е да се 
доближим до стандартите на ЮНЕСКО за библиотечно-информационното обслужване.  
Това ще стане след договарянето на нов бюджет на ведомството за 2018 г. АИКБ ще изпрати писмо за подкрепа до 
Министерство на финансите и до Комисията по култура в Народното събрание. 
Още следващата седмица АИКБ ще определи двама свои представители в Тристранния съвет към Министерство на 
културата. До момента той не е попълнен с представители на работодателите от сферата на културата. 
В срещата участваха председателят на Асоциацията Васил Велев, Боян Бойчев, член на Управителния съвет и членовете на 
Националния съвет на АИКБ Николай Дойнов, Веселин Тодоров, както и заместник-министърът на културата Амелия 
Гешева, директорите на дирекции в министерството доц. д-р Венцислав Велев и Катерина Пашова. 
В Асоциация на индустриалния капитал в България членуват над 80 браншови камари, които са представителни в 3/4 от 
икономическите дейности и над 10 000 предприятия, осигуряващи работа на над 500 000 души. 
АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините в страната, информират от 
асоциацията. Като такъв тип организация, АИКБ работи активно в защита на интересите на своите членове във връзка с 
намаляването на административните пречки за развиване на стопанска дейност в страната включително в икономическите 
дейности от сектора на културата. 
 
Novini.bg 
 
√ Банов се ангажира пред АИКБ за провеждането на среща на компаниите от областта на културната индустрия 
Това стана по време на работна среща в самия край на работната седмица на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) с министъра на културата Боил Банов. В срещата участваха председателят на 
Асоциацията Васил Велев, Боян Бойчев, член на Управителния съвет и членовете на Националния съвет на АИКБ 
Николай Дойнов, Веселин Тодоров, както и заместник-министърът на културата Амелия Гешева, директорите на 
дирекции в министерството доц. д-р Венцислав Велев и Катерина Пашова. 
Асоциация на индустриалния капитал в България е най-представителната организация на работодателите на национално 
равнище. В нея членуват над 80 браншови камари, които са представителни в 3/4 от икономическите дейности и над 10 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2017/07/BICA-CULTURE.pdf
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000 предприятия, осигуряващи работа на над 500 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, 
обхващащи 2/3 от общините в страната. Като такъв тип организация, АИКБ работи активно в защита на интересите на своите 
членове във връзка с намаляването на административните пречки за развиване на стопанска дейност в страната 
включително в икономическите дейности от сектора на културата. Затова министърът на културата Боил Банов прие да 
бъде партньор на АИКБ при провеждането на Национална среща на фирмите, които работят в областта на културната 
индустрия. Над двеста такива компании са членове на Асоциацията. Необходимо е техният глас да бъде чут относно 
Националната стратегия за развитието на културата, която трябва да стане факт до края на годината. 
В тази връзка председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев подчерта, че няколко теми и прилагането на 
определени нормативни актове са от особена важност за българските издатели и книгоразпространители, така също и за 
българските читалища, чиито представителни организации са активни членове на работодателската организация. Сред 
обсъдените на работната среща въпроси се открояват промените в Закона за авторското право и сродните му права (в 
частта му за защита на авторското право, репрографските права, борбата с пиратството); прилагането на Закона за 
обществените библиотеки и финансирането им според утвърден от министерството на културата Стандарт за библиотечно-
информационното обслужване; каква е фондовата обезпеченост за функциониране на читалищата и библиотеките у нас; 
както и въпросите, свързани с по-доброто финансиране на театрите в страната и справедливото разпределение на 
публичните средства във филмовата индустрия. 
Председателят на АИКБ поиска промяна в отношението и защита на репрографските права у нас. В тези случаи крайният 
потребител не плаща авторски права като стотиците хиляди души, които преснимат учебници и книги от библиотеката. 
Авторът може да търси компенсация чрез производителите и търговците на копирна техника – ксерокси, принтери, 
компютри, лаптопи, смартфони и т.н. 
За да се обсъдят промени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) министър Банов се ангажира с 
формирането на Работна група, която ще започне работа до месец. Дамян Яков, член на Управителния съвет на Асоциация 
„Българска книга“, член на АИКБ, подчерта, че от 2011 г. в България има регистрирана организация за колективно 
управление на репрографски права - РЕПРО БГ. Според него сдружението, регистрирано в Министерство на културата, 
следва да бъде подкрепено за промяна в ЗАПСП. В Европейския парламент се споделя тезата, че изчезне ли 
репрографското право, ще се стигне или до поголовно пиратство, или до много строг режим за компенсация за авторски 
права, като този в САЩ и Обединеното кралство. 
Министърът на културата се ангажира да подкрепи финансирането на библиотеките у нас като целта е да се доближим до 
стандартите на ЮНЕСКО за библиотечно-информационното обслужване. Това ще стане след договарянето на нов бюджет 
на ведомството за 2018 г. АИКБ ще изпрати писмо за подкрепа до Министерство на финансите и до Комисията по култура 
в Народното събрание. 
Още следващата седмица АИКБ ще определи двама свои представители в Тристранния съвет към Министерство на 
културата. До момента той не е попълнен с представители на работодателите от сферата на културата. 
 
BG Predpriemach 
 
√ Българо-румънският бизнес форум в Букурещ вече дава първи резултати  
Форумът се проведе в рамките на официалното посещение на президента Радев в Букурещ, на 29 юни в бизнес центъра 
на Румънската търговско-промишлена палата и бе открит от президента на палатата Михай Дарабан. В българската 
делегация, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България, участваха представители на 51 български 
компании, членове на всички представителни на национално равнище организации на работодателите. В двустранните 
бизнес разговори участваха представители на 54 румънски компании. 
Приветствия към бизнесмените поднесоха президентът на Румъния Клаус Йоханис и президентът на Република България 
Румен Радев. В словото си Клаус Йоханис изтъкна възможностите за сътрудничество между двете страни в областта на 
туризма, строителството, металургията, автомобилната промишленост. Важни са проектите в областта на културния 
туризъм и дестинации на трети пазари. Той отбеляза, че деловата среда има нужда от ефикасна законодателна рамка, от 
мощни институции, стабилни и предвидими закони. Само по този начин може да просперират икономиките на държавите. 
Диалогът и действията на правителствено равнище, както и днешното мероприятие са от съществено значение. 
Стратегията на ЕС за Дунавския регион има за цел икономическо и социално развитие на Дунавския макрорегион, 
пристанищата, нови мостове. Форумът се провежда на 29 юни – международния ден на Дунав – истинският извор и 
източник на просперитет за икономиките на България и Румъния, която не разделя страните, а ги свързва. 
Президентът Румен Радев сподели виждането на президента на Румъния, че България и Румъния имат обща цел за 
усъвършенстване и разширяване на енергийната и транспортна инфраструктура, която свързва двете държави и ще 
работят за изграждането на нови мостове и фериботни връзки през река Дунав, които да насърчат контактите между 
гражданите и бизнеса, както и за облекчаване на всички бюрократични процедури, които пречат на тези контакти. 
Президентът Радев подчерта, че ръстът на БВП в България, минималната инфлация, спомагат за създаване на по-добър 
климат. Президентската институция ще работи за запазване на макроикономическа и финансова стабилност и намаляване 
на броя на регулациите към бизнеса. Ниските данъчни ставки, предприемането на реформи в професионалното 
образование и обучение, стимулирането на връзката образование-бизнес са добри условия за бизнеса и г-н Радев призова 
румънските фирми да инвестират в България. 
Председателят на УС на АИКБ Васил Велев подчерта в словото си, че доброто ниво и ръстове на стокообмена и 
туристопотока между двете страни са потвърдени от статистиката факти. Но потенциалът е много по-голям и двете 
правителства са длъжници на гражданите и бизнеса от Румъния и България за по-добра инфраструктурна свързаност, 



4 

 

 

Железопътен коридор 4, повече мостове и пътища към тях, защо не и за хидроенергийни комплекси на река Дунав. Двете 
страни имат често съвпадащи приоритети и проблеми, каза Велев, а формирането на партньорства и общи позиции в ЕС е 
недостатъчно използвана практика и посочи, че трябва пълноценно да се използва предстоящото председателстване на 
ЕС от България, в тази посока. АИКБ е предизвикала преразглеждане на европейската дефиницията за МСП и поиска 
подкрепата на румънската страна, както и подкрепа за преосмисляне на ограниченията за големите горивни инсталации.  
Възможностите за инвестиции и условията за бизнес в Румъния и в България представиха: от румънска страна Invest 
Romania, от българска страна от Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции. Със 7 милиарда 
и 593 милиона лева стокообмен, Румъния е третият най-голям (след Германия и Италия) търговски партньор на България 
за 2016 г. по данни на НСИ. Румънските туристи водят категорично в класацията за посещения на чужденци в страната ни 
(близо 1,75 млн. души само през 2016 г. и почти половин милион преднина пред втория), а за българите нашата северна 
съседка е трета най-предпочитана дестинация за пътувания в чужбина. 
По данни на румънската статистика от м. май 2017 г,. в Румъния са регистрирани 2 293 български компании с общо над 154 
млн. евро уставен капитал, което нарежда България на 26-то място сред 50-те водещи чуждестранни инвеститори. 
Приблизително толкова са и фирмите с румънско участие и капитал, работещи у нас. 
Оценката на организаторите от АИКБ е, че посещението на президента Радев даде стимули и нов тласък на добре 
развиващите се българо-румънски икономически отношения, беше обменен полезен опит между работодателските 
организации, и на микроикономическо равнище, установиха се редица нови и се задълбочиха досегашни бизнес 
партньорства между български и румънски компании. Редица срещи завършиха с конкретни споразумения за договори и 
ангажименти между участниците. Предстои продължение на бизнес форума в София. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
Econ.bg 
 
√ Росен Желязков: През 2020 г. ще имаме електронно управление като в Австрия и Естония 
Желязков обяви, че в агенцията ще бъдат командировани експерти и служители от всички министерства, които 
имат отношение към електронните административни системи 
Административните улеснения, върху които работи сега Държавната агенция за електронно управление, са само част от 
това, което е предвидено по стратегията за развитие на електронните държавни услуги. Такова електронно управление, 
каквото има в другите две държави от нашето трио по председателството на ЕС - Австрия и Естония - ще имаме през 2020 
г., заяви председателят на новата държавна агенция Росен Желязков в интервю по "Канал 3". 
Желязков обяви, че в агенцията ще бъдат командировани експерти и служители от всички министерства, които имат 
отношение към електронните административни системи, за да помагат с плановете за промените по тях и в нормативната 
уредба. Според него до есента ще има резултат. 
"Засега това не е електронното управление, така както е планирано да се случи в двете фази на пътната карта към 
Стратегията за развитие на електронното управление. Такова, каквото има в партниращите ни страни, другите държави от 
триото по председателството на ЕС - Австрия и Естония, ще имаме през 2020 г. Тогава, когато имаме свързани абсолютно 
всички базови регистри, имаме изграден държавен частен хибриден облак и целият хардуер, софтуер и платформи бъдат 
лицензирани, за да имаме икономии от мащаба, и тогава когато имаме действаща електронна идентификация и 
възможност за плащане на всички административни услуги електронно", поясни председателят на ДАЕУ. 
"До тогава интервенциите ще бъдат по отношение на услуги, които имат възможност за автматичен обмен на данни между 
регистрите чрез така наречената платформа "Реджикс", допълни той. Първо ще е за 12-те бюрократични документа, които 
трябва да отпаднат до есента, после и за още редица други административни услуги, каза Желязков. 
При промените гишетата на държавната администрация няма да отпаднат, но процесите отзад ще са автоматизирани и на 
хората няма да им се налага да носят толкова документи със себе си, поясни още ръководителят на Агенцията за 
електронно управление. 
В четвъртък Естония пое официално председателството на Съвета на ЕС с тържество в стара електроцентрала в столицата 
Талин в присъствието на председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия Доналд Туск и Жан-Клод Юнкер. 
Естония е един от най-ярките примери в Европа за пълна и успешна реформа в електронното управление на държавата. 
Всъщност достиженията в тази област са днешната визитка на Естония и това е тема, която присъства постоянно в 
разговорите с политици и предприемачи. Според официалната статистика само въвеждането на електронния подпис в 
личните карти на естонците пести на държавата с население от 1.3 милиона души по 2% от брутния вътрешен продукт на 
година - стойност, равна на бюджетите за отбрана на държавите от НАТО през 2024 г., според общите намерения. 
Информационните технологии осигуряват 7% от БВП на Естония. 
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√ Едва 27,8 млн. евро са чуждите инвестиции в България за първото тримесечие 
Общите правителствени разходи са се увеличили с 6,2% на годишна база до 10,4 млрд. лв., показват данни на МФ 
За първите три месеца от годината преките чуждестранни инвестиции остават на доста ниско ниво – едва 27,8 млн. евро. 
Това става ясно от месечния обзор на Министерство на финансите (МФ) за състоянието на българската икономика. 
Положителното салдо по текущата сметка намаля до 0,1% от прогнозния БВП за първите три месеца на 2017 г., след като 
търговският дефицит продължи да нараства, а излишъкът по услугите – да намалява за периода, отчитат още държавните 
финансисти. От друга страна, салдото по финансовата сметка показа значително подобрение поради съкращаване на 
пасивите, което води до увеличение на излишъка от началото на годината до 1,4% от прогнозния БВП. 
Според данните от обзора ръстът на БВП за първото тримесечие на 2017 г. е 3,9% на годишна база, като това се дължи 
главно на вътрешното търсене. Както частното, така и публичното потребление са нараснали през тримесечието. Според 
предварителните оценки на НСИ ръстът за периода е 3,5%.  
Повишение отчетоха и инвестициите в основен капитал. От страна на предлагането, брутната добавена стойност се е 
увеличила с 4,8% на годишна база. 
Краткосрочната бизнес статистика отчете по-слабо представяне в началото на второто тримесечие, отбелязват още от МФ. 
Броят на заетите е нараснал с 1,2% на годишна база през първото тримесечие, а към края на май нивото на регистрираната 
безработица спада до 7,1% към края на май. 
Международните валутни резерви през май отбелязват минимално месечно увеличение от 0,1% и възлизат на 23,7 млрд. 
евро, посочяват от финансовото ведомство. Според обзора банковите резерви са се увеличили с 1%.  
През април, за четвърти пореден месец салдото по консолидираната фискална програма (КФП) е положително, като 
достига 1,6 млрд. лв. (1,6% от прогнозния БВП) в края на април, е записано още в обзора на МФ.  
Според държавните финансисти положителният бюджетен резултат е формиран от превишение на приходите над 
разходите по националния бюджет. Салдото при европейските средства е балансирано. Общо приходите и помощите в 
края на април възлизат на 12 млрд. лв., като нивото им е по-ниско с 1,3% спрямо същия период на 2016 г. 
Спадът се дължи в най-голяма степен на значително по-ниските помощи (с 66,7% на годишна база), както и на намалелите 
с 3,7% неданъчни приходи. 
В същото време обаче данъчните приходи са нараснали с 8,7% в сравнение с постъпилите до края на месец април 2016 г. 
Общите правителствени разходи са се увеличили с 6,2% на годишна база до 10,4 млрд. лв., като това се дължи основно на 
по-високите социални разходи и стипендии (с 3,5% на годишна база), субсидиите (с 27,9%), следвани от социалните и 
здравноосигури- телните вноски (с 20,8%), разходите за текуща издръжка (с 6,8%) и тези за заплати с увеличение от 5,9%. 
Капиталовите разходи (включително нетният прираст на държавния резерв) са с 9,8% по-малко спрямо април 2016 г. 
 
√ Турбогенераторът на V блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на предпазители 
Мощността на реактора е намалена до 40%, което е в съответствие с процедурата 
Турбогенераторът на пети енергоблок на АЕЦ “Козлодуй” е изключен от електроенергийната система на страната по заявка 
на централата. Причината е нуждата от подмяна на електрически предпазители във възбудителните вериги на 
турбогенератора, съобщават от АЕЦ-а.   
Съоръжението се намира в машинната зала, тоест в конвенционалната (нерадиоактивна) част на блока. От централата 
посочват, че случаят няма отношение към ядрената и радиационната безопасност. Няма промяна в състоянието на 
радиоционната обстановка в района.  
Процедурата е съгласувана с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и е уведомена Агенцията за ядрено регулиране.  
По време на изпълнение на дейностите по подмяната на предпазителите мощността на реактора на пети блок е намалена 
до 40% в съответствие с технологичните изисквания. Другият хилядамегаватов блок на АЕЦ “Козлодуй” – шести, работи с 
96% натоварване на мощността. 
От 22 април до 9 юни беше извършен годишният планов ремонт на пети блок в ядрената ни централа.По време на ремонта 
беше подменен статорът на турбогенератора, както и бяха реализирани дейности, свързани с проекта за продължаване на 
срока на експлоатация и по проекта за повишаване на топлинната мощност до 104%. 
 
News.bg 
 
√ Цената на газа скача с 1,91%, на тока - с 1,5% 
Членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърдиха новите цени на природния газ. Увеличението 
е с 1,91%. Това обяви председателят на КЕВР Иван Иванов по време на пресконференция. 
Новите цени на газа влизат в сила от днес за период от три месеца. Цените на електроенергията са за следващия ценови 
период от 1-ви юли 2017-та до 30-ти юни 2018 г. 
КЕВР обяви ценовите решения за електроенергията и на топлинната енергия. За битовите потребители повишението в 
цената на електроенергията е средно около 1,50%. За абонатите на ЧЕЗ поскъпването е с 2%, за абонатите на ЕВН - 1,7%, а 
за клиентите на ЕНЕРГО ПРО поскъпването е с 0,41%. 
КЕВР утвърди цената на топлинната енергия за различните топлофикационни дружества в страната, считано от 1-ви юли. 
Иванов обясни, че топлофикационните дружества могат да бъдат разделени условно на два вида в зависимост от 
първичния енергоресурс. 
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За дружествата с носител природен газ увеличението е около 2%, за София то е 0,98%.  
Усреднено за всички топлофикации на природен газ и на въглища увеличението е 3%. За абонатите на топлофикация в 
Перник увеличението е 9,31%, за Сливен - 6,04%, за Русе - 8,05%. 
Относно цената на газа, Иван Иванов заяви, че увеличението на цената на природния газ за третото тримесечие на годината 
е резултат от осреднените стойности на изменение на цените на природните горива на международните пазари - мазут и 
газьол, както и изменението на курса долар - лев. 
"Това повишение касае около 120 големи индустриални предприятия в страната. Що се отнася до крайната цена на 
битовите потребители, които плащат комплексната услуга, повишението е около 1%. В София повишението е 1,1%", смята 
Иванов. 
Относно цената на електрическата енергия, стана ясно че КЕВР санкционира трите електроразпределителни дружества с 
58,3 млн. лв. По предложение на председателя на КЕВР, три работни групи са проверили има ли разлика между 
планираните и реално извършени инвестиционни разходи на трите електроразпределителни дружества. 
"Такива разлики се откриха. Запланувани много по-големи средства и изпълнени много по-малка степен. За да не бъдат 
по никакъв начин ощетявани българските потребители, защото предвидените инвестиционни разходи са били заложени 
в предни години, ние налагаме отрицателна корекция в ценовото си решение за трите електроразпределителни 
дружества. 
Проверката, която извършихме, установява, че 33 млн. лв. са средствата, които са били запланувани и неосъществени като 
инвестиции. Това се отчита в сегашното ценово решение с отрицателен знак. Към това, ако се прибави и отрицателната 
корекция по взет фактор 24, 8 млн. лв. общо сме отчели отрицателна корекция за тези дружества от 58,3 млн. лв.", заяви 
Иванов. 
Той посочи, че очаква промяна в Закона за енергетиката, с която да се измени статута на НЕК като единствен купувач, което 
било необходима стъпка за по-нататъшна либерализация на пазара. Иванов подчерта, че очаква и разработването на 
мерки за защита на енергийно уязвимите потребители. 
"На трето място за мен особено важно е електрическата енергия, която се произвежда от дружествата в състава на 
Българския енергиен холдинг - ТЕЦ Марица Изток -2, АЕЦ Козлодуй и НЕК да бъде изцяло предоставена на 
електроенергийната независима борса. Това ще изсветли всички договори и ще премахне съмненията дали има нелоялни 
и неправилни практики при сключването на договори от тези дружества", заяви Иванов. 
Той отчете, че КЕВР за трета поредна година отстоява своите основни ценности - първата създаване на прозрачен и 
конкурентен електроенергиен пазар, втората - създаване на устойчива регулаторна рамка и намаляване на регулаторната 
тежест. На трето място - финансово укрепване на дружествата от енергийния сектор. 
Като особено достижение на КЕВР Иванов изтъкна, че макар 3-та година да продължава реформата в енергийния сектор, 
българските потребители реално не чувстват тази тежест. 
"В рамките на тригодишен период повишението на цената на електрическата енергия е 2,5%, което прави средногодишно 
под 1%. Ще направим всичко възможно и в следващите години до пълната либерализация на пазара българските 
потребители да не чувстват допълнителна тежест", обобщи Иван Иванов. 
 
√ От МРРБ уверяват за 11 млн. лв. инвестиции във ВиК сектора на Смолян 
Над 11 млн.лв. ще бъдат инвестирани в област Смолян за модернизиране на водопреносната и канализационна система 
до 2021 г. Парите са по линия на средствата, които генерира ВиК операторът. Това обяви в Девин заместник-министърът 
на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, информираха от ведомството. 
Средствата са заложени в бизнес плана на дружеството, което обслужва 10-те общини в областта, допълни тя. Заместник-
министър Крумова подчерта, че нуждите за ВиК-сектора са огромни, а средствата - ограничени. Това е причината да се 
търсят различни източници на финансиране. 
Разработват механизъм за финансиране на пречиствателни станции в населени места с еквивалент жители между 2000 и 
10 000. Те в момента нямат достъп до безвъзмездни европейски средства по оперативните програми за обновяване на ВиК 
мрежите и пречистващи съоръжения, защото не отговарят на изискванията. 
"Това, което планираме в момента е да създадем фонд, който да финансира дейности, с които да постигнем мерките за 
качество на водите в по-малките населени места. Идеята е този фонд да покрие празнотата в населените места, които не 
са допустими бенефициенти по европейските фондове", обясни зам.-министър Крумова. 
Предвижда се фондът да обедини средства от различни източници, които могат да финансират ВиК инфраструктура, като 
например ПУДООС, държавния бюджет и др. институции, като все още не е изяснено как ще се кандидатства. В момента 
се прецизират мерките и изискванията за изпълнение на такива проекти, които ще бъдат въз основа определените 
приоритети в регионалните планове, за да не се натоварват хората допълнително", обясни зам.-министър Крумова. 
"Основното предизвикателство пред нас е да се осъзнае нуждата от изграждане на устойчива инфраструктура, която да 
гарантира доставката на качествена питейна вода и пречистване на замърсената. Нужни са ни милиарди, но и финансов 
модел за устойчивост на инфраструктурата, както и достъп до качествени услуги на социалнопоносима цена, каза още зам.-
министър Крумова. 
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството обясни, че с цената на водата могат да се покрият 
само част от нуждите на сектора. Тя напомни, че според действащото законодателство, основното изискване е за единна 
стойност на услугите за доставяне, отвеждане и пречистване на водата в рамките на една обособена територия. 
"Заради взетото решение за уеднаквяване на цената на водата в област Смолян е възможно в някои населени места да 
има повишаване на цената, както в част от община Девин, но в други места тя е понижена". 
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Според нея не може да се очакват качествени услуги, ако не се генерират достатъчно приходи. "Няма как да е безплатна 
водата при условие, че тя се доставя от сложни системи. Затова трябва да има адекватни цени, за да се поддържа тази 
услуга на високо ниво", допълни още Крумова. 
Зам.-министърът отбеляза, че в бизнес плановете на ВиК операторите, които се съгласуват с асоциациите на собствениците 
(общини и държава), са заложени всички необходими оперативни разходи и предвидените капиталови инвестиции, които 
ще се реализират в дадена област и не бива да се разглеждат само като цени на водата. 
Заместник-министър Малина Крумова участва в работна среща в Девин, организирана от местната администрация, в 
присъствието на кмета на община Девин Красимир Даскалов, областния управител на Смолян Недялко Славов, директора 
на ВиК- Смолян инж. Мариян Николов и др. 
Срещата бе по повод разясняване на начина за ценообразуване на питейната вода в Девин. Заради поскъпването с 27 ст. 
на кубичен метър в общината бе сформиран инициативен комитет, който започна подписка против новата цена. 
Според областния управител на Смолян, който е и председател на учредената ВиК- асоциация в областта, целта на 
ценообразуването е да се спази солидарният модел - доставка на качествена вода на добра цена за жителите на област 
Смолян. 
Според директора на ВиК-Смолян инж. Мариян Николов, цената на водата в Смолян е една и съща за всички. По думите 
му се очаква за тази година в община Девин за подобряване на водоснабдяването да бъдат вложени над 80 000 лв. при 
предвидена инвестиция от 950 хил.лв. за всички общини в област Смолян. Директорът на ВиК дружеството отбеляза, че по 
време на общественото обсъждане не е бил подаден нито един сигнал срещу новата цена на водата. 
 
В. Стандарт 
 
√ В енергетиката взимат повече от програмисти 
Компютърните специалисти и програмистите не взимат най-високи заплати в страната. Те остават чак на трето място по 
доходи, сочат данните на НСИ. Най-добре платени са заетите в държавните предприятия в секторите енергетика и добивна 
промишленост. Оказва се, че има огромна разлика в заплатите в едни и същи браншове според това дали става въпрос за 
държавна или частна структура. Най-високи заплати в размер на средно 35 219 лв. на година взимат в обществения сектор 
на бранша "Производство и доставка на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива". Тук влизат големите 
държавни енергийни компании. Като заплатите в тях са с 26% по-високи отколкото в частните фирми от сектор "Създаване 
и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", където влизат IT специалисти и програмисти 
и на година печелят средно 28 766 лв., сочат данните на НСИ. И докато в частния сектор компютърните специалисти печелят 
най-добре, в държавния те остават чак на шесто място с 16 846 лв. на година. След енергетиката в обществения сектор най-
високи заплати взимат заетите в "Добивна промишленост" (32 252 лв. годишно) и "Финансови и застрахователни дейности" 
(27 492 лв.). Топ 5 на заплатите в държавния сектор се допълва от двата сектора "Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети" и "Транспорт, складиране и пощи", където взимат по около 17 300 лв. на година. В тези два бранша в 
частните фирми дават много по-малко пари - по около 11 хил. лв. годишно. Като в държавните структури в сектора 
"Транспорт, складиране и пощи" печелят с над 66% повече от упражняващите същата професия в частни фирми. Оказва се 
че в над половината от икономическите дейности държавата дава по-добри възнаграждения от частните предприемачи. В 
ресторантите и хотелите, където по принцип доходите са най-ниски, държавата отново е по-щедра с 9 759 лв. на година, 
при 7 512 лв. в частния сектор. В редица сфери обаче фирмите осигуряват по-добри заплати от държавните структури. 
Освен IT, такъв сектор са научните изследвания. В частните фирми от бранша дават средно по 19 058 лв. на година, което 
нарежда учените на трето място по доходи след програмистите и банкерите. Но в държавните структури в сектора 
"Професионални дейности и научни изследвания" дават само по 11 854 лв. годишно, или с 38% по-малко, отколкото в 
частните предприятия от същия сектор на икономиката. 
 
Капитал 
 
√ Сивата икономика в България е 28 млрд. лв. 
Сметката е на международна организация на счетоводителите 
Сивата икономика в България представлява близо 30% от брутния вътрешен продукт (БВП), или 28 млрд. лв. Това показва 
изследване на международно сдружение на счетоводителите, според което страната е осма в света по този показател след 
държави като Азербайджан, Нигерия, Украйна, Русия. 
Устойчиво ниво през последните 6 години 
Според изчисленията на счетоводителите делът на сивия сектор в българската икономика не се е променял през 
последните шест години. Така е било през 2011 г., нивото се запазва и през следващите години и този размер ще остане 
до 2025 г. Приблизително същия размер отчете и изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България - 
28.12% през 2016г. и 31.08% през 2015 г. Но индексът на българската асоциация не съдържаше прогноза. 
В парично изражение от ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) изчисляват, че през 2016 г. българската сива 
икономика се е равнявала на почти 28 млрд. лв. Основните причини за толкова значителен дял сива икономика в България 
според авторите са, на първо място, качеството на администрацията, слабият контрол над корупцията и безработицата. 
Световните "лидери" 
В световната класация за 2016 г. водещ по размер сива икономика е Азербайджан - 67% от БВП. Следват го Нигерия (48%), 
Украйна (46%), Русия (39%), Шри Ланка (38%), Бразилия (35%), Пакистан (32%), а след България са Естония (28%) и Кения 
(27%). 
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Асоциацията на дипломираните сертифицирани счетоводители определя сивата икономика като икономическа дейност и 
получения от нея доход, намиращ се извън системата на държавно регулиране, облагане с данъци или надзор. Най-ниски 
показатели за 2016 г. имат САЩ (7.8%), Япония (10%) и Китай (10.2%). 
Средният световен показател според АССА за миналата година е 22.66% и в следващите години би трябвало да намалее - 
22.5% през 2017 г., 22.1% през 2020 г. и 21.4% през 2025 г. 
Изследването се основава на анкета сред водещи предприемачи и на изводите на две групи експерти. Единият екип се е 
занимавал с прогнозно проектиране, използвайки метода на т.нар. horizon scanning по отношение на проблеми и фактори, 
които се очаква да възникнат в бъдеще. Анализирани са научна литература и теоретични изследвания, разговаряно е с 
експерти за тенденциите в развиването на сивата икономика и са изработвани прогнозни сценарии. 
Вторият екип е приложил количествен метод и използвайки математически анализ, е моделирал отношенията в една 
икономика и държава, влияещи на сивия сектор. На тази основа членовете му са построили количествени прогнози и са 
изработили иконометричен модел. 
За изчисляване на размера на сивата икономика са използвани и променливи като потребителските разходи, 
съотношението на инвестициите спрямо БВП, реалният БВП на човек от населението, заетост, размер на данъците спрямо 
БВП, темп на растеж на БВП и броят на използващите интернет. 
 
В. Труд 
 
√ Поскъпват сирене, ориз и брашно  
Плодове и зеленчуци поевтиняват, цената на кайсиите надолу с 43% 
Краве сирене, ориз и брашно тип „500” поскъпват с над 2% на едро само за седмица, показват данни на Държавната 
комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ) за периода 26-30 юни. Цената на брашното се повишава с 3,7% до 0,84 лева 
за килограм. Сиренето по борсите добавя 2,8% към стойността си и достига 5,97 лева за килограм с ДДС. Оризът поскъпва 
с 2,1% до 1,91 лв./кг. 
Усреднено, цените на хранителните продукти, следени от ДКСБТ записват минимален ръст в края на юни. Индексът, който 
следи институцията, достига 1,348 пункта при ниво от 1,347 в началото на месеца. 
Стойностите на повечето плодове и зеленчуци намаляват, като най-значително е това по отношение на кайсиите, които 
регистрират понижение от 43% до 1,15 лева за килограм на едро. С над 13% намалява цената на зелената салата, с по около 
7% по-ниска е цената на краставиците и доматите, а с 8% – на тиквичките. 
В същото време цената на ябълките се увеличава с 3,6%, а на морковите с 3,3%. От комисията съобщават за поскъпване на 
прясното мляко, макар и минимално – с 0,6% до 1,57 лева за 1 литър. Маслото обаче се търгува на едро с 1,2% по-евтино 
в края на юни. 
 
В. Дума 
 
√ Страната ни е на едно от последните места в света по рибен ресурс 
Голям проблем е стопанисването на водните обекти и от тази гледна точка се нареждаме на едно от последните места в 
света по количество на рибен ресурс. Това каза пред "Фокус" Румил Лачев - главен експерт в Българския ловно-рибарски 
съюз. Според него рибните ресурси у нас са намалели драстично заради бракониерството. През последните години със 
затоплянето в почти всички водни обекти се наблюдава значително обрастване с водна растителност, откъдето се 
ограничава местообитанието и по-важното намалява количеството на кислород във водата. Единственият начин за 
решаване на проблема е разселването на растителноядни видове като амур и толстолоб, смята още той. В момента 
риболовците у нас са около 350 000 души. 
Основният стопанисващ в момента е държавата в лицето на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), 
но с техните около 60 риболовни надзиратели нямат никакъв шанс за пълноценно стопанисване, обясни той. Лачев обясни, 
че в България има малко над 5000 водни обекта, които са повсеместни и с различни предназначения. Важно за любителите 
риболовци е, че освен в наетите за стопанисване от юридически лица и срещу заплащане, със своите риболовни билети 
могат да практикуват във всички реки и държавни водни обекти, определени за любителски риболов, допълни той. 
 
Money.bg 
 
√ Петролът вече гони $49 за барел. Спад на добива в САЩ 
Πeтpoлът пpoдължaвa дa пocĸъпвa в пoнeдeлниĸ зa ocмa тъpгoвcĸa cecия пopeд. Инвecтитopитe oщe oтигpaвaт peaĸциятa 
cи нa пeтъчнитe дaнни зa пoнижeниe бopя нa aĸтивнo eĸcплoaтиpaнитe coндaжни cъopъжeния в CAЩ. 
Зaeднo c тoвa cъoбщeния зa yвeличaвaнe нa пeтpoлнoтo пpoизвoдcтвo в Либия дo 4-гoдишeн мaĸcимyм - нaд 1 млн. бapeлa 
в дeнoнoщиe, cдъpжa пo-гoлям pъcт нa пeтpoлнитe цeни. 
Цeнaтa нa ceптeмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ днec cyтpинтa ce пoĸaчи c 9 цeнтa - 
дo $48,86 зa бapeл. 
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ c дocтaвĸa aвгycт нa eлeĸтpoннитe тъpгoвe нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo 
вpeмe пocĸъпвa c 15 цeнтa - $46,19 зa бapeл. 
B пocлeдния пeтъĸ Вrеnt ce пoĸaчи c $1,14 (2,39%), дo $48,77 зa бapeл, a WТІ - c $1,11 (2,47%), дo $46,04 зa бapeл. 
Πo дaнни нa ĸoмпaниятa зa ycлyги в ceĸтopa Ваkеr Нughеѕ, бpoят нa пeтpoлнитe cъopъжeния в eĸcплoaтaция в CAЩ пpeз 
минaлaтa ceдмицa ce e нaмaлил c двe eдиници дo 756. Toвa e пъpвoтo нaмaлeниe oт 24 ceдмици нacaм. 
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Ho ĸaтo цялo пpeз мeceц юни пeтpoлът мapĸa Вrеnt пoeвтиня c 4,8%, WТІ - c 4,7%, a oбщo зa втopoтo тpимeceчиe cпaдът нa 
цeнитe e cъoтвeтнo 9,3% и 9%. 
 
Profit.bg 
 
√ Солидно начало на новия месец за азиатските акции 
Азиатските акции запазиха двегодишните си върхове днес, започвайки солидно новия месец, след като записаха 
повишения в две поредни тримесечия, докато в същото време очакванията за затягането на паричната политика на 
централни банки остави пазарите на облигации по света под натиск. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI остана без промяна близо до двегодишния си връх, достигнат миналата седмица. 
Японският индекс Nikkei добави 0.2%, а щатските борсови фючърси също се повишиха с  0.2%. 
Признаците за стабилизирането на китайската икономика и възстановяването на европейската икономика спомогнаха за 
поскъпването на акциите в световен мащаб през първото полугодие. 
На Уолстрийт S&P 500 записа най-доброто си първо полугодие от 2013 г. насам, докато технологичният Nasdaq Composite 
отчете най-голям ръъст от осем години насм. 
Европейските акции имаха по-малко късмет, след като Еврпейската централна банка и Централната банка на Англия 
дадоха индикации през миналата седмица, че ще затегнат паричната си политика. Паневропейският индекс Eurofirst 300 
падна до 10-седмични дъна в петък. 
Лихвите по държавните облигации нараснаха рязко в световен мащаб след коментарите на президента на ЕЦБ Марио 
Драги през миналата седмица, като лихвите по германските държавни ценни книжа записаха най-големия си седмичен 
скок от декември 2015 г. 
Това помогна на лихвите по щатските държавни облигации да се оттласнат от дъната си, като тази по 10-годишните книжа 
достигна 1.5-месечен връх от 2.320% днес. 
На валутния пазар еврото се търгуваше срещу 1.1417 долара, недалче от достигнатия миналата седмица връх от 1.1445, 
което бе най-високото ниво за еврото от повече от година. 
Доларът се разменяше срещу 112.35 йени, отстъпвайки от достигнатия в петък шестседмичен връх от 112.93. 
Цените на петрола се запазиха, след като преди това записаха ръст в седем поредни сесии. 
Фючърсите на петрола от сорта брент поскъпнаха с 0.3%, до 48.90 долара за барел, докато тези на щатския лек суров петрол 
нараснаха с 0.5%, до 46.26 долара за барел. 
В Близкия изток катарският основен индекс падна до 1.5-годишно дъно, след като крайният срок Доха да приеме исканията 
на четири други арабски държави се очакваше да изтече по-късно през деня, без да има признаци за разрешаване на 
кризата. 
Саудитска Арабия и три други държави, които обвиниха Катар в това, че подкрепя тероризма, впоследствие, по молба на 
Кувейт, са удължили крайния срок, който бе до неделя, с още 48 часа. 


