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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 

АИКБ 
 
√ АИКБ ПРИВЕТСТВА РЕАЛНИТЕ СТЪПКИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА РЕШАВАНЕТО НА ОСТРИЯ ПРОБЛЕМ С ЛИПСАТА НА 
КАДРИ ЗА БИЗНЕСА 
Това стана на заседание на Националния икономически съвет, който обсъди проблемите на трудовата миграция и вноса 
на квалифицирани и дефицитни специалисти от трети страни у нас. Доклад по темата изнесе министърът на труда и 
социалната политика Бисер Петков. 
От началото на годината до 7 юли са издадени 395 разрешения за постоянна работа у нас на граждани от 39 държави. 105 
от тях са за внос на високо квалифицирани специалисти, които ще получат „Синя карта” и които няма да полагат пазарен 
тест, за да доказват уменията си, посочи министър Петков. До 7 юли министерството е получило и 503 декларации от 
работодатели в страната, които са за внос на сезонни работници в т.ч. 2534 души от Украйна, 68 – от Турция, 57 – от 
Молдова, 52 – от Русия и др., общо – внос на 2725 души персонал за срок до 90 дни. Така туристическият сезон ще е по-
добре обезпечен с кадри, отчетоха от ведомството. 
Министър Петков съобщи, че Министерският съвет е приел типови двустранни спогодби по чл.5 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност за регулиране на обмена на кадри с три страни – Украйна, Молдова и Армения. Очаква 
се публикуването им в Държавен вестник, за да започне реалната работа по съгласуването на документите. В тази връзка 
председателят на АИКБ Васил Велев информира, че партньорите на АИКБ в Украйна и Армения вече са определели 
организации от тяхна страна, които да извършват подбор на кадри за работа в България. Велев благодари на вицепремиера 
Валери Симеонов, министрите Емил Караниколов и Бисер Петков, като подчерта, че най-накрая правителството прави 
реални стъпки за решаването на проблем №1 за бизнеса, а именно – липсата на кадри. Той коментира и четирите мита, 
които се разпространяват по този въпрос, а именно „имаме висококвалифицирани и трудолюбиви специалисти и 
работници“, „има недостиг само на Ай Ти специалисти“, „безработицата е проблема“, „с внос на персонал ще се направи 
дъмпинг“. Истината е, че липсват не само Ай Ти специалисти, а има недостиг на машинни и електро инженери и на много 
други специалности. Не ни достигат не само висококвалифицирани, а и средно и ниско квалифицирани кадри. Проблем не 
ни е безработицата, а че няма кой да работи. Разходите за чуждия работник са по-високи от тези за българския, защото те 
включват транспорт, държавни такси и квартира и никой няма да внася от вън, ако може да намери в България. 
 

 
Председателят на АИКБ очерта три пътя за решаването на проблема с липсата на кадри у нас. Промяна в системата на 
образованието, което ще даде резултати след поне 5 години. Премахването на административните прегради на пазара на 
труда и миграцията, която най-бързо дава решение. Васил Велев предложи повече високо специализирани кадри да 
получават разрешение за работа без „пазарен тест“. Вицепремиерът Симеонов и министрите на икономиката и труда – 
Караниколов и Петков се обединиха около идеята АИКБ да внесе отново предложение по въпроса, което да бъде обсъдено 
със синдикатите на следващото заседание на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност. Приети бяха 
и другите предложения на Асоциацията – да се разшири списъка на дейности, които подлежат на сезонна заетост до 90 
дни, като в него се включи и строителния бранш, както и да не се бавят процедурите по издаването на разрешителни за 
сезонна работа, за да не остава реколтата на полето. 
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На Националния икономически съвет бе обсъден и изготвения в Министерството на икономиката Анализ на 
лицензионните и разрешителните режими, администрирани от министерството и от второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити към него, и на предложенията за облекчаване на процедурите. Заместник-министърът на икономиката 
Александър Манолев докладва, че от предлаганите 187 услуги в рамките на ведомството в 113 ще бъдат внесени промени. 
67 броя такси са предложени за намаление, за да се спази разходопокривния принцип при образуването им. Таксите за 21 
услуги отпадат. При 15 услуги се намалява броя на изискуемите документи, а режимите за 8 услуги отпадат. Занапред 
администрацията на министерство на икономиката сама ще си набавя 14 броя документи по служебен път. 
Работодателските организации оцениха промените, но бяха категорични, че много от лицензионните и разрешителните 
режими, които касаят бизнеса, са извън министерство на икономиката и затова настояха прегледа на тези режими да бъде 
повсеместен и периодичен. 
Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Богданов закри заседанието на Националния икономически съвет с още 
една новина за бизнеса. Концепцията за цифровизация на българската икономика „Индустрия 4:0”, изготвена с участието 
на АИКБ и приета от НИС, ще се публикува за обществено обсъждане със заповед на министър Караниколов. По този начин 
ще се спази законовото изискване документът да влезе в дневния ред на Министерския съвет. 
Прилагаме прессъобщение в PDF и MS Word формат. 
 
News.bg 
 
√ Индустриалците се радват, че кабинетът се бори с липсата на кадри 
АИКБ приветства реалните стъпки на правителството за решаването на острия проблем с липсата на кадри за бизнеса. Това 
стана ясно по време на заседание на Националния икономически съвет, който обсъди проблемите на трудовата миграция 
и вноса на квалифицирани и дефицитни специалисти от трети страни у нас. 
От началото на 2017 година до 7 юли са издадени 395 разрешения на чужденци за постоянна работа у нас. Чужденците са 
на граждани от 39 държави. 105 от разрешенията са за внос на високо квалифицирани специалисти, които ще получат 
"Синя карта" и които няма да полагат пазарен тест, за да доказват уменията си. 
До 7 юли министерството е получило и 503 декларации от работодатели за внос на сезонни работници. Най-много 
декларации са подадени за сезонни работници от Украйна - 2534 души. Декларациите от Турция са 68, от Молдова - 57, от 
Русия - 52 и други. За 90 дни общият брой на декларациите е 2 725. 
На срещата Петков съобщи, че Министерският съвет е приел типови двустранни спогодби за трудовата миграция и 
трудовата мобилност за регулиране на обмена на кадри с три страни - Украйна, Молдова и Армения. 
На срещата председателят на АИКБ Васил Велев информира, че партньорите на АИКБ в Украйна и Армения вече са 
определели организации от тяхна страна, които да извършват подбор на кадри за работа в България. 
Велев се възползва и да благодари на вицепремиера Валери Симеонов, министрите Емил Караниколов и Бисер Петков. 
Според него най-накрая правителството прави реални стъпки за решаването на проблем №1 за бизнеса, а именно - липсата 
на кадри. 
Велев коментира още, че проблемът у нас не е безработицата, а че няма кой да работи. Разходите за чуждия работник са 
по-високи от тези за българския, защото те включват транспорт, държавни такси и квартира и никой няма да внася от вън, 
ако може да намери в България. 
Председателят на АИКБ очерта три пътя за решаването на проблема с липсата на кадри у нас - промяна в системата на 
образованието, премахването на административните прегради на пазара на труда и миграцията и високо специализирани 
кадри да получават разрешение за работа без "пазарен тест". 
На срещата бяха и другите предложения на Асоциацията - да се разшири списъка на дейности, които подлежат на сезонна 
заетост до 90 дни, като в него се включи и строителния бранш, както и да не се бавят процедурите по издаването на 
разрешителни за сезонна работа, за да не остава реколтата на полето. 
 
Черно море 
 
√ Внасяме 2 725 сезонни работници за туризма 
Те са от Украйна, Турция, Молдова и Русия 
АИКБ приветства реалните стъпки на правителството за решаването на острия проблем с липсата на кадри за бизнеса. Това 
стана на заседание на Националния икономически съвет, който обсъди проблемите на трудовата миграция и вноса на 
квалифицирани и дефицитни специалисти от трети страни у нас. 
Доклад по темата изнесе министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.   
От началото на годината до 7 юли са издадени 395 разрешения за постоянна работа у нас на граждани от 39 държави. 105 
от тях са за внос на високо квалифицирани специалисти, които ще получат „Синя карта” и които няма да полагат пазарен 
тест, за да доказват уменията си, посочи министър Петков. 
До 7 юли министерството е получило и 503 декларации от работодатели в страната, които са за внос на сезонни работници 
в т.ч. 2534 души от Украйна, 68 – от Турция, 57 - от Молдова, 52 – от Русия и др., общо – внос на 2725 души персонал за 
срок до 90 дни. Така туристическият сезон ще е по-добре обезпечен с кадри, отчетоха от ведомството.   
Министър Петков съобщи, че Министерският съвет е приел типови двустранни спогодби по чл.5 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност за регулиране на обмена на кадри с три страни - Украйна, Молдова и Армения. Очаква 
се публикуването им в Държавен вестник, за да започне реалната работа по съгласуването на документите. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2017/07/BICA-NIS.pdf
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 В тази връзка председателят на АИКБ Васил Велев информира, че партньорите на АИКБ в Украйна и Армения вече са 
определели организации от тяхна страна, които да извършват подбор на кадри за работа в България. Велев благодари на 
вицепремиера Валери Симеонов, министрите Емил Караниколов и Бисер Петков, като подчерта, че най-накрая 
правителството прави реални стъпки за решаването на проблем №1 за бизнеса, а именно - липсата на кадри.  
Той коментира и четирите мита, които се разпространяват по този въпрос, а именно „имаме висококвалифицирани и 
трудолюбиви специалисти и работници“, „има недостиг само на Ай Ти специалисти“, „безработицата е проблема“, „с внос 
на персонал ще се направи дъмпинг“.  
Истината е,  че липсват  не само Ай Ти специалисти, а има недостиг на машинни и електро инженери и на много други 
специалности. Не ни достигат не само висококвалифицирани, а и средно и ниско квалифицирани кадри. Проблем не ни е 
безработицата, а че няма кой да работи.  
Разходите за чуждия работник са по-високи от тези за българския, защото те включват транспорт, държавни такси и 
квартира и никой няма да внася от вън, ако може да намери в България.  
Председателят на АИКБ очерта три пътя за решаването на проблема с липсата на кадри у нас. Промяна в системата на 
образованието, което ще даде резултати след поне 5 години. Премахването на административните прегради на пазара на 
труда и миграцията, която най-бързо дава решение. Васил Велев предложи повече високо специализирани кадри да 
получават разрешение за работа без „пазарен тест“.  
Вицепремиерът Симеонов и министрите на икономиката и труда - Караниколов и Петков се обединиха около идеята АИКБ 
да внесе отново предложение по въпроса, което да бъде обсъдено със синдикатите на следващото заседание на 
Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност.  
Приети бяха и другите предложения на Асоциацията – да се разшири списъка на дейности, които подлежат на сезонна 
заетост до 90 дни, като в него се включи и строителния бранш, както и да не се бавят процедурите по издаването на 
разрешителни за сезонна работа, за да не остава реколтата на полето.  
На Националния икономически съвет бе обсъден и изготвения в Министерството на икономиката Анализ на 
лицензионните и разрешителните режими, администрирани от министерството и от второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити към него, и на предложенията за облекчаване на процедурите.  
Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев докладва, че от предлаганите 187 услуги в рамките на 
ведомството в 113 ще бъдат внесени промени. 67 броя такси са предложени за намаление, за да се спази 
разходопокривния принцип при образуването им. 
Таксите за 21 услуги отпадат. При 15 услуги се намалява броя на изискуемите документи, а режимите за 8 услуги отпадат. 
Занапред администрацията на министерство на икономиката сама ще си набавя 14 броя документи по служебен път. 
Работодателските организации оцениха промените, но бяха категорични, че много от лицензионните и разрешителните 
режими, които касаят бизнеса, са извън министерство на икономиката и затова настояха прегледа на тези режими да бъде 
повсеместен и периодичен.    
Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Богданов закри заседанието на Националния икономически съвет с още 
една новина за бизнеса. Концепцията за цифровизация на българската икономика „Индустрия 4:0”, изготвена с участието 
на АИКБ и приета от НИС, ще се публикува за обществено обсъждане със заповед на министър Караниколов. 
По този начин ще се спази законовото изискване документът да влезе в дневния ред на Министерския съвет. 
 
359news.bg 
 
√ АИКБ приветства реалните стъпки на правителството за решаването на острия проблем с липсата на кадри за бизнеса 
Това стана на заседание на Националния икономически съвет, който обсъди проблемите на трудовата миграция и вноса 
на квалифицирани и дефицитни специалисти от трети страни у нас. Доклад по темата изнесе министърът на труда и 
социалната политика Бисер Петков. 
От началото на годината до 7 юли са издадени 395 разрешения за постоянна работа у нас на граждани от 39 държави. 105 
от тях са за внос на високо квалифицирани специалисти, които ще получат „Синя карта” и които няма да полагат пазарен 
тест, за да доказват уменията си, посочи министър Петков. До 7 юли министерството е получило и 503 декларации от 
работодатели в страната, които са за внос на сезонни работници в т.ч. 2534 души от Украйна, 68 – от Турция, 57 – от 
Молдова, 52 – от Русия и др., общо – внос на 2725 души персонал за срок до 90 дни. Така туристическият сезон ще е по-
добре обезпечен с кадри, отчетоха от ведомството. 
Министър Петков съобщи, че Министерският съвет е приел типови двустранни спогодби по чл.5 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност за регулиране на обмена на кадри с три страни – Украйна, Молдова и Армения. Очаква 
се публикуването им в Държавен вестник, за да започне реалната работа по съгласуването на документите. В тази връзка 
председателят на АИКБ Васил Велев информира, че партньорите на АИКБ в Украйна и Армения вече са определели 
организации от тяхна страна, които да извършват подбор на кадри за работа в България. Велев благодари на вицепремиера 
Валери Симеонов, министрите Емил Караниколов и Бисер Петков, като подчерта, че най-накрая правителството прави 
реални стъпки за решаването на проблем №1 за бизнеса, а именно – липсата на кадри. Той коментира и четирите мита, 
които се разпространяват по този въпрос, а именно „имаме висококвалифицирани и трудолюбиви специалисти и 
работници“, „има недостиг само на Ай Ти специалисти“, „безработицата е проблема“, „с внос на персонал ще се направи 
дъмпинг“. Истината е,  че липсват  не само Ай Ти специалисти, а има недостиг на машинни и електро инженери и на много 
други специалности. Не ни достигат не само висококвалифицирани, а и средно и ниско квалифицирани кадри. Проблем не 
ни е безработицата, а че няма кой да работи. Разходите за чуждия работник са по-високи от тези за българския, защото те 
включват транспорт, държавни такси и квартира и никой няма да внася от вън, ако може да намери в България. 
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Председателят на АИКБ очерта три пътя за решаването на проблема с липсата на кадри у нас. Промяна в системата на 
образованието, което ще даде резултати след поне 5 години. Премахването на административните прегради на пазара на 
труда и миграцията, която най-бързо дава решение. Васил Велев предложи повече високо специализирани кадри да 
получават разрешение за работа без „пазарен тест“. Вицепремиерът Симеонов и министрите на икономиката и труда – 
Караниколов и Петков се обединиха около идеята АИКБ да внесе отново предложение по въпроса, което да бъде обсъдено 
със синдикатите на следващото заседание на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност. Приети бяха 
и другите предложения на Асоциацията – да се разшири списъка на дейности, които подлежат на сезонна заетост до 90 
дни, като в него се включи и строителния бранш, както и да не се бавят процедурите по издаването на разрешителни за 
сезонна работа, за да не остава реколтата на полето. 
На Националния икономически съвет бе обсъден и изготвения в Министерството на икономиката Анализ на 
лицензионните и разрешителните режими, администрирани от министерството и от второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити към него, и на предложенията за облекчаване на процедурите. Заместник-министърът на икономиката 
Александър Манолев докладва, че от предлаганите 187 услуги в рамките на ведомството в 113 ще бъдат внесени промени. 
67 броя такси са предложени за намаление, за да се спази разходопокривния принцип при образуването им. Таксите за 21 
услуги отпадат. При 15 услуги се намалява броя на изискуемите документи, а режимите за 8 услуги отпадат. Занапред 
администрацията на министерство на икономиката сама ще си набавя 14 броя документи по служебен път. 
Работодателските организации оцениха промените, но бяха категорични, че много от лицензионните и разрешителните 
режими, които касаят бизнеса, са извън министерство на икономиката и затова настояха прегледа на тези режими да бъде 
повсеместен и периодичен. 
Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Богданов закри заседанието на Националния икономически съвет с още 
една новина за бизнеса. Концепцията за цифровизация на българската икономика „Индустрия 4:0”, изготвена с участието 
на АИКБ и приета от НИС, ще се публикува за обществено обсъждане със заповед на министър Караниколов. По този начин 
ще се спази законовото изискване документът да влезе в дневния ред на Министерския съвет. 
 
Министерство на икономиката 
 
√ Конкретни мерки за намаляване на административната тежест и недостига на работна ръка обсъди Националният 
икономически съвет  
Министерството на икономиката е предприело конкретни мерки за облекчаване на административната тежест, като 
продължаваме да търсим възможности за намаляване на пречките пред бизнеса. Това заяви министърът на икономиката 
Емил Караниколов на днешното заседание на Националния икономически съвет. Министър Караниколов посочи още, че 
Министерството разработва  нов специален застрахователен продукт, който ще  насърчи износа и ще подобри 
административното обслужване, както и че се търсят възможности за  облекчаване на процедурите за кандидатстване по 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 
На заседанието бяха обсъдени изготвеният Анализ на лицензионните и разрешителните режими, администрирани от 
министерството и от второстепенните разпоредители  и предложенията за облекчаване на процедурите, както  и 
облекчаване на достъпа до квалифицирани и дефицитни специалности от трети страни до българския пазар на труда. На 
Съвета присъстваха още вицепремиерът Валери Симеонов, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, 
заместник-министри на финансите, туризма, транспорта и енергетика както и представители на работодателските 
организации. 
Зам.-министърът на икономиката Александър Манолев представи Анализа за дейността на работната група за преглед на 
административните услуги предоставяни от Министерството на икономиката и второстепенните разпоредители. От него 
стана ясно, че  до момента от 187 предоставяни административни услуги, са предложени промени в 113, като от тях  67 
броя такси са предложени за намаляване, а за 21 услуги таксата напълно ще  отпадне. Заместник-министър Лъчезар 
Борисов допълни, че 19 от най-често ползваните услуги в Патентно ведомство вече ще се предоставят на заявителите 
абсолютно безплатно, като  това са 30% от общия брой на административните услуги, които се предоставят на бизнеса и 
гражданите. 
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков представи доклад по проблемите пред трудовата миграция в 
България и необходимите действия, които трябва да се предприемат за облекчаване на достъпа до квалифицирани и 
дефицитни специалности от трети страни до българския пазар на труда. По думите му с промените в Правилника за 
прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се е намалила административната тежест за 
работодателите и са облекчени процедури за професии, за които има недостиг на кадри. Министър Петков отбеляза, че са 
намалени голяма част от административните пречки пред сезонната заетост. 
Вицепремиерът Симеонов бе категоричен, че чрез промените и намаляването на административните пречки за наемане 
на кадри пред бизнеса е спасен туристическият сезон. 
От работодателските организации адмирираха усилията на Правителството за предприетите мерки за намаляването на 
административната тежест, както и усилията за решаването на проблема с недостига на работна ръка. Предложенията 
им бяха свързани с прецизиране на обхвата на дейност на еднодневните трудови договори, както и за допълване 
списъка на дейностите, за които ще може да се привличат високо квалифицирани кадри от други страни, съгласно 
регламентите на т.нар. „Синя карта“. Участниците в заседанието се обединиха, че привличането на работна сила от трети 
страни е необходимо, но е важно и развиването на местни кадри с необходимата квалификация. 
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TRZ Normativi.bg 
 
√ 3 варианта за определяне на минималната работна заплата за 2018 г. предлагат и от АКИБ 
АИКБ дава като предложение на МТСП и социалните партньори своите 3 сценария за минималната заплата.  
Съгласно предложението на АКИБ индикативният размер на минималната работна заплата за догодина възлиза на 385,50 
лв. по първия сценарий, 487,76 лв. - по втория и 500,52 лв. - по третия, посочват от от организацията. 
АКИБ е пратила писмо до министър Петков, в което посочва „значително удовлетворение“ от предложения от министъра 
проект на „Рамково споразумение“ между синдикати и работодатели за процедура и механизъм, посредством които да се 
определя минималното възнаграждение.  
АИКБ дава потвърждение на своята готовност да вземе конструктивно участие в последващите преговори по тази тема.  
Асоциацията дава предложение, ако не се постигне споразумение, служебното предложение до Министерския съвет за 
размера на минималната заплата да бъде внасяно съвместно от МТСП и от Министерството на икономиката.   
АИКБ практически внася 3 свои алтернативни сценария, имащи както допирни точки, така и отчетливи разлики с 
предложението на МТСП. 
Според първия сценарий от гледна точка на АИКБ не е приемливо и е силно завишено да се ползва формула, където 
минималното възнаграждение се явява 66% от медианната работна заплата. АКИБ предлагат по този сценарий 
минималната заплата да е 50% от медианната.  
Вторият сценарий е този, при който се открива най-значителна икономическа логика по отношение до ръста на МРЗ. 
Неговият недостатък е, че той не коментира доколко адекватна е базата. АИКБ посочва, че при изчисленията по втория 
сценарий не следва да се допуска в изчисленията инфлацията да се отчита двукратно. 
Третият сценарий на МТСП от своя страна е отхвърлян изцяло от АИКБ. Според него минималното възнаграждение следва 
да може да се издържа „средностатистическо домакинство” с „подходяща големина”. Работодателите са против идеята на 
минималната заплата да се приписват функции на инструмент за социално подпомагане.  
От АИКБ считат, че третият сценарий може да се замести с вариант, при който средната работна заплата у нас бъде умножен 
по коефициент, представляващ съотношението на средно претеглената минимална месечна работна заплата за страните 
от ЕС с регламентирана такава, и средно претеглената средна месечна работна заплата за същите тези страни. 
От АКИБ посочват в допълнение, че искат средният размер на „класовете” да бъде отчитат при договаряне на минималната 
заплата. „Класовете” може да не се отчитат единствено ако междувременно се премахнат, което се явява и най-правилното 
решение, коментират от организацията. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Investor.bg 
 
√ МВФ: Мрежата за финансова сигурност в България още се бори с предизвикателства 
Според нови оценки на Фонда българската банкова система е уязвима от различни външни и вътрешни рискове 
Въпреки подобренията в мрежата за финансова сигурност и управлението на кризи в България през последните десет 
години те все още са изправени пред съществени предизвикателства, тъй като нито един от компонентите им не е напълно 
развит. До това заключение достига Международният валутен фонд (МВФ) в техническа бележка с оценка за финансовата 
мрежа за сигурност. 
Според фонда все още липсват политики и процедури, които да гарантират плавен и решителен преход от ранна намеса 
към оздравяване на проблемни банки. Заради липса на средства и заради политически избори не съществува и двустранен 
механизъм за спешна помощ за осигуряване на ликвидност (ELA). 
Сред другите открити проблеми, според МВФ, е че Фондът за гарантиране на влоговете в банките е претоварен със заеми 
и ще бъде неефективен при покриването на плащания към вложители, освен ако не вземе нов значителен заем или не 
събере извънредни премии. 
МВФ издава няколко препоръки за подобряване на мрежата за финансова сигурност, като една от тях е актуализиране на 
рамката за ранна намеса и развитие на ръководство за оздравяване. Фондът препоръчва Българската народна банка (БНБ) 
да приоритизира плановете за възстановяване и оздравяване на банките в България, в които мажоритарният дял се държи 
от местни лица и които са системно важни. Акцентът трябва да падне върху онези, които са показали недостиг на капитал 
при стрес тестовете през 2016 г. 
Фондът препоръчва още БНБ да приеме стратегии за алтернативно възстановяване на дъщерните дружества на чужди 
банки, които оперират в България, в случай че оздравителните колегии не успеят да достигнат до общ подход. 
В светлината на ключовите ограничения върху официалната подкрепа за ликвидност се препоръчва и дефинирането на 
стратегии за подкрепа чрез ликвидност на банките, които да съответстват на изискванията на валутния борд и на правилата 
за държавна помощ на ЕС. 
Властите трябва да засилят рамката за управление на финансови кризи като разширят мандата и членството на 
Консултативния съвет за финансова стабилност, както и да се актуализира готовността на агенцията и страната като цяло 
за преодоляване на финансови кризи. 
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Фондът подчертава още важността на ефективен режим срещу банкови фалити. Той препоръчва режимът и прилагането 
му да бъдат оценени и подсилени, за да се гарантира, че процесът за обявяване в несъстоятелност може да започне, когато 
банката фалира или вероятно ще фалира, а няма разумна перспектива алтернативна мярка в частния сектор, с която това 
да не се случи. Освен това режимът трябва да гарантира, че съдържа инструмент за мостова банка. 
В отделна техническа бележка МВФ предупреждава, че необслужваните кредити в банковата система остават на високо 
ниво, въпреки че БНБ предприе стъпки за насърчаване на тяхното намаляване, и че България е сред държавите в ЕС с най-
високи нива на проблемните заеми. 
Като цяло банките разполагат със сериозни буфери, но според МВФ има нужда от подобрение при провизирането на 
загубите от кредитиране. 
Фондът подчертава, че макро- и микропруденциалните политики на БНБ са принудили банките в България да задържат 
печалби и да подобряват капиталовите и ликвидни буфери. Като цяло адекватните капиталови позиции са потвърдени в 
голяма степен от прегледа на качеството на активите, който пък беше полезен за установяване на единни стандарти за 
оценка на активите и обезпеченията, подчертава се в бележката. 
При провизирането на загубите от кредитирането обаче се виждат някои слабости, посочва институцията. 
МВФ препоръчва БНБ в близко бъдеще да приеме всеобхватна стратегия за съществено намаляване на дела на 
необслужваните кредити в рамките на хоризонт от 3 до 5 години. Стратегията трябва да отговаря на макропруденциалните 
отговорности на банката за управлението на стабилността на банковата и финансовата система и смекчаването на 
финансовия риск. 
Фондът препоръчва стратегията да се фокусира върху три основни области – провизиране на загубите от кредитиране, 
отписване на необслужвани кредити – изцяло или частично, и оценка на обезпеченията. Тези усилия трябва да се 
подкрепят от засилване на надзора, отчитането му и разкриването на риска, като трябва да включват и подобряване на 
банковите системи за ранно предупреждение и мерки за развитие на пазара на необслужвани заеми. 
МВФ посочва още, че банките в България трябва да адаптират провизионните си практики, за да идентифицират по-добре 
влошаването на кредитите. 
Друга препоръка предлага БНБ да издаде наръчник за надзора, в който да определи стабилни, минимални практики за 
оценка, включително използването на вътрешни и външни експерти. Това е изключително важно, защото Фондът 
констатира, че делът на необслужваните кредити е най-висок в сектора на строителството и имотите, т.е. практикува се 
най-често кредитиране срещу обезпечение. Заради това се налага обезпеченията да се оценяват правилно. 
Според МВФ и прегледът на активите на банките е показал, че е необходимо да се въведат унифицирани, консервативни 
правила за оценка на обезпеченията. 
Фондът посочва, че има нужда и от подобряване на рисковата информация за инвеститорите и разкриването на риска, като 
се започне от най-големите банки, каквато е и препоръката на Борда за финансова стабилност. 
Препоръчва се също така БНБ да работи с банките и другите пазарни участници за подобряване условията на вторичния 
пазар на проблемни кредити, защото продажбата на необслужваните заеми е важна опция за намаляването им. 
В отделна бележка МВФ подчертава, че резултатите от стрес тестовете разкриват, че българската банкова система е 
уязвима към различни външни и вътрешни рискове едновременно с факта, че банките се нуждаят от прочистване на 
балансите от необслужвани заеми. 
Според базовия сценарий, който се характеризира със скромен икономически растеж и спад на безработицата, както и 
стабилни, ниски лихви, две банки, включително и една системно важна, показват уязвимост от гледна точка на 
капиталовите буфери и затруднения да се справят с акумулираните загуби. Тези банки отчитат и значителен ръст на 
необслужваните кредити в резултатна тяхната преоценка след прегледа на качеството на активите. 
Фондът допълва, че със значително малка база от редовно обслужвани кредити две банки не могат да генерират 
достатъчно приходи, за да покриват разходите за лихви и по кредитите дори при базовия сценарий, което би довело до 
загуби и намаляване на капиталовите им нива. 
Според песимистичния сценарий, който се характеризира със силен икономически спад, ръст на безработицата, спад на 
оценките на обезпеченията и увеличаване на рисковите премии пет банки остават под минималните регулаторни 
изисквания за капитала на втората година от периода. На третата година към тях биха се присъединила още две банки, а 
накрая на периода три биха били в технически фалит. 
Основният двигател на промените в капиталовите позиции при песимистичния сценарий за икономиката са провизиите 
срещу загуби от кредитиране. На фона на влошаване на икономиката се очаква значителен ръст на необслужваните заеми, 
което води и до големи загуби от провизии. Дори и икономиката да започне да се възстановява на третата година от 
периода, загубите от провизии ще продължат да оказват натиск върху рентабилността, посочва МВФ. 
Фондът допълва, че анализите на ликвидния риск и стрес тестовете показват, че всички банки покриват минималните 
ликвидни изисквания, но с широки маржове. Банките в България имат достатъчни потоци от ликвидни и не толкова 
ликвидни активи, за да издържат на структурни шокове с хоризонт от една година. 
Минимален е и рискът от криза заради банковите експозиции. Местните банки се финансират основно от местни депозити 
и не зависят от кой знае какво чуждо финансиране. Същевременно чуждестранните банки разчитат минимално на 
финансиране от компаниите-майки, защото също се финансират основно от местни депозити. 
МВФ обаче оценява, че рискът от концентрация е относително висок. Няколко банки имат големи експозиции в балансите 
си, които представляват значителен дял от капиталовата им база. Стрес тестовете за концентрация разкриват уязвимостите 
на няколко банки заради концентрация на кредити. Две банки биха фалирали в случай на фалит на най-големите им 
кредитополучатели. 
В тази връзка МВФ препоръчва БНБ да анализира и оцени отделно най-големите експозиции. 
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В отделна бележка МВФ прави оценка и на напредъка на БНБ в заздравяване на банковия надзор. Според фонда въпреки 
редицата стъпки в тази насока, включително налагането на стрес тестове, има пространство за допълнително разширяване 
на модела на управление, практиките за оценка на риска и отговора на акумулирането на риск, най-вече на местния такъв. 
Според фонда, за да се заздрави надеждността на отдела за финансов надзор към БНБ, тя трябва да приеме стратегически 
инструмент за насърчаване на ефективността на процес за оценка на риска. На първо място, процесът трябва да бъде 
приведен в съответствие с рисковата толерантност на управителния съвет на БНБ и позицията към ескалацията на БНБ. 
Освен това ефективността на управителния съвет и отдела за финансов надзор към БНБ трябва да бъде оценени според 
успеха на стратегиите за удържане или решаване на оценяваните рискове. 
Фондът има още няколко препоръки в тази насока, включително прилагането на всеобхватна надзорна стратегия към 
банките в стрес тестовете от 2016 г., приемането на Ръководство за процеса на банковия надзор, както и развитието на 
капацитет, процеси и политики за наблюдение на ефективното прилагане на международните стандарти за финансов 
отчет.  
 
√ Фондът за гарантиране на влоговете плати още 30 млн. лева на бюджета 
Фондът е възстановил общо 1,175 млрд. лева от заема, отпуснат за изплащане на гарантираните влогове в КТБ, 
планира да го върне предсрочно 
Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) е извършил частично предсрочно погасяване в размер на 30 млн. 
лева в бюджета, съобщиха от Министерството на финансите. 
Така Фондът вече е възстановил общо 1,175 млрд. лева от заема, отпуснат за финансиране недостига на средствата за 
покриване на гарантираните влогове на вложителите в КТБ. 
Фондът сключи договор с правителството за отпускане на  заем в размер на до 2 млрд. лева в края на 2014 г. От тази сума 
усвоени бяха 1,675 млрд. лева при лихва от 2,95 на сто. Институцията има задължение да върне парите до 15 април 2020. 
По-голямата част от главницата обаче вече е възстановена предсрочно, става ясно от съобщението, изпратено от 
финансовото министерство. Общият размер на изплатените лихви по заема в периода 2015-2017 г. възлиза на малко над 
104,5 млн. лева. 
Оставащата главница в размер на 500 млн. лева също ще бъде възстановена преди падежа на заема, планират от Фонда. 
Следващото частично предсрочно погасяване ще бъде извършено след произнасяне на съда по несъстоятелността с 
окончателното решение по постъпилите жалби срещу одобрената от ФГВБ първа частична сметка за разпределение на 
наличните суми между кредиторите на КТБ. 
 
Cross.bg 
 
√ НСИ: Най-много сме търгували с Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия в ЕС 
През периода януари - април 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 8.6% спрямо същия период на 2016 г. и е в 
размер на 10 418.6 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция 
и Белгия, които формират 68.7% от износа за държавите - членки на ЕС. 
През април 2017 г. износът за ЕС намалява с 1.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 503.4 млн. 
лева. 
При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - 
април 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Артикули, 
класифицирани главно според вида на материала" (29.9%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти" (29.5%). Най-
голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (20.1%). 
Вносът на България от ЕС през периода януари - април 2017 г. се увеличава с 11.3% спрямо същия период на 2016 г. и е на 
стойност 11 758.5 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, 
Испания и Гърция. 
През април 2017 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 10.8% спрямо същия месец на предходната 
година и е в размер на 2 985.5 млн. лева. 
При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2017 г. 
в сравнение със същия период на 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Минерални горива, масла 
и подобни продукти" (77.5%). Намаление се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" 
(4.7%). 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - април 2017 г. е отрицателно и е на 
стойност 1 339.9 млн. лева (табл. 1 от приложението). По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и 
застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 772.8 млн. лева..  
 
Economic.bg 
 
√ Защитата на собствеността в България е на рекордно ниско ниво 
Спрямо 2016 г. страната ни е паднала с 19 места и вече е на опашката в света 
България отбелязва нов антирекорд, пропадайки с 19 места в международния индекс „Право на собственост”, разработван 
от Алианс „Право на собственост”. През тази година страната ни е наредена на 85-то място, докато през 2016 г. бяхме на 
66-то място. Индексът оценява защитата на правото на собственост по света, а в изданието за 2017 г. са включени 127 
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държави, в които живее 93% от населението на света и които произвеждат 98% от световния брутен вътрешен продукт 
(БВП). 
Намалението в точките не е толкова голямо, но предвид ниската база, особено за европейска държава, поддържането на 
това изключително незадоволително ниво на защитата на правото на собственост е стряскащо, коментират от Института за 
пазарна икономика (ИПИ), които са партньор при изследването. 
Анализаторите посочват, че намалението в точките не е толкова голямо, но предвид ниската база, особено за европейска 
държава, поддържането на това изключително незадоволително ниво на защитата на правото на собственост е стряскащо. 
В същото време драстичното пропадане в класацията показва, че докато в България нищо не се променя, другите държави 
подобряват защитата на правото на собственост.  
България е изпреварена дори от страни като Мали, Доминиканската република, Кения, Хондурас и Замбия. 
Най-ниски продължават да са резултатите в областта на правната и политическа среда, доказвайки за пореден път, че в 
България липсват независимост на съдебната власт, върховенство на закона, политическа стабилност и контрол над 
корупцията. 
В областта на правото на физическа собственост нараства индикаторът за достъп до заеми. Това подобрение, обаче, следва 
възстановяването на пазара, а не е следствие от някакви усилия на управляващите.  
Защитата на правото на интелектуална собственост е с най-висок резултат в рамките на трите  изследвани сфери - 5,2 т. от 
максималните 10 точки. Въпреки това, тази оценка е доста по-ниска от резултата на страната в тази сфера преди 8-9 години. 
Индексът отново показва, че липсата на защита на правото на интелектуална собственост и широкоразпространеното 
пиратство на авторски права продължава да е сред големите проблеми в страната. 

 
 

 
 

Резултатите са формирани въз основа на представянето на държавите в три различни области: 

1. правна и политическа среда; 
2. право на физическа собственост; 
3. право на интелектуална собственост. 

Средният резултат на индекса за света е 5.6 т. от максималните 10 точки. Най-добре защитено е правото на собственост в 
Нова Зеландия (с 8,6 т.), следвана от Финландия, Швеция, Финландия и Норвегия. 
Докладът измерва и как защитата на правото на собственост влияе върху благосъстоянието. При съпоставката на 
резултатите от индекса и икономическото представяне  на различните държави се забелязват сериозни разлики. 
Държавите са разделени на пет групи (квинтили) според резултата си в индекса. Първенците в класацията, т.е. първите 
20% от включените държави се радват на 13 пъти по-висок доход на глава от населението (в паритет на покупателната 
способност) в сравнение със страните на дъното - последните 20% от включените държави. В допълнение, анализът 
показва, че по-добрата защита на правото на собственост води до повече предприемачество, по-ниско неравенство, по-
висока икономическа свобода, по-голямо гражданско участие и по-голяма сигурност. 
 
 
 
 
 
 

http://static.economic.bg/news/8/75893/3.jpg
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В. Стандарт 
 
√ Пускат поръчка за проектиране на хъб "Балкан" 
България и Сърбия ще си сътрудничат за постигане на енергийна сигурност в региона. За това се договориха министърът 
на енергетиката на Теменужка Петкова и нейният сръбски колега Александър Антич. Обсъдени бяха проекти в енергийния 
сектор от общ интерес, по-специално газовата връзка България-Сърбия. 
Припомняме, че през януари тази година в София бе подписан меморандум между енергийните министерства на двете 
страни за развитието на интерконектора България-Сърбия. Двамата министри подчертаха значението на междусистемната 
газова връзка и бяха категорични, че нейната реализация ще допринесе в значителна степен за засилване на 
газотранспортните връзки в региона. 
Министър Петкова информира министър Антич за развитието на проекта за изграждане на газоразпределителен център 
"Балкан" на територията на България. Предстои да стартира обществена поръчка за изготвяне на предпроектно проучване 
за неговата реализация. Газоразпределителният център ще осигури диверсификация на източниците и маршрутите за 
доставка на природен газ и ще гарантира развитието на газовия пазар в региона. През него биха могли да се доставят 
допълнителни количества природен газ от нови източници, включително от Южния газов коридор, Турски поток, 
терминали за втечнен природен газ към Сърбия и други страни. 
В рамките на срещата бе подписан меморандум между "Булгартрансгаз" ЕАД и "Сърбиягаз", който предвижда компаниите 
да проучат възможностите за развитие на газопреносните системи на територията на България и на Сърбия. 
 
В. Сега 
 
√ Повече хора се възползват от ранното пенсиониране 
Значително повече хора от масовата трета категория се възползват от възможността да излязат по-рано в пенсия, показват 
данните на Националния осигурителен институт. От миналата година с последната пенсионна реформа в Кодекса за 
социално осигуряване съществува възможността човек да се пенсионира до една година по-рано от нормалната пенсионна 
възраст, ако има обаче необходимия осигурителен стаж. За всеки месец предсрочно пенсиониране освен това НОИ 
намалява пенсията с по 0.4%, и то пожизнено. 
Миналата година тази възможност не бе особено популярна сред хората. По данни на НОИ 2059 българи за цялата 2016 г. 
са предпочели да се пенсионират по-рано макар и с намалена пенсия. За тази година обаче интересът е доста по-голям. 
Според данните на НОИ към юли по този начин в пенсия са излезли вече 3584 българи. Близо 2000 от тях са жени. Тази 
година законовата възраст за пенсия е 61 години за жените, ако имат 35 години и 4 месеца стаж. За мъжете пък се искат 
64 години с 38 години и 4 месеца осигуряване. Към края на март по този ред се бяха пенсионирали около 700 души - при 
средно по 9 месеца преди да навършат годините.  
И ранните пенсионери от трета категория имат право на обезщетения от работодателя при излизане в пенсия. Според 
Кодекса на труда, ако човек е работил в последните 10 години преди пенсиониране при един и същ работодател, има 
право на шест брутни заплати при спиране на работа. Ако служителят е във фирмата по-малко от десет години, има право 
на две брутни заплати. 
 
В. Земя 
 
√ „Газпром” положи първите 50 км от ”Турски поток” 
България ще подпише със Сърбия договор за транзит от газопровода 
“Потокът на газ от България към Сърбия ще е около 10 млрд. кубични метра“, посочи Борисов, цитиран от „Руски дневник”. 
В понеделник Русия и Турция подписаха споразумение за строежа на две тръби с капацитет на газопровода от 15,75 млрд. 
куб. м. всяка година. Турция сама ще финансира тръбата от “Турски поток“, която минава през нейната територия, но все 
още не е известно колко ще струва това. Междувременно стана известно, че руският газов концерн “Газпром“ вече е 
положил около 50 км от газопровода “Турски поток“ по дъното на Черно море. Това заяви в интервю по тв канала “Россия 
24“ министърът на енергетиката на Русия Александър Новак, цитиран от ТАСС и БТА. Той обясни, че в най-близко време се 
очаква министерството да получи от турските си колеги документи за изходната точка на газопровода на турския бряг, 
както и заключение за оценката за въздействието на строителството на “Турски поток“ върху околната среда. Дължината 
на морската част на тръбата ще бъде около 910 км, а на сухопътната по турска територия — 180 км. Премиерът Бойко 
Борисов заяви вчера, че България разчита, че транзитът на газ от „Турски поток” през нейна територия ще възлиза на 10 
млрд. куб. м, предаде ТАСС. Подписали сме пътна карта преди няколко седмици. Това са 15,7 млрд. кубика. Ще подпишем 
аналогично споразумение със Сърбия, ще получим поток от 10 млрд. кубика от България за Сърбия, заяви той в Истанбул, 
където се провежда 22-рия Световен петролен конгрес. 
 
Profit.bg 
 
√ 361 хил. лева оборот на БФБ и спад за SOFIX 
Вчера SOFIX загуби 0.07% до ниво от 708.77 пункта. Това е четвърта червена сесия за основния индекс на БФБ-София в 
рамките на последните 5 сесии. 
На червено днес затвори и BGREIT, намалявайки с 0.01% до 113.89 пункта. 
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Индексите BGBX40 и BGTR30 записаха зелена сесия, добавяйки 0.08% и 0.06% до съответно 133.84 и 537.38 пункта. 
Дневният оборот на БФБ-София на регулиран пазар достигна скромните 361 хил. лева. 
Както и вчера, така и днес имаше активност на сегмента за компенсаторни инструменти, която оформи оборот от 53 хил. 
лева. 
Най-търгуваната позиция на сегмента за акции бе тази на Химимпорт. Инвеститорите изтъргуваха 39 441 лота при 35 
сделки, реализирайки оборот от 69 хил. лева. Книжата на компанията поскъпнаха с 0.11% до 1.780 лева за лот. 
Акциите на Доверие Обединен Холдинг бяха предмет на 17 сделки. Прехвърлени бяха 6 284 лота, записвайки оборот от 12 
хил. лева. Дяловете на дружеството добавиха 1.51% до цена от 1.949 лева за лот. 
14 сделки за 4 871 лота от емисията на Адванс Терафонд АД СИЦ, оформиха оборот от 10 хил. лева. Книжата на компанията 
поевтиняха с 0.05% до 2.182 лева за брой. 
86 хил. лева оборот бе реализиран в резултат на прехвърляне на 18 877 лота при 10 сделки от емисията на Софарма. 
Акциите на фармацевтичната компания поскъпнаха с 0.11% до 4.605 лева за лот. 
Сред акциите, които поскъпнаха попадат тези на ЕМКА (+4.83% до 2.799 лева за лот), Булгартабак-холдинг (+4.23% до 
45.390 лева за лот), Трейс груп холд (+3.17% до 4.591 лева за лот), Сирма Груп Холдинг (+2.72% до 1.059 лева за лот), ТБ 
Българо-Американска Кредитна Банка (+2.16% до 6.999 лева за лот) и Зърнени Храни България (+2.13% до 0.383 лева за 
брой). 
 
√ Акциите в Азия поскъпват, въпреки скандала около Тръмп 
Цените на акциите в Азия се повишиха днес, след като Уолстрийт успя да превъзмогне скандала около предполагаемите 
отношения между президента на САЩ Доналд Тръмп и Русия, докато инвеститорите очакват изслушването на 
председателя на Федералния резерв Джанет Йелън пред Конгреса. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.4%. Японският Nikkei изгуби 0.3% на фона на поскъпването на йената, 
докато в същото време деноминираният в долари японски индекс на MSCI добави 0.4%. 
Щатските индекси паднаха за кратко, след като вчера бе публикувана кореспонденция, разкриваща, че най-големият син 
на Тръмп е обсъждал получаването на помощ от руска адвокатка за кандидат-президентската кампания срещу Хилари 
Клинтън през 2016 г. 
До затварянето на търговията обаче щатските индекси бяха възстановили загубите си. 
Щатските акции бяха подпомогнати до известна степен и от решението на Сената да отложи с две седмици лятната си 
почивка. 
В същото време доларът не успя да се възстанови след новите данни, изнесени около предполагаемите връзки на Тръмп 
с Русия. 
Еврото скочи до 14-месечен връх от 1.1484 спрямо долара в азиатската сесия. 
Щатската валута изгуби инерция и срещу йената, която отново бе поставена под напрежение, след като в петък 
Централната банка на Япония изкупуваше облигации. 
Доларът поевтиня с 0.3%, до 113.60 йени, остъпвайки от четиримесечния връх от 114.495 йени, достигнат в четвъртък. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, се движи около 
нивото от 95.64 пункта, близо до деветмесечното дъно от 95.47 пункта, достигнато в края на юни. 
Лихвите по щатските държавни облигации останаха под върховете си от последите дни. Лихвата по 10-годишните 
държавни ценни книжа бе на ниво от 2.355%, в сравнение с 2.398% в петък, което бе най-високото й ниво от близо 2 месеца. 
Преди очакваното по-късно днес изслушване на председателя на Фед двама нейни колеги посочиха слабия ръст на 
заплатите и ниската инфлация като причини за предпазливост по отношение на по-нататъшни вдигания на лихвите. 
Цените на петрола продължиха ръста си от предходния ден, след като правителството на САЩ занижи прогнозите си за 
производството на петрол за следващата година, а запасите от горива намаляха. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпнаха с 1.6%, до 45.75 долара за барел, продължавайки възстановяването 
си от достигнатото в понеделник близо двуседмично дъно от 43.65 долара за барел. Фючърсите от сорета брент добавиха 
1.4% към стойността си, до 48.16 долара за барел. 
 


