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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 

В. Банкерь 
 
√ Минималната работна заплата остава 460 лева 
Минимална месечна работна заплата остава 460 лева. Това решиха министрите на редовното си заседание. 
С това решение  се отменя обжалваното пред Върховния административен съд ПМС №22 от 26.01.2017 г. за определяне 
на минималната работна заплата за страната, действало досега.  
От 1 януари минималната работна часова ставка остава 2,78 лева. 
Темата за минималната работна заплата провокира бурен дебат между бизнеса и синдикатите.  
От месеци Асоциацията на индустриалния капитал предлага минималната работна заплата да отпадне и да се развие 
колективното трудово договаряне по икономически дейности. Председателят на организацията Васил Велев заяви, че  
МРЗ съществува само за да могат политиците и синдикатите да се отчитат на избиратели и членове, че са я увеличили. 
Той определи дискусията около минималното възнаграждение като измислен  за държавата проблем. Според него в 
момента под минималната заплата в страната работят стотици хиляди души, които са назначени на половин работен ден, 
на три четвърти работен ден, а реално работят осем часа. 
Позицията на АИКБ е, че сред проблемите, които трябва да се дискутират от цялото общество, е липсата на желаещи да 
работят. Данните  на НСИ показват, че  работната сила в България намалява със 73 хил. през 2016 г., заетите намаляват с 
15 хил. души. 
Синдикатите са категорични, че премахването на минималната работна заплата в България е изключително рисково 
поради ниския обхват на работниците и служителите с колективни трудови договори. По експертни оценки става въпрос 
за около 30% от работещите у нас.  
Според синдикатите не може да се направи никаква връзка между наличието на законово установена МРЗ и 
благосъстоянието на съответната държава. Решаваща била връзка обаче между наличието и размера на минималната 
работна заплата и намаляването на бедността, особено за работещите бедни и ниско платените работници, които в 
България са около 650 хил. или 27% от наемния труд. 
Според КНСБ не трябва да се спекулира, че в страните без минимална работна заплата доходите са по-високи. Те 
определиха настояването за отмяна на административното определяне на минималната работна заплата от страна на 
АИКБ като странно. 
 
Moreto.net 
 
√ Внасяме 2 725 сезонни работници за туризма 
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“. 



2 

 

 

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. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 
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√ По-строгите регулации за пенсионните дружества получиха одобрението на кабинета 
МС прие проект за промени в Кодекса за социално осигуряване 
Направена е следваща стъпка към усъвършенстване на системите за управление на пенсионноосигурителните дружества, 
уредбата на инвестициите на пенсионните фондове, както и изискванията към членовете на управителните и контролни 
органи на дружествата. 
Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). 
С него се извършват промени в регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване, която се доразвива и 
подобрява в няколко насоки, уточняват от пресцентъра на правителството.  
Промените целят подобряване на корпоративното управление на пенсионноосигурителните дружества. 
Новите изисквания към членовете на управителните и контролни органи на дружествата, като например подходяща 
професионална квалификация, опит и добра репутация, обезпечават наличието на необходимите знания и умения при 
осъществяване на дейността на дружествата. Въвежда се и задължение за дадено пенсионноосигурително дружество да 
разполага с ефективна система за управление, която да осигурява надеждно и благоразумно управление на дейността по 
допълнително пенсионно осигуряване. Изрично се уточнява, че в рамките на системата за управление 
пенсионноосигурителното дружество създава определени ключови функции, които се осъществяват от специализирани 
служби и звена. Тези и други предложени изменения са част от действията по засилване на надзора и регулациите в 
областта на небанковия финансов сектор. 
Предоставят се по-добри възможности за диверсификация при инвестиране на активите на пенсионните фондове чрез 
разширяване кръга на допустимите финансови инструменти, като се въвеждат необходимите ограничения и лимити на 
инвестициите с цел намаляване на риска. 
Предлагат се и нови промени с цел предотвратяване на конфликт на интереси и ограничаване на възможностите за 
сделки със свързани лица. Съществуващите забрани за инвестиране във финансови инструменти, издадени от 
пенсионноосигурителното дружество и свързани с него лица, се допълват със: забрана за инвестиране във финансови 
инструменти, издадени от лица, които са част от група, в която пенсионноосигурителното дружество е дъщерно 
дружество; забрана за придобиване от пенсионните фондове на активи от лица, които са част от група, в която 
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пенсионноосигурителното дружество е дъщерно; забрана за придобиване от такива лица на активи, собственост на 
фондовете. 
С промените се прецизират изискванията към финансовите отчети на пенсионноосигурителните дружества и 
управляваните от тях фондове, като се въвеждат допълнителни изисквания към техния одит, включително задължение на 
одиторите да информират надзорния орган за определени обстоятелства, които са им станали известни в хода на одита. 
Предлагат се и разпоредби, насочени към облекчаване на режима на промяна на участието и прехвърляне на средства 
на осигурените лица от един, съответно в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване. 
Законопроектът за промени в Кодекса за социално осигуряване е разработен след широко обсъждане на предложените 
промени с Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и другите пазарни участници, 
уточняват от кабинета. 
 
√ Управляващите се поправиха: Прагът за кешовите плащания ще е 5 хил. лева 
Ако бъде прието, предложението трябва да влезе в сила от 2018 г. 
ГЕРБ внесе предложение прагът за кешови плащания да бъде 5 хил. лева и да влезе в сила от 1 януари 2018 г. Това 
съобщи пред журналисти председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова, предава 
БТА. 
Тя уточни, че вчера е изтекъл срокът за предложения между първо и второ четене на промените в Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс и те ще бъдат обсъдени утре в бюджетната комисия. 
С измененията, внесени от Министерския съвет, се предлага нормативно регламентираният праг за ограничаване на 
плащания в брой в страната да бъде поетапно намален от 10 хил. лв. до 1 000 лв. за срок от две години като мярка за 
ограничаване на сивата икономика. 
Менда Стоянова обясни, че са се провели много срещи с предприемачи и с граждани и е поискан и анализ. 
В крайна сметка решихме, че 5 хил. лева е прагът, на който може да се получи баланс между рестрикциите, които налага 
законът с цел изсветляване на икономиката, и това да не се затрудни бизнесът и хората в техния стопански живот, посочи 
тя. Според нея трябва да продължат стъпките за ограничаване на сивата икономика, защото резултатите са налице. 
Ограничението за кешовите плащания беше първо 15 хил. лева, след това се намали на 10 хил. лева. Мисля, че едно 
плавно намаляване до 5 хил. лева е правилната стъпка, коментира Менда Стоянова. 
 
Капитал 
 
√ "Трите К", или кои са приоритетите на българското председателство на ЕС 
Важните теми за страната са консенсус, конкурентоспособност и кохезия 
Правителството прие първия проект на национална програма за българското председателство и основния пакет с 
приоритети за него, съобщи след заседанието на кабинета министър Лиляна Павлова. Според нея те са част от 
общоевропейския дневен ред и част от програмата на триото, която бе приета и влезе в сила за 18-месечното 
председателство на Естония, България и Австрия. 
Трите К 
"Наричаме ги трите К – консенсус, конкурентоспособност и кохезия. В първото послание за консенсус са важните теми, 
които си поставяме – търсене на консенсус, подкрепа и най-вече европейска перспектива за Западните Балкани. Второто 
послание тук е консенсус по темата сигурност и миграция, третото е търсенето на консенсус в политиките, политиките за 
правосъдие, справедливост, ефективност, както и темата за макрорегионалните стратегии и синергията, която трябва да 
направим в подхода за Дунавския и Черноморския регион", обясни Павлова. 
Направленията във второто послание – конкурентоспособност, са единният пазар и дигитализацията. "Още повече тук и с 
новоизбрания български еврокомисар Мария Габриел имаме сериозен законодателен пакет на общоевропейско ниво. 
Нещо, което е важно и за българското правителство. Това е електронното управление, дигитализацията като част от 
приоритетите, които също залагаме в председателството ни", каза Павлова 
"Под кохезия се има предвид сближаване. "В нашите приоритети са бъдещето на кохезионната политика, бъдещата 
многогодишна финансова рамка 2020+ с реформата на кохезионните инструменти. Тук е и темата за културата като 
европейска ценност", каза още тя. Както "Капитал" вече писа, фокусът върху кохезионната политика може да изиграе 
лоша шега на страната. Дебатът на европейско ниво е не как да бъдат запазени кохезионните фондове, а каква да бъде 
промяната в тях, за да постигат по-добре целите си. Европейската комисия вече планира как да въведе повече финансови 
инструменти вместо грантове, а водещи страни като Германия имат силни мотиви защо трябва да се преформатира 
начинът, по който сега се разпределят парите. За България ще е особено трудно да играе медиатор в спорове между 
Берлин и Варшава например по отношение на идеята да се спират пари заради проблеми с върховенството на закона. 
Няма "критични закъснения" 
Програмата с приоритетите ще бъде представена за обсъждане на Народното събрание, на президента Румен Радев, 
сдружението на общините, неправителствени организации и т.н. Окончателното приемане на програмата и приоритетите 
ще бъде на последното заседание на кабинета за годината, след като стане ясно какво е свършено от естонското 
председателство. 
Павлова опроверга слуховете, че председателството ще бъде отнето от България, и каза, че такъв вариант не може да 
съществува, освен ако страна членка не напусне съюза, както Великобритания. 
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Интересен факт е, че в доклада за напредъка по председателството, приет от кабинета, е отчетено, че няма "критични 
закъснения" въпреки скандалите около ремонта на НДК, които продължават вече няколко седмици, и факта, че ремонтът 
на новата зала на парламента ще приключи след българското председателство на ЕС. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Банката за развитие преминава под контрола на министъра на икономиката 
Българската банка за развитие (ББР), чийто принципал досега беше министърът на финансите, ще премине под контрола 
на министъра на икономиката. Това ще стане, ако Народното събрание гласува изменения на Закона за ББР, които 
правителството предлага. 
С предложението ще се подобри координацията и ефективността по дефиниране и прилагане на държавните политики в 
подкрепа на малките и средните предприятия и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика като 
цяло, съобщава правителствената пресслужба по повод днешното решение. 
Това е втори опит за смяна на принципала на банката, след като при кабинета "Борисов 2" не достигна време законовите 
промени да бъдат прокарани. Тогава контролът върху нея трябваше да премине от Владислав Горанов към Божидар 
Лукарски (СДС, Реформаторски блок). Сега ще я поеме номинираният от "Атака" Емил Караниколов. 
През април тази година ББР поръча на БАН изследване, което отправи препоръката банката да разшири дейността си и 
вече да подпомага не само малкия и средния бизнес (както е заложено в целите на банката в чл. 2 от закона за нея), а и 
едрия бизнес, защото той е "гръбнакът на икономиката". 
 
В. Стандарт 
 
√ Дават рамо на износа 
Министерството на икономиката чрез Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ стартира нов застрахователен 
продукт за насърчаване износа на новосъздадени фирми, малки и средни предприятия с експортна насоченост. 
Отчитайки специфичните възможности и потребности на малките и средни предприятия в техните начални стъпки по 
реализирането на външнотърговските им сделки, БАЕЗ предоставя застрахователна защита при риска от неплащане от 
партньорите им на международните пазари при изгодни параметри, определени специално за тях. Новият експортно-
застрахователен продукт може да предостави едновременно покритие както на търговските, така и на политическите 
рискове по експортни сделки. 
Сред основните предимства на застраховката за фирмите са опростената и ускорена процедура за кандидатстване, както 
и преференциални финансови условия - специални изгодни тарифни числа, освобождаване от такса за проучване на 
първите пет партньора и 50% отстъпка от таксата за всички останали. В допълнение фирмата износител получава от БАЕЗ 
информация за финансовото състояние и морала на плащане на чуждестранния си партньор, както и препоръка за 
размера на доставки на отсрочено плащане към него. 
Износителите могат да използват застрахователната полица на БАЕЗ като обезпечение за получаване на оборотно 
финансиране от обслужващата ги търговска банка. Чрез застраховане на плащанията с новия продукт, износителите 
могат да увеличат обема на бизнеса си, като в същото време са защитени от финансовите рискове, съпътстващи 
външнотърговските сделки. 
Новият продукт ще гарантира на българските износители застрахователно покритие на вземанията им по 
външнотърговски сделки, като ще повиши тяхната конкурентоспособност и ефективност. 
 
√ Такса смет според боклука 
Такса смет ще се плаща според количеството изхвърлен боклук, а не както досега според големината на имота и къде се 
намира. Това предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси, които бяха приети от Министерски съвет. В 
закона са предвидени няколко варианта за определяне на размера на такса смет от общините. За услугата по събиране 
на боклука, както и за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации таксата ще може да се плаща на база 
количество изхвърлена смет, включително чрез закупуване на специални торби с определена вместимост и 
товароносимост; съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата 
за тяхното събиране; или според броя ползватели на услугата в имота. За услугата по поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в селищата таксата ще може да се определя на база брой ползватели на услугата в 
имота; или разгъната застроена или незастроена площ на недвижимия имот. 
При определянето на разходите по план-сметката на общината за събиране на боклука е предвидено да се провежда 
обществено обсъждане преди одобряването й, както и гражданите да имат достъп до цялата информация. Целта е да се 
гарантира, че събраните пари от такса смет ще се харчат само за чистотата в селищата. 
 
Дума 
 
√ Такса смет ще се плаща според количеството отпадъци  
Тя ще се определя на принципа "замърсителят плаща", реши кабинетът 
Kоличеството отпадъци да е водещ фактор при изчисляване размера на таксата за битови отпадъци, а местните власти да 
въведат мерки на принципа "замърсителят плаща". Тези промени са заложени в проекта за изменение на Закона за 
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местните данъци и такси (ЗМДТ), одобрен вчера от правителството. Трябва да се въведе единна методология за 
определяне на разходите, които формират таксата за битови отпадъци.  
В проекта са предложени два вида основи, на чиято база ще се определя размерът на такса "смет". Едната е на базата на 
индивидуалното количество битови отпадъци за съответния имот. Другата - колко души използват имота и каква е 
неговата площ. 
Три са основите за услугите за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения за третирането им и 
самото им третиране: индивидуално определено количество битови отпадъци за имоти, включително чрез торби с 
определена вместимост и товароносимост; количество битови отпадъци за имота, съобразно броя и вместимостта на 
необходимите съдове за отпадъци и честотата на транспортирането им; и брой на ползватели на услугата в имота. 
Предвидено е данните за отчетените разходи и отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за 
предходната година, както и приетите основи за определяне на таксата за битови отпадъци за текущата година, да бъдат 
публични. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Нанков: Губим 1.5 млн. лв. на ден от липса на ТОЛ-такси 
Губим около 1,5 млн. лв. приходи на ден заради забавянето на ТОЛ системата за камиони. Това каза в интервю за 
„Фокус“ регионалният министър Николай Нанков. 
Трябва да се случи още утре - така Нанков отговори на въпрос кога се очаква системата да започне да генерира приходи. 
Вече е трябвало да започне да генерира приходи. Забавянето коства на бюджета на страната по 1,5 милиона лева загуба 
на ден. Това са средства, които ще се вложат в пътна безопасност, в строежа на нови пътища и рехабилитацията на 
съществуващи такива, коментира Нанков.  
Този, който амортизира, който разрушава повече пътната инфраструктура, ще заплаща повече на база на изминати 
километри и тонаж, каза той.  
„Ще въведем, може би, ограничения в определени дни, както в момента правим. Съответно желаещият да премине с 
товарен автомобил през републиканския път ще заплаща по-голяма такса, както е в Германия, в Унгария“, поясни 
регионалният министър.  
Споменатите 1,5 милиона минимум на ден не са средства, които ще дойдат от джоба на всеки български гражданин. ТОЛ 
таксата е за тежкотоварни автомобили, винетките - за леките. Системата ще генерира приходи от тежкотоварните коли, 
цените на електронните винетки няма да бъдат променяни. Така ще променим несправедливото отношение, което е 
факт сега - леките автомобили да издържат почти 70% от пътния сектор в страната. Те все пак, според нас, не 
амортизират, не натоварват пътната инфраструктура, аргументира се Нанков. 
 
В. „Сега“ 
 
√ Държавата ще плаща на фирми да наемат трайно безработни 
Ще се поемат част от осигуровките и заплатите до една година 
Десислава Колева 
Държавата ще плаща разходите за заплати и осигуровки на фирми, които наемат трайно безработни, хора с ниско 
образование или с увреждания. Това съобщиха от Агенцията по заетостта, като работодателите могат да подават заявки 
до 21 юли. Краткият срок е такъв по Закона за насърчаване на заетостта. 
Субсидии ще се дават, ако работодатели наемат безработни между 24 г. или над 50 години, хора с основно и по-ниско 
образование. Другите целеви групи са по-дълготрайно безработни - с престой в бюрото по труда над 6 месеца, както и 
хора с увреждания. Агенцията по заетостта ще плаща половината от разходите на фирмите за заплати и осигуровки, а за 
хората с увреждания - до 75%. Работодателите сами ще преценяват каква да е продължителността на трудовите договори 
с безработните, но срокът не може да е под три месеца. Максималният срок за финансиране на работните места от 
държавата е до 1 г. За целта от парите в националния план за заетост за тази година се заделят малко над 619 хил. лв., 
обясниха пред "Сега" от АЗ. С тях се планира да бъдат наети 100 безработни с увреждания и още 100 безработни от 
другите целеви групи. 
Преференциите са по Закона за насърчаване на заетостта и представляват държавна помощ съгласно европейските 
регламенти. Заради това за субсидиите могат да кандидатстват работодатели, осъществяващи стопанска дейност и 
разкриващи работни места във всички сектори на икономиката, с изключение на тези, свързани с износ на стоки, с 
преработка и търговия на селскостопански продукти, със закриване на въглищни мини, както и в дейности, реализирани 
с условие за използване на местни стоки за сметка на вносни. 
"Двете нови мерки стартират в активния летен сезон и са подходящи за работодатели, търсещи работна сила за 
производство на селскостопанска продукция, рибарство и аквакултури. До този момент работните места в тези дейности 
не можеха да получат финансиране чрез другите програми и мерки заради изискванията за държавната помощ. 
 
Банкеръ Daily 
 
√ ЕКОФИН прие план за действие за справяне с необслужваните кредити  
Съветът по икономически и финансови въпроси, широко известен като Съвет ЕКОФИН проведе дискусия относно 
необслужваните кредити в банковия сектор и прие план за действие за разрешаване на проблема. 
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Съветът приветства доклада, изготвен от работната група към Комитета по финансови услуги и изрази широката си 
подкрепа за вариантите на политиката, представени в него. Те се отнасят до: банков надзор; реформа на режимите за 
несъстоятелност и принудителното събиране; развиване на вторични пазари за сделки с необслужвани кредити; 
насърчаване на структурните реформи на банките и европейския банков сектор. 
Министрите на финансите постигнаха съгласие, че справянето с проблема с необслужваните кредити би бил от полза за 
ЕС като цяло. Стимулите за банките за активното разрешаване на проблема трябва да бъдат увеличени, като 
същевременно се избягват неблагоприятните ефекти от панически продажби. Мерките трябва да са в отговор както на 
съществуващите нива на необслужвани кредити, така и да предотвратят натрупването им в бъдеще. Съветът постигна 
съгласие да се връща към този въпрос редовно. 
"България счита доклада на работната група за необслужваните кредити към КФУ за своевременен и актуален", 
разясниха от Минситерството на финансите. 
По време на срещата  Европейската комисия представи законодателно предложение за правила за прозрачност в 
областта на данъчната политика. Предложената директива ще изисква някои схеми за трансгранично данъчно планиране 
да бъдат оповестявани пред данъчните власти. Държавите членки ще обменят получената информация чрез 
централизирана база данни, предоставяйки възможност за ранно предупреждение относно нови рискове от избягване от 
данъчно облагане. 
Съветът прие заключения относно средносрочния преглед на Комисията на Плана за изграждане на Съюза на 
капиталовите пазари. Министрите на финансите подновиха ангажимента си към плана за действие, който цели 
осигуряване на напълно завършен Съюз на капиталовите пазари до края на 2019 година. Заключенията подчертават 
постигнатия досега напредък - почти 2/3 от действията вече са осъществени. 
 
√ МОН започва дебат за професионалното образование  
Започва дебат за професионалното образование. Общо 60 директори на професионални гимназии от цялата страна и 22-
ма експерти по професионално образование участваха в работна дискусия на тема „Професионално образование и 
обучение – проблемни области и решения за преодоляването им“. 
Над 50 конкретни предложения бяха направени от експертите от страната. Сред тях са необходимостта от ранно 
кариерно консултиране и професионално ориентиране още в прогимназиалния етап на учениците, стартиране на 
национална програма за актуализиране на квалификацията на преподавателите по професионална подготовка в 
партньорство между висши училища, професионални гимназии и представители на бизнеса. Сред предложенията са и 
актуализиране на списъка на професиите, на учебниците и учебните пособия (включително и електронни учебни 
помагала) и националните изпитни програми с активното участие на бизнеса на браншови принцип. На форума бе 
коментирана също необходимостта от създаване на платформа за обмен на опит в системата на ПОО, регулиране на 
план-приема съобразно нуждите на бизнеса от специалисти с професионална квалификация в средносрочен и 
дългосрочен план, както и създаване на нормативна рамка, която да насърчава бизнеса да работи в партньорство с 
образователните институции. 
Предложенията ще бъдат обсъдени с национално представителните работодателски организации, за да се осигури 
качеството на професионалното образование според нуждите на икономиката, като се създадат работещи механизми за 
обвързаност между образованието и обучението и изискванията на динамично развиващия се пазар на труда. 
 
В. Монитор 
 
√ До края на юли се подават декларациите за дължими данъци за второто тримесечие 
До края на юли 2017 г. всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън 
тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. 
Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) се подава в сроковете за внасяне на 
дължимите данъци. Авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други 
източници, удържан за доходи, изплатени през второто тримесечие на 2017 г., се декларира в срок до 31 юли 2017 г. 
Декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, не 
е задължено да удържа и съответно да внася данък. Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ 
тримесечието, през което е придобит доходът, като за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от 
физическите лица през второто тримесечие на годината, срокът е съответно 31 юли 2017 г. 
Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху 
доходите на чуждестранни физически лица (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, 
стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от 
дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника 
по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове 
в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините. 
 
√ България на 24-то място по владеене на английски 
България е на 24-то място по ниво на владеене на английски език от общо 72 държави. Това показва британската 
класация на English proficiency index. Тя е разделена на общо пет групи държави с различно ниво на владеене на езика. 
България попада в третата група, в която са страните със средно ниво, сред които са още Италия, Франция, Испания. Във 
второто разделение влизат страните с висока степен на познания като Белгия, Германия, Сърбия. 
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На върха на класацията е Нидерландия, следвана от Дания и Швеция. В първите седем, където влизат държавите с най-
високи показатели са още Норвегия, Финландия, Сингапур и Люксембург. 
На последно място, в групата на страните с много ниско ниво на владеене на английски е Ирак, предхождана от Либия и 
Лаос. 
 
Econ.bg 
 
√ Европейският съюз ще финансира строежа на жп линия България - Македония 
Изявлението на еврокомисаря Хан дойде часове преди срещата на премиерите Вучич, Ципрас и Борисов 
Европейският съюз ще финансира строителството на железопътната линия от Коридор №8, която трябва да свърже Черно 
море с Адриатическо и да минава през територията на Македония. Това заяви еврокомисарят по разширяването на ЕС 
Йоханес Хан пред "Дойче веле" и уточни, че Брюксел ще предложи за финансиране общо 6 транспортни проекти - 
магистрали и жп-линии.  
"Един от железопътните проекти е свързан с известния Коридор №8, който трябва да направи връзката изток-запад от 
България през Македония и да достигне до Албания", подчерта Хан.  
Изявлението на еврокомисаря дойде часове преди среща на върха "ЕС - Западни Балкани" в рамките на Берлинския 
процес, която се откри вчера в Триест. 
Присъствието на гръцкия премиер Алексис Ципрас и сръбският президент Александър Вучич не само предоставя 
възможност за двустранно сътрудничество на по-високо ниво, но е и покана за България да участва в това 
сътрудничество, предава Independent Balkan News Agency. На 13 юли българският премиер Бойко Борисов ще бъде в 
Солун, придружен от външния министър Екатерина Захариева. 
Гръцкият премиер и Бойко Борисов, заедно с външните министри Никос Кодзиас и Екатерина Захариева, ще обсъдят 
двустранните регионални и международни въпроси. 
Според IBNA разговорите ще се фокусират върху Западните Балкани и европейската им перспектива, както и въпроси 
като сигурността и миграцията, тъй като и двете страни имат обща граница с Турция. 
Като страни от Европейския съюз, България и Гърция имат общо бъдеще и общи интереси в ЕС и на Балканите поради, 
което кооперацията между тях се смята за важна и наложителна. 
Интерконекторът България- Гърция, като разклонение на Транс-адриатическата газова линия и Турски поток, ако бъде 
пуснат ще направи важно енергийното сътрудничество. Двете страни ще станат много важни за енергийната сигурност на 
Европа. Най-накрая, железопътната връзка Бургас-Александропулис ще развие капацитета на двата града, които са и 
големи пристанища. 
След края на двустранната среща между България и Гърция, ще започне тристранна между гръцкия премиер Алексис 
Ципрас, сръбския президент Александър Вучич и българския премиер Бойко Борисов. 
В края на деня Алексис Ципрас ще се срещне и с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 
 
 
√ Германия е спечелила от гръцката дългова криза 1.3 млрд. Евро 
Делът на печалбата, получена от страна на Германия през 2015 г. в рамките на програмата на Европейската 
централна банка по покупка на гръцки облигации е била 952 млн. евро 
Кредитите за Гърция и покупката на гръцки облигации са донесли на Германия приходи от порядъка на 1,34 млрд. евро, 
съобщава вестник "Зюдойче цайтунг", позовавайки се та отговор на министерство на финансите на страната на въпроси 
на фракцията на „зелените“ в Бундестага. 
Така например, кредитите за Атина по линия на държавната банка KfW са донесли на Берлин лихви от порядъка на 339 
млн. евро. Делът на печалбата, получена от страна на Германия през 2015 г. в рамките на програмата на Европейската 
централна банка по покупка на гръцки облигации е била 952 млн. евро. 
„Зелените“ призовават правителството на Германия да даде на Гърция тази печалба. „Това, че Германия печели от 
кризата в Гърция“ е възможно, легално. Но в морален смисъл на солидарността това е нелегитимно“, цитира изданието, 
думите на експерта от „зелените“ по бюджета Свен-Кристиян Киндлер. 
 
Money.bg 
 
√ Саудитска Арабия намалява доставките на петрол през август 
Cayдитcĸa Apaбия щe нaмaли дocтaвĸитe нa cypoв пeтpoл ĸъм cвoитe ĸлиeнти пpeз aвгycт c пoвeчe oт 600 000 бapeлa нa 
дeн. Идeятa e cтpaнaтa дa бaлaнcиpa pъcтa нa вътpeшнoтo пoтpeблeниe пpeз лятoтo, дoĸaтo ocтaнe в paмĸитe нa 
aнгaжимeнтa cи зa пpoизвoдcтвo нa OΠEK. Toвa зaяви изтoчниĸ oт cayдитcĸaтa индycтpия, цитиpaн oт Rеutеrѕ. 
"Имa cилнo тъpceнe нa нaшия cypoв пeтpoл, нo ниe ce пpидъpжaмe ĸъм aнгaжимeнти cи ĸъм OΠEK", ĸoмeнтиpa 
изтoчниĸът, зaпoзнaт c пeтpoлнaтa пoлитиĸa нa cтpaнaтa. 
Πo дyмитe нa инфopмaтopa зa дa изпълни ĸвoтaтa cи зa OΠEK и дa пocpeщнe вътpeшнoтo cи тъpceнe пpeз лятoтo, 
Cayдитcĸa Apaбия пpaви гoлeми cъĸpaщeния нa мeждyнapoднитe ĸвoти c пoвeчe oт 600 000 бapeлa зa мeceц aвгycт. 
Taĸa изнocът зa aвгycт щe пaднe дo нaй-ниcĸoтo cи нивo пpeз тaзи гoдинa нa oĸoлo 6.6 милиoнa бapeлa гoдишнo, дoбaви 
изтoчниĸът. 
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Дocтaвĸитe ĸъм Aзия пpeз cлeдвaщия мeceц пaдaт c oĸoлo 200 000 бapeлa нa дeн дo 3.5 милиoнa. B cъщoтo вpeмe ĸъм 
Eвpoпa щe ce oтпpaвят 520 xиляди бapeлa нa дeн - cъc 70 xиляди пo-мaлĸo. Изнocът зa Cъeдинeнитe щaти щe бъдe пoд 
800 000 бapeлa пpeз aвгycт. 
 
Profit.bg 
 
√ Зелена сесия на БФБ въпреки ниския оборот 
Вчера основният индекс на БФБ-София SOFIX добави 0.34% до 711.17 пункта. Сесията бе зелена и за индикаторите 
BGBX40 и BGTR30, които записаха ръст от 0.15% и 0.01% до съответно 134.04 и 537.46 пункта. Единствено индексът BGREIT 
затвори на червено, губейки 0.115 до 113.76 пункта. 
Дневният оборот на регулиран пазар на БФБ-София отново остана на ниско ниво, достигайки 376 хил. лева. 
За разлика от предходните две сесии, днес активността на сегмента за компенсаторни инструменти бе почти символична. 
За сметка на това обаче, на сегмента на облигации бяха извършени сделки за общо 144 хил. лева. 
В условията на изключително ниска инвестиционна активност, най-търгуваната позиция на сегмента за акции бе тази на 
Сирма Груп Холдинг. Инвеститорите прехвърлиха 32 037 лота при 23 сделки, записвайки оборот от 34 хил. лева. Книжата 
на софтуерната компания поскъпнаха с 1.70% до 1.077 лева за брой. 
Акциите на Софарма бяха предмет на 16 сделки за общо 10 066 лота. В резултат на търговията бе записан оборот от 46 
хил. лева. Дяловете на фармацевтичната компания поскъпнаха с 1.63% до 4.680 лева за лот. 
10 сделки имаше днес с книжа на Трейс груп холд. Инвеститорите прехвърлиха 2 828 лота, реализирайки оборот от 12 
хил. лева. 
Единствената друга позиция, която постигна двуцифрено число трансакции днес бе тази на Елана Агрокредит – 14 
сделки. Инвеститорите прехвърлиха 8 706 лота, оформяйки оборот от 13 хил. лева. Книжата на дружеството записаха 
цената си от 1.520 лева за брой. 
Еврохолд България успя да запише зелена сесия, добавяйки 2.30% до цена от 1.289 лева за лот. Дружеството е най-
поскъпналата позиция за 2017 година, като от края на 2016 година до сега е добавило цели 97.40%. 
Сред позициите, които записаха зелена сесия попадат тези на Софарма трейдинг (+1.82% до 8.400 лева за брой), Стара 
планина Холд (+1.81% до 8.450 лева за лот), Адванс Терафонд АД СИЦ (+0.37% до 2.190 лева за лот) и Свилоза (+0.29% до 
3.500 лева за брой). 
Сред акциите, които поевтиняха днес попадат тези на Актив Пропъртис АД СИЦ (-3.88% до 4.950 лева за брой), Софарма 
имоти АД СИЦ (-2.93% до 6.300 лева за брой), ЗД Евроинс (-2.62% до 1.265 лева за брой), Алкомет (-1.92% до 17.900 лева 
за лот) и Доверие Обединен Холдинг (-1.49% до 1.920 лева за брой). 
 
√ Акциите и облигациите поскъпнаха след изявлението на Джанет Йелън 
Цените на акциите в Азия достигнаха до двегодишен връх днес, след като инвеститорите заложиха, че затягането на 
политиката в САЩ ще бъде повърхностно в най-добрия случай, повишавайки Уолстрийт до рекордни нива и понижавайки 
лихвите по държавните облигации навсякъде. 
Звездата днес е канадският долар, който поскъпна до 11-месечен  връх, след като Централната банка на Канада вдигна 
лихвите за първи път от седем години и остави вратата отворена и за допълнителни ходове. 
Въпреки всичко инвеститорите по-скоро изпитаха облекчение, че председателят на Федералния резерв Джанет Йелън не 
звучеше особено ентусиазирана по отношение на вдигането на лихвите, което бе зелена светлина за поемането на 
рискове. 
Пазарните нагласи получиха нов импулс, след като Китай изнесе оптимистични данни за износа и вноса през юни, което 
помогна на индекса CSI300 да нарасне с 0.4%. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI добави 1.2% достигайки най-високото си ниво от май 2015 г. 
Австралийският основен индекс скочи с 1%, докато южнокорейският KOSPI се повиши с 1.1% до рекордно ниво след като 
централната банка не внесе промени в паричната си политика с цел подкрепа на потренителските разходи. 
Японският Nikkei бе ограничен от по-скъпата йена и записа повишение от едва 0.15%. 
На Уолстрийт вчера Dow Jones добави 0.57%, докато S&P 500 се повиши с 0.73% а Nasdaq затвори с 1.10% нагоре. 
Акциите бяха подпомогнати от спада в лихвите при държавните облигации, след като Йелън се изказа предпазливо по 
отношение на инфлацията и отбеляза, че Фед няма да има нужда да вдига лихвите "още много". 
В резултат на това държавите облигации поскъпнаха, а лихвата по 2-годишните книжа падна до триседмично дъно. 
В същото време канадският долар записа най-голямото си поскъпване в процентно изражение от март 2016 г. насам и за 
последно се търгуваше на ниво от 1.2740 спрямо щатския долар или близо до едногодишен връх. 
Основният губещ бе щатският долар, който поевтиня до 112.97 спрямо йената. Еврото поскъпна до 1.1437 спрямо долара. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути бе близо до 
деветмесечни дъна на ниво от 95.602 пункта. 
Спадът в лихвите по държавните облигации облагодетелства златото, което поскъпна с 0.3% до 1 223.67 долара за 
тройунция. 
Цената на петрола от сорта брент се повиши с 1% до 47.75 долара за барел, докато щатският лек суров петрол се 
търгуваше без промяна на ниво от 45.49 долара за барел. 


