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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Вulgaria On Air 
 
√ Какво е да си чуждестранен инвеститор у нас 
Къде и как да вложим пари? 
Едва 27 млн. и 800 хил. евро са чуждите инвестиции в България за първото тримесечие на тази година. Отчетът е на МФ. 
Според статистиката спадът е с около 270 млн. лв. Увеличение е имало през април. И то не е много - едва 179 милиона 
лева. 
Според председателя на АИКБ Васил Велев основните пречки пред бизнеса са липсата на качествена работна ръка, 
политическата криза на Балканите и все още нерешеният у нас проблем с корупцията. По думите му IT-секторът се 
развива най-бързо в момента.  
Андрю Морис, който е изпълнителен директор на The Blueprint смята, че у нас има много възможности за инвестиции. 
Държавата, посредством различни програми, подпомага младите предприемачи, но за всяка идея и за всеки нов бизнес 
е нужен план за поне 3 години. 
За България е важно да показва, че е страна, в която всеки може да има успех, допълни той. 
В репортаж от Русе показваме как инвестицията на Ахим Байерл отпреди години днес вече е работещ бизнес в България. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Симеонов след среща с бизнеса: Класовете да отпаднат! 
Те стимулират мързел, а не трудолюбие, смятат работодатели 
Класовете за прослужено време трябва да отпаднат, каза вицепремиерът Валери Симеонов след среща с представители 
на работодателски организации в Министерския съвет. 
По думите му на срещата са били обсъдени възможностите за създаване на механизъм, с който да се определя 
минималната работна заплата. 
"Срещата беше работна, решения не са вземани, готов съм и за разговори със синдикатите по темата", каза още 
Симеонов, цитиран от БТА. 
Работодателите отново са поставили темата за отпадане на класовете за стаж от работните заплати. 
Васил Велев, председател на УС на АИКБ посочи, че целта не e намаление на възнагражденията на работници и 
служители, а включването на класовете в заплатите. 
По думите му тези класове са отживели и подобен механизъм няма в страните в ЕС. Те стимулират мързел, а не 
трудолюбие, подчерта Велев. 
 
В. Дума 
 
√ Вицепремиер иска да падне класът към заплатата 
Класовете са отживелица и стимулират мързел, а не трудолюбие, твърдят от АИКБ 
Да отпадне клас прослужено време и да се изработи механизъм за определяне на минималната работна заплата. Тази 
отдавнашна идея на бизнеса срещна подкрепата на вицепремиера Валери Симеонов. Вчера с вицепремиера по 
икономическата и демографската политика се срещнаха изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов, 
председателят на АИКБ Васил Велев, изпълнителният председател на БСК Божидар Данев и главният секретар на БТПП 
Васил Тодоров. Освен за отпадане на класа, работодателските организации настояха и за изработване на механизъм за 
определяне на минималната заплата. ДУМА припомня, че преди дни министърът на труда и социалната политика Бисер 
Петков изпрати до социалните партньори проект за рамково споразумение за изработване на механизъм за определяне 
на минималната заплата. 
Симеонов, под чието председателство се провеждат и заседанията на Тристранката, заяви, че е склонен да приеме 
отпадането на класа. Разбира се, въпросът следва да се реши на Тристранка. Той определи като атавизъм 
съществуването на клас прослужено време. Работодателските организации настояват и за обвързване на минималната 
заплата със средната за страната и с производителността на труда. Припомняме, че преди време от КНСБ представиха 
данни, според които производителността на труда и рентабилността в много сектори у нас са на европейско ниво и 
значително изпреварват доходите. 

http://www.bgonair.bg/direktno/2017-07-13/kakvo-e-da-si-chuzhdestranen-investitor-u-nas
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Васил Велев посочи, че с отпадането на класа целта не e намаление на възнагражденията на работници и служители, а 
включването на класовете в заплатите. По думите му класовете са отживелица и стимулират мързел, а не трудолюбие. 
Според него клас прослужено време дискриминира младите служители. 
Вицепремиерът Симеонов посочи, че конкретен механизъм не е обсъждан, тъй като това били разговори от експертно 
естество. "Ще се опитаме да приложим това, което са постигнали други европейски страни", коментира той. 
ДУМА припомня, че темата за отпадането на парите за прослужено време не е нова за работодателите. В годините те 
често поставят въпроса за отпадането му или намаляването му в годините. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Отпада класът за прослужено време? 
Класовете за прослужено време трябва да отпаднат, каза пред журналисти днес в МС вицепремиерът Валери Симеонов. 
Това е един остатък от миналото, каза той. 
На среща с представители на работодателски организации Симеонов е обсъдил възможностите за определяне на 
механизъм за определяне на минималната работна заплата.  
Срещата беше работна, решения не са вземани, готов съм и за разговори със синдикатите по темата, каза още Симеонов. 
Работодателите отново са поставили темата за отпадане на класовете за стаж от работните заплати. Васил Велев, 
председател на УС на АИКБ, посочи, че целта не e намаление на възнагражденията на работници и служители, а 
включването на класовете в заплатите.  
По думите му тези класове са отживели и подобен механизъм няма в страните в ЕС. Те стимулират мързел, а не 
трудолюбие, подчерта Велев, цитиран от БТА. 
Неотдавна се разбра, че правителството ще разглежда проект за отпадане на плащанията за „клас прослужено време”, 
като тези средства ще бъдат включени в основната заплата на служителите и работниците.  
За премахване на "класа" се говори отдавна. 
Възможно е кабинетът да предложи за обсъждане класът за прослужено време да отпадне в Кодекса на труда и за 
частния бизнес, каза през есента на 2015-а Владислав Горанов - тогава и сега финансов министър.  
Той също смята, че класът за прослужено време е анахронизъм и е време да се помисли за неговото отпадане.  
"Знаете, че реакцията на синдикатите е много чувствителна по тази тема, но в Кодекса на труда минималният процент, 
който е заложен, е 0.6 на сто на година. Увеличаването на службата не означава подобряване на качествата или ако 
увеличаването на времето, през което си служил, увеличава твоите качества или подобрява твоята работа, това трябва да 
стане чрез увеличение на заплатата, а не по този автоматичен начин, без да се отчита това", коментира Владислав 
Горанов, цитиран тогава от в. "Сега".  
За МВР класът носи 2% към възнаграждението всяка година. 
Работодатели и синдикати водят спорове и за минималната заплата. Симеонов заяви, че ще се приеме европейски 
механизъм за определянето й. 
 
В. Стандарт 
 
√ Готвят отпадане на класовете за стаж  
Класовете за прослужено време може да отпадват. Работодателите отново поставиха темата за отпадане на класовете за 
стаж от работните заплати вчера. 
Изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов, председателят на АИКБ Васил Велев, изпълнителен председател на 
БСК Дожидар Данев и главният секретар на БТПП Васил Тодоров се срещнаха вицепремиера по икономическата и 
демографската политика Валери Симеонов. Класовете за прослужено време трябва да отпаднат, каза Симеонов след 
разговора. На срещата обсъдихме възможностите за изработване на механизъм за определяне на минималната работна 
заплата, каза още вицепремиерът. Според него срещата е била работна, решения не са вземани. 
Васил Велев посочи, че целта не e намаление на възнагражденията на работници и служители, а включването на 
класовете в заплатите. По думите му тези класове са отживелица. Те стимулират мързел, а не трудолюбие, каза Велев. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
Investor.bg 
 
√ Р. Порожанов: Трябва да търсим баланс в съфинансирането на земеделието 
Според министъра на земеделието е важно да се изгради единна позиция, която да бъде представена пред 
Европейската комисия  
Трябва да търсим баланс в съфинансирането. Икономическите условия вече не позволяват да няма съфинансиране на 1-
ви стълб, както е било политическото отстояване през изминалите два програмни периода. 
Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на среща със земеделския бранш, където бяха 
представени резултатите от онлайн въпросника на Европейската комисия (ЕК) за бъдещето на Общата селскостопанска 
политика. 
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Той посочи, че дебатът тепърва започва, но е важно да се изгради единна позиция, която да бъде представена пред ЕК. 
Балансът при правилата за съфинансирането е важен, защото различните държави разполагат с различен бюджет, а 
целта е всички бенефициенти да бъдат подпомагани справедливо. 
Подпомагането касае вас – представителите на бизнеса и е хубаво, че на база на разговорите ни през последните 
месеци, става ясно, че нямаме принципни различия. Ние ще използваме вашите становища и препоръки, допълни още 
министър Порожанов. 
Проучването за бъдещето на ОСП е проведено в периода от 2 февруари до 2 май 2017 г. на базата на онлайн-въпросник. 
Изпратени са 322 916 становища (включително от големи обществени компании), 1 423 общи позиции. 
Онлайн-въпросникът е попълнен 58 520 пъти, от 21 386 земеделски производители (36,5%), 27 893 други граждани 
(47,7%), 9241 организации (15,8%) Обхващащи частни компании, публични органи, търговски, бизнес или професионални 
организации, неправителствени организации и платформи, научни и академични среди. В България въпросникът е 
попълнен 956 пъти, 0,3%, като 141 отговора са на фермери. 
 
√ Програмата на българското председателство е публикувана за обсъждане 
Сред акцентите в документа са реформата на системата за убежището, на бюджета на ЕС след 2020 г. и 
задълбочаване на икономическия и паричен съюз  
Програмата за приоритетите на българското председателство на Европейския съюз (ЕС) е готова и публикувана за 
обсъждане на портала за обществени консултации strategy.bg. 
Становища по документа може да се изпращат на Министерството за българското председателство на ЕС до 14 август. 
Както вчера обясни министърът за председателството Лиляна Павлова, в основата на програмата залягат „трите К“ - 
консенсус, конкурентоспособност и кохезия. 
В рамките на тези водещи приоритети България ще търси единство за реформата на системата за убежище, борбата с 
тероризма, довършване на единния цифров пазар, данъчното облагане на корпорациите, реформата на многогодишната 
финансова рамка на ЕС и на общата селскостопанска политика (ОСП) и т.н. 
Консенсусът – миграция, Шенген, Западните Балкани 
На първо място в рамките на този приоритет в програмата е заложена темата за сигурността и миграцията. Като част от 
нея България ще работи за изграждане и прилагане на ефективни механизми за повишаване на сигурността на 
гражданите на ЕС, укрепване на контрола по границите и по-ефективно управление на миграционните процеси. 
В тази връзка от първостепенно значение е завършването на реформата на Общата европейска система за убежище. 
В областта на сигурността, борбата с престъпността и тероризма усилията на Българското председателство ще бъдат 
насочени към подобряване на взаимната съвместимост на информационните системи и бази данни на ЕС, финализиране 
на работата по предложенията за изменение на правната рамка за функционирането на Шенгенската информационна 
система, стартиране на обмен за резервациите за пътувания и формулиране на единни стандарти и процедури при 
извършването на проверки за сигурност по границите и във вътрешността на ЕС. 
За Западните Балкани се предлага инициатива за дигитална свързаност, включително поетапно възприемане на 
правилата за роуминг в ЕС, както и задълбочаване на регионалното сътрудничество с цел сближаване заради бъдещото 
еврочленство. 
Сред приоритетите в рамките на първото „К“ е поставена и работата по създаването на Службата на европейския 
прокурор както и подготовка на новата Стратегия на ЕС за електронно правосъдие 2019-2023 г. 
Конкурентоспособност – цифров пазар, данъчно облагане на корпорациите, предприемачество 
В проектопрограмата се посочва, че единният цифров пазар е един от източниците на растеж, заради което е 
необходимо създаването на ясна и опростена правна среда. 
България дава заявка да работи за премахване на правните пречки за осъществяване на трансгранична търговия и за 
постигането на реален напредък за справяне със съществуващите регулаторни бариери, както и намаляване на 
необоснованите и непропорционални изисквания към бизнеса в сферата на услугите. 
За тази цел се предвижда ускоряване на процеса по доизграждане на конкурентен и справедлив единен цифров пазар, 
актуализиране на регулаторната рамка за телекомуникациите, развитие на интермодалните превози, засилване на 
конкурентоспособността и устойчивостта на въздушния транспорт на ЕС, справедливо и ефикасно данъчно облагане на 
корпоративните печалби и предотвратяване на възможностите за укриване и невнасяне на данъци. 
България ще работи и за насърчаване на предприемачеството, основано на цифрови технологии и иновации, като сред 
приоритетите се включват развитие на алтернативни източници на финансиране, стимулиране на социалните иновации, 
модернизация на европейските образователни системи. 
Относно икономическия и паричен съюз България ще работи за неговото задълбочаване, за намаляване на рисковете в 
банковата система, завършване на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари, като се търси политическо съгласие 
по спорните въпроси. 
Приоритет в рамките на второто „К“ е и изграждането на стабилен Европейски енергиен съюз чрез насърчаване 
изграждането на липсващата инфраструктура с оглед преустановяване изолацията на част от държавите членки от 
европейските газопреносни и електропреносни мрежи и осигуряване сигурността на газовите доставки. 
Кохезия – бюджетни реформи 
Предвид, че догодина трябва да започнат и преговорите за многогодишната финансова рамка на ЕС за периода след 
2020 г., българското председателство ще стартира инициативи за продължаване на дебата по реформите, посочва се в 
проектодокумента. 
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България ще работи и за хармонизиране на правилата на фондовете и инструментите на Европейския съюз, както и за 
намирането на правилен баланс между безвъзмездната финансова помощ и финансовите инструменти, както и за 
реформата на общата селскостопанска политика (ОСП). 
За ОСП България ще настоява да се запази бюджетът й, както и доказалите се като ефективни инструменти за 
подпомагане, сред които схемата за единно плащане на площ и обвързаното с производството подпомагане. 
 
Капитал 
 
√ "Булгартрансгаз" и "Сърбиягаз" преговарят за нова газова връзка 
Тя ще е с капацитет от 10-12 млрд. куб. метра газ, които ще се транзитират към Европа 
Булгартрансгаз" преговаря със "Сърбиягаз" за изграждане на напълно нова газова връзка с капацитет от 10-12 млрд. куб. 
метра годишно. Това съобщи изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Георги Гегов пред журналисти след 
общественото обсъждане на 10-годишния план за развитие на газопреносната мрежа в Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР). 
"Преди два дни подписахме със сръбските колеги меморандум, с който, ако успеем да реализираме нашата идея за 
газов хъб, те също да направят необходимото да разширят мрежата си и този газ да се транспортира оттам за Унгария и 
Австрия", посочи Гегов. 
Все още с експерите на "Газпром" се обсъжда по какъв маршрут да бъде пренасочен руският газ след изгрждането на 
"Турски поток", който цели да замени сегашния маршрут през Украйна, стана ясно от думите на Гегов. Той обясни, че 
обсъжданите варианти са два, през Варна (което на практика е смален вариант на проекта "Южен поток") или през 
българско-турската граница. Други варианти за доставки за газовия хъб са евентуалните залежи в Черно море, азерски, от 
LNG терминалите и дори румънски газ, обясни още Гегов. 
Най-изгодният маршрут 
Според Гегов най-евтиният вариант за новия маршрут за руския газ през страната ни ще бъде, ако се използва 
съществуващият транзитен газопровод с Турция, през който в момента преминават около 12 млрд. куб. метра годишно, 
само че в обратна посока. "Ако газът влиза през Турция, ще се използва сега съществуващата тръба, но трябва да се 
инвестира в разширение. Това ще е най-евтиният маршрут, ако се налага да поемаме 16 млрд. куб. метра газ годишно", 
посочи Гегов. 
За транзита на тези количества "Булгартрансгаз" и "Газпром" имат договор до 2030 г. Тези, които в момента се доставят 
за Турция обаче ще се пренасочат за Европа след влизането в експлоатация на "Турски поток". По думите на Гегов вече е 
100% сигурно, че количествата, които страната ни транзитира за Гърция (2.6 млрд. куб. метра през 2016 г.), ще се запазят, 
тъй като вече е постигнато споразумение с руската страна за това. 
Отделно за собствено потребление България купува около 3.5 млрд. куб. метра газ годишно, за които "Булгаргаз" има 
договор до 2022 г. 
Подкрепа за хъба? 
Директорът на "Вътрешен енергиен пазар" в Генералната дирекция "Енергетика" в ЕК - Клаус-Дитер Борхард, пристига в 
четвъртък на посещение в София, в рамките на което ще бъде обсъдена концепцията за газовия хъб, посочи Гегов. ЕК 
вече отпусна 920 хил. евро за предпроектно проучване на проекта, като процедурата за избор на изпълнител трябва да 
започне до края на юли, заяви Гегов. "На мен ми се иска до края на годината да имаме ясни анализи от гледна точка на 
икономически и политически нюанси, които биха се появили при изграждането на хъба. Това означава, че трябва да 
знаем колко би струвал този проект, какви потоци ще минават през него и колко бихме печелили", посочи още Гегов. 
Пазарът на газ 
Интересът към виртуалната търговия с газ, която съществува от началото на миналата година, расте, стана ясно от думите 
на Гегов. Той съобщи, че вече има седем търговеца, които всекидневно сключват сделки, включително и през 
интерконектора с Румъния, като някои от тях търгуват с по 1 млн. куб. метра дневно. 
 
В. Стандарт 
 
√ МОСВ след жълт картон от ЕК: Пречистването на отпадъчните води е основен приоритет 
Европейската комисия изпрати до България и Кипър официално предупредително писмо за започване на наказателна 
процедура за констатирани пропуски в прилагането на изискванията на директива 91/271 за пречистване на градските 
отпадъчни води, обявиха от Министерството на околната среда и водите.  
Според комисията страната ни не е осигурила необходимото качество на пречистване в 96 градски агломерации. 
Констатациите се базират на данни към 2014 г. Междувременно в последните 10 години България полага системни 
усилия за решаването на констатираните в писмото проблеми. Пречистването на отпадъчните води е приоритет в 
работата на Министерство на околната среда и водите. 
Над 2,3 млрд лв. от Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 са насочени към изграждане на ВиК инфраструктура 
в агломерации с над 10 хил. жители, за които се отнася писмото. В предходния програмен период успешно са изпълнени 
221 проекта в сектор „Води" с усвоена безвъзмездна финансова помощ в размер на над 2,4 млрд.лв. 
Изградени/реконструирани са 50 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ). 
В сегашния програмен период към момента са обявени 11 процедури на обща стойност 881 209 959 лв. (38% от ресурса 
на ОПОС в сектор „Води"). Договорени са средства в размер на 602 826 493 лв. (26% от ресурса по оста). Работи се 
активно върху реализирането на проектите с бенефициенти общините: Асеновград, Плевен – Долна Митрополия, 
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Добрич, Приморско, Елхово, Айтос, Враца, Банско, Варна – Златни пясъци, Видин, Тервел и Ямбол. Вече приключиха 
първите два фазирани проекта –- пречиствателните станции на Шумен и Раднево. До края на годината ще бъде обявен и 
останалия ресурс по оста на база на резултатите от регионалните прединвестиционни проучвания, които са възложени от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В проучванията се идентифицират приоритетните 
инвестиции във ВиК инфраструктура в агломерации над 10 000 е.ж. на територията на 16 консолидирани ВиК оператора. 
В предния програмен период със средства от ОПОС са изградени/реконструирани 50 пречиствателни станции за 
отпадъчни води – Благоевград, Бургас, Бяла Слатина, Варна, Вършец, Габрово, Етрополе, Казанлък, Карлово, Кнежа, 
Козлодуй, Костинброд, Кричим, Кубрат, Кърджали, Ловеч, Лозница, Луковит, Мездра, Момчилград, Монтана, Несебър, 
Нови пазар, Павликени, Панагюрище, Пещера, Пирдоп, Поморие, Провадия, Първомай, Раковски, Руен, Свиленград, 
Свищов, Септември, Созопол, Сопот, Стамболийски, Трявна, Троян, Тунджа, Хисаря, Червен бряг, Ябланица, Бяла-Русе, 
Бургас (Банево), Силистра, Исперих, Ботевград, Белене. От подобрените условия във ВиК сектора се ползват над 889 594 
жители. 
 
√ Теменужка Петкова: Газовият хъб е за цяла Югоизточна Европа 
Проектът за газовия хъб е изключително ценен, не само за България, а за целия регион на Югоизточна Европа. Това каза 
пред бТВ министърът на енергетиката Теменужка Петкова. 
Той ще даде възможност през България да минава природен газ от различни източници по различни маршрути и да се 
създадат условия впоследствие за търговия на природен газ на базата на тази платформа за изграждане на 
газоразпределителен център на територията на страната, допълни министърът. 
Теменужка Петкова обясни, че това ще е една възможност за реална диверсификация, за развитие и либерализиране на 
пазара на природен газ. 
Концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България е разработена съвместно с 
партньорите ни от дирекция „Енергетика" на ЕК. 
Този проект олицетворява изцяло идеите на Европейския енергиен съюз, свързани с диверсификацията на източниците и 
маршрути за доставка на природен газ, и с развитието на пазара на природен газ, каза още тя. 
Съвсем скоро предстои „Булгартрансгаз" да обяви обществената поръчка за предпроектното проучване, за което ЕК е 
предоставила и финансиране, обяви Теменужка Петкова. 
Всеки един проект, който се реализира на територията на България, ще бъде съобразен с европейското законодателство, 
категоричен беше министърът. 
По думите й, за да стане възможно изграждането на този хъб, трябва на първо място да се изгради липсващата 
инфраструктура, което ще ни даде възможност да доставим природен газ от различни източници. 
"Тази инфраструктура не стана факт години наред и в края на 2016 г. беше изграден първият интерконектор между 
България и Румъния. В момента вървят пазарните тестове за резервиране на капацитет. Това е един процес, който е 
свързан с търговската експлоатация на проекта, но кат инфраструктура той е факт. 
Сега сме на път да реализираме изключително важния интерконектор с Гърция, чието развитие стана факт през 
последните 2,5 години". 
Петкова каза още, че в началото на есента ще се стартира обществена поръчка за изпълнител, за строител на този проект, 
подготвена е документацията и предстои да бъде възложена. 
Това е част от липсващата инфраструктура за този хъб и това е може би един от най-важните ключови проекти в Южния 
газов коридор. Той ще даде възможност да се свържем с друг източник на газ, какъвто е Каспийският регион. 
За интерконектора със Сърбия работим много активно. От българска страна са налице всички предпоставки този проект 
да се реализира. Ние сме изпълнили първата фаза на проекта, но за да стартира втората фаза, изискванията са нашите 
партньори от отсрещната страна да са достигнали същите действия, реципрочни на нашите, за да има устойчивост, заяви 
министър Петкова. 
"При сърбите обаче има проблем с осигуряване на финансиране. Те кандидатстват за финансиране по предпроектните 
програми, с които Сърбия разполага, но има забавяне в предоставянето на средствата. 
Ние сме осигурили финансиране по оперативна програма „Иновация и конкурентоспособност" – 45 млн. лв., но ако това 
забавяне продължи може да загубим този осигурен ресурс. 
До 2018 г. трябва да започнем да строим. Ако нашите партньори от сръбска страна не постигнат такъв напредък, 
съществува риск, така че ние трябва да мислим и в малко по-друга светлина". 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Варна по-добра от София по условия за бизнес 
Ако България беше представена от Варна, а не от София, тя щеше да заема 57-мо място в света по условия за правене на 
бизнес, а не 82-ро, както е в момента. 
Варна изпреварва София по условия за правене на бизнес. Това сочат резултатите от доклада на Световната банка за 
бизнес средата в България, Румъния и Унгария, съобщава БНР.  
Ако в традиционното изследване на Световната банка “Правене на бизнес“, България беше представена от Варна, а не от 
София, тя щеше да бъде на 25 места по-високо в класацията, т.е. вместо да заема 82-ро място в света, щеше да бъде на 
57-ма позиция.  
Освен във Варна и София Световната банка е изследвала регулациите в Плевен, Русе, Пловдив и Бургас.  
Основният извод е, че на някои места услугите са по-бързи, но по-скъпи.  
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Коментарът на вицепремиера Томислав Дончев по този повод  е, че държавата се фокусира върху режими, които са 
незаконни.  
"Не забравяйте, че функцията на областните управители е да следят за законността на актовете на местните власти. До 
един месец областните управители ще бъдат събрани на съвещания, за да обсъдят регулациите на местно ниво и тяхната 
законност", заяви той. 
Дончев отбеляза, че Върховна административна прокуратура върши чудесна работа в тази посока, но редно е и 
областните управители да бъдат по-мобилизирани.  
Догодина ще бъде направен анализ на 8-те сфери, в които правителството вече работи за намаляване на 
административната тежест: 70 закона трябва да бъдат променени, за да сработи това, че няма да изискваме повече 
свидетелство за съдимост. Ще се върви към все повече електронни услуги, които са по-бързи и по-евтини, обеща Дончев. 
 
В. Монитор 
 
√ Спряха от продажба 280 000 опасни LED прожектори  
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) изтегли от българския и европейския пазар 279 509 
LED прожектора, които не отговарят на условията за безопасност, съобщиха от регулаторния орган. Не е ясно обаче колко 
от тези светещи тела са хванати у нас, обясниха от ДАМТН за „Монитор“. 
Финансираната от ЕК проверка е започнала още през 2016 г., като в инспекциите са се включили 21 контролни органа и 
организации от следните страни: Австрия, Англия, Белгия, България, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, 
Кипър, Латвия, Люксембург, Норвегия, Финландия, Холандия, Швейцария, Швеция. 
Инспекциите са били фокусирани основно върху LED прожектори, които са нови и широко използвани продукти от 
потребителите за осветление на домове, тераси, дворове и гаражи, уточняват от агенцията. 
Според експертите повечето прожектори имали фотоклетки, които се включват при засичане на движение на хора в 
осветяваното пространство, което ги прави още по-атрактивни на пазара. 
В хода на проекта, от територията на европейските страни-участници, били закупени и тествани по отношение на 
безопасност 90 броя LED прожектори от различни марки и модели. 
Обобщените резултати от тестовете по електрическа безопасност и електромагнитна съвместимост показали, че 55 от 
изпитаните продукти отговарят на стандартите. 
5 артикула били със сериозни несъответствия - имало висок риск за потребителите от попадане под напрежение и удар 
от електрически ток. Гранични стойности при изпитанията са показали 9 прожектора - те потенциално могат да създадат 
среден и нисък риск, а несъществени несъответствия имали 21 продукта. 
От ДАМТН обясняват, че в резултат на проверките са създадени 12 нотификации в Европейска система за бързо 
предупреждение за опасни нехранителни продукти - RAPEX, като за 5 от тях е сигнализирала българската държавна 
агенция. 
В целия ЕС са били изтеглени и спрени от разпространение общо 35 различни по марка и модел несъответстващи LED 
прожектори от пазара, като окончателното им количество ще бъде обобщено след приключване на проекта през есента. 
През април миналата година инспекторите на ДАМТН са извършили проверки на още 133 LED прожектора различни по 
вид, марка и модел в търговски обекти на територията на цялата страна. Резултатите показват, че при 13 светещи тела са 
установени несъответствия. Сред най-честите нарушения са липса на инструкция за употреба на български език и адрес 
на отговорните икономически оператори. Според ДАМТН нередностите вече са отстранени. 
 
Econ.bg 
 
√ Месец юни донесе дефлация от 0,5% 
Инфлацията от началото на годината е 0,7% 
Индексът на потребителските цени за юни 2017 г. спрямо май 2017 г. е 99.5%, т.е. месечната инфлация е минус 0.5%. 
Инфлацията от началото на годината (юни 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 0.7%, а годишната инфлация за юни 2017 г. 
спрямо юни 2016 г. е 1.9%, съобщи Националната статистика. 
Средногодишната инфлация за периода юли 2016 - юни 2017 г. спрямо периода юли 2015 - юни 2016 г. е 0.8%. 
През юни 2017 г. спрямо предходния месец бележат намаление цените на следните стоки и услуги: хранителни продукти 
и безалкохолни напитки - намаление с 1.2%; облекло и обувки - намаление с 0.6%; жилища, вода, електроенергия, газ и 
други горива - намаление с 0.2%; здравеопазване - намаление с 0.1%; транспорт - намаление с 1.6%; развлечения и 
култура - намаление с 0.2%. Ръст има в цените на: алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%; жилищно 
обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.2%; съобщения - 
увеличение с 0.2%; ресторанти и хотели - увеличение с 0.9%. 
През юни 2017 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: брашно - с 0.2%, месо от едър рогат добитък - 
с 0.1%, месо от домашни птици - с 0.2%, пресни млека - с 0.8%, кашкавал - с 0.4%, яйца - с 2.0%, олио - с 0.1%, други 
пресни плодове (ягоди и череши) - с 32.2%, домати - със 17.7%, краставици - със 17.8%, зеле - с 20.5%, пипер - с 20.7%, 
зрял чесън - с 12.5%, маслини - с 1.4%, леща - с 0.5%, картофи - с 20.0%, сладолед - с 3.4%, пресни зеленчукови подправки 
- с 4.8%, какао - с 0.1%, минерална вода - с 0.8%, и други. 
Увеличение бележат цените на следните хранителни продукти: ориз - с 1.2%, хляб - с 1.8%, свинско месо - с 1.9%, 
малотрайни и трайни колбаси - съответно с 2.6 и 2.3%, мляно месо (кайма) - с 1.4%, риба - с 0.9%, кисели млека - с 2.4%, 
млечни масла - с 3.8%, маргарин - с 2.6%, ябълки - с 5.8%, цитрусови и южни плодове - с 4.2%, зрял лук - с 3.5%, зрял боб - 
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с 1.8%, оцет - с 1.1%, сол - с 0.8%, кафе и чай - съответно с 1.7 и 1.1%, газирани напитки - с 2.2%, вино и бира - с по 0.6%, и 
други. 
През юни 2017 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло и 
обувки - съответно с 0.7 и 0.5%, газообразни и течни горива за битови нужди - съответно с 0.6 и 3.1%, въглища и дърва - с 
по 1.1%, перални и съдомиялни машини - с 1.0%, прахосмукачки - с 1.4%, климатични инсталации - с 2.2%, автомобили 
втора употреба - с 1.6%, дизелово гориво - с 3.4%, автомобилен бензин А95Н - с 2.2%, автомобилен бензин А98Н - с 1.7%, 
газ пропан-бутан за ЛТС - с 3.7%, метан за ЛТС - с 0.5%, мобилни телефонни услуги - с 1.8%, телевизори - с 2.4%, 
цветарство - с 3.4%, кина, театри, концерти - с 1.8%, и други 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: 
цигари - с 0.1%, хладилници - с 0.3%, бойлери - с 0.6%, прахове за пране - с 0.6%, персонални компютри - с 0.2%, пакетни 
далекосъобщителни услуги - с 3.3%, ресторанти и кафенета - съответно с 0.3 и 0.5%, пътнически въздушен транспорт - с 
0.7%, услуги по краткосрочно настаняване - със 7.4%, вестници и периодични издания - с 0.6%, продукти за лична хигиена 
и козметични продукти - с 0.3%, и други. 
През юни 2017 г. цените на лекарствените продукти са се намалили с 0.1%, а на стоматологичните услуги са се увеличили 
с 0.1%. Цените на лекарските услуги остават на равнището от предходния месец. 
 
√ Голямо петролно находище откриха край Мексико  
Голямо петролно находище бе открито в Мексиканския залив, предаде БТА. 
То е на няколко десетки километра от крайбрежието на щата Табаско, в югоизточната част на Мексико. 
Мексиканската компания "Сиера ойл енд гес" (Sierra Oil & Gas), открила находището в блок 7 от шелфа, съобщи 
предварителни оценки. Според тях то съдържа между 1,4 милиарда и 2 милиарда барела петрол. 
Добивът в района на залива, където работят стотици платформи нараства бързо, съобщи Ройтерс в началото на май т.г. 
Само откъм САЩ той достигна рекордните 1,76 милиона барела на ден, а се очаква догодина да надхвърли 2 милиона. 
През декември 2013 година мексиканските власти обявиха реформа в енергийния сектор. Тя - за първи път от края на 30-
те години на XX век - даде право на частни и чуждестранни компании да участват в разработването на находища на 
въглеводороди в страната. 
 
Банкеръ Daily 
 
√ Председателят на КФН предложи заместниците си 
Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина Караиванова внесе в парламента своите предложения за 
постовете на двамата заместник-председатели с изтекли мандати, става ясно от съобщение на сайта на Народното 
събрание.  
За заместник-председател, ръководещ "Надзора над инвестиционната дейност" е предложен икономистът Румен 
Соколов, а за надзора над осигурителния пазар ще отговаря - юристът Йордан Чомпалов. 
„Квалификацията и професионалния опит на Соколов в най-голям степен свидетелстват за богатия опит и задълбочените 
му познания в специфичната област на капиталовите пазари“, посочва се в писмото на Караиванова до председателя на 
парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова. 
Към момента Румен Соколов е управител на „Сервиз финансови пазари“ ЕООД, което е дъщерно дружество на Българска 
фондова борса.  
Йордан Чомпалов има богат опит в сферата на финансите и по конкретно в областта на правото на ценните книжа и 
финансовите пазари, търговското и банковото дело. Карина Караиванова аргументира своя избора на Чомпалов с богатия 
му опит в разработването на нормативни актове, което е „изключително полезно за разработване на принципно нови 
нормативни актове в областта на осигурителния надзор в КФН“. 
Според процедурата след не по-малко от 12 дни номинираните за заместник-председатели на КФН трябва да бъдат 
изслушани в парламентарната Комисия по бюджет и финанси, а след това кандидатурите им трябва да бъдат подложени 
на гласуване в Народното събрание. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на 
присъстващите народни представители. Ако той не получи необходимите гласове, ще бъде открита нова процедура за 
избор. 
 
√ ББР ще покрива до 100% от риска по инвестиционни кредити на търговски банки  
Българската банка за развитие (ББР) стартира нова програма за индиректно финансиране по плана "Юнкер", съобщиха от 
финансовата институция. Общият бюджет на програмата е 300 млн. евро. Половината от сумата е осигурена от 
Европейската инвестиционна банка, а останалата част е собствено финансиране от ББР. 
Програмата има две специфики, които се налагат за първи път на българския пазар. Предвижда се банките - партньори 
да прилагат индивидуалните си вътрешни правила за кредитиране, а ББР да поема освен финансирането, но и до 100% 
от риска по предоставените по този ред заеми. 
"Долният праг на кредитите по новата програма е 3 млн. лева. Това е така, защото в момента по другата наша програма - 
"Напред" (с максимален праг 3 млн. лв.) има неусвоен от банките ресурс и възможност за допълнително договаряне с 
тях. Горният праг на новата програма - 24 млн. лв. е ограничението, което Европейската инвестиционна банка поставя 
като максимална експозиция към един клиент", обясни изпълнителният директор на ББР Ангел Геков. Той подчерта, че 
големият плюс в случая е дългият срок, в който компаниите ще могат да погасяват заемите - до 15 години. За сравнение 
традиционният срок на договорите за подобен тип инвестиционни заеми е 7 години. 
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По програмата се предвижда ограничение на максималния размер на ангажимента, който се поема от ББР – до 30% от 
гарантирания портфейл. 
"Ние гарантираме 100% от експозициите, но общият размер на потенциално поетата загуба от нас е до 30 процента. Това 
означава, че ако имаш десет кредита по 100 единици гаранцията се простира спрямо всички тях, но плащането по нея е 
лимитирано до 300 единици", поясни Геков. 
Другата специфика на програмата идва от условията на плана "Юнкер", според които от програмата могат да се 
възползват освен микро, малките и средните предприятия, но и междинните - това са предприятия с персонал до 3000 
души. 
"По плана "Юнкер" се насърчават инвестиции, които са стратегически по своя характер за предприятията - да увеличават 
тяхната конкурентоспособност и да стимулират създаването на нови работни места. Те обаче са малко по-рискови от 
обичайните", каза още изпълнителният директор на държавната банка. 
Лихвеният процент за заемите, отпускани по новата програма ще бъде определян на база решение на банката-партньор. 
Лихвата ще може да се движи в "коридор" от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от между 2 и 4 процентни пункта, от 
които 1 пункт остава в полза на банката, а разликата е в полза на ББР. 
Предложението за новата програма е изпратено до всички  търговски банки, като се очаква те да заявят интерес за 
участие до края на юли. Предвижда се програмата да стратира през септември 2017 година.  
Инвестиционният план за Европа е един от водещите приоритети на председателя на Европейската комисия Жан-Клод 
Юнкер. Неговият фокус е насърчаването на инвестициите с цел да създаде работни места и растеж чрез по-интелигентно 
използване на новите и съществуващите финансови ресурси, както и чрез премахване на пречките пред инвестициите и 
осигуряването на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти. 
 
√ БЕХ подготвя прехвърлянето на акциите на енергийната борса 
"Български енергиен холдинг" ЕАД е започнал процедурата за продажба на пакета акции, който държи в "Българска 
независима енергийна борса" ЕАД. Това беше поискано от Европейската комисия още в края на 2015 г. и е условие за 
прекратяване на процедура за злоупотреба с господстващо положение. 
В тази връзка с писмо до "БФБ-София" АД от 13 юли, "Български енергиен холдинг" ЕАД, като едноличен собственик на 
капитала на "Българска независима енергийна борса" ЕАД, изразява съгласие за стартиране на процедура по възмездно 
придобиване от БФБ на 100% от капитала на енергийната борса. След извършване на правен и финансово-икономически 
анализ на продаваното дружество и въз основа на резултатите от тях, БФБ и БЕХ ще договорят евентуалните финансови 
условия по сделката, както и последващите стъпки за придобиването на акциите в енергийната борса. Към момента 
"БФБ-София" не разполага с друга информация, която може да окаже влияние върху цената на акциите на дружеството. 
"Българска независима енергийна борса" ЕАД е регистрирана през януари 2014 г., като 100% дъщерно дружество на 
"Български енергиен холдинг" ЕАД. Дружеството притежава 10-годишна лицензия, издадена от Комисията за енергийно 
и водно регулиране за дейността "организиране на борсов пазар на електрическа енергия" в България. 
Процесите по либерализация на електроенергийните пазари в Европа предполагат създаването на вътрешен за 
общността пазар, който предоставя възможност на потребителите за свободен избор на доставчик на електрическа 
енергия с цел повишаване на ефективността, конкурентни цени, по-високи стандарти на услугите, сигурност на 
доставките и устойчиво развитие. Борсовият пазар на електрическа енергия играе съществена роля в процесите на 
либерализация на електроенергийните пазари като отразява равновесната цена, определена като пресечна точка между 
търсенето и предлагането. 
"БНЕБ" ЕАД стартира оперирането на борсов пазар "ден напред" в страната през януари 2016 г., основан на прозрачни и 
недискриминационни принципи. Усилията на дружеството към момента са съсредоточени върху разработването на 
допълнителни сегменти на пазара в българската пазарна зона и обединение със съседните пазарни зони. 
 
Profit.bg 
 
√ Австралийският долар – предпочитаната валута за „кери трейдинг”  
Валутният пазар е най-големият и ликвиден финансов пазар в света. Той е децентрализиран, като търгуваният на него 
обем е в размер на 5.1 трилиона долара на ден, според данни на Банката за международни разплащания (Bank For 
International Settlements). 
Или търгувайки на Forex пазара, вие ще имате достъп до най-ликвидния финансов пазар в света, който е отворен 24 часа 
на ден, пет дни в седмицата. 
След като представихме четирите най-търгувани валутни двойки – в лицето на EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и USD/CHF, 
време е да погледнем и към валутната двойка заемаща пета позиция – AUD/USD. 
Австаралийският долар, известен още като „австралиецът” и със съкращение AUD, е официалната валута на Австралия. 
През изминалата година, валутата е била петата най-търгувана в целия свят, съставляваща 6.9% от общата валутна 
търговия (което е понижение спрямо дела й от 8.6% през 2013-та година). 
Австралийският долар е много популярна сред трейдърите валута, заради факта, че традиционно, нивата на лихвите в 
Австралия, са сред най-високите в света. Това прави австралиецът, изключително популярен за следване на търговската 
стратегия „кери трейдинг”. 
Това е стратегия, при която се купува валутата на страна с високи лихвени нива (каквато в случая е австралийският долар) 
и се продава валута на страна с ниски лихви (каквато традиционно е японската йена). 
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Тествайте кери трейд-търговията с австралийския долар, без риск от загуба на реален капитал, с безплатна демо сметка 
от Admiral Markets. 
Австралийската валута е изключително волатилна, поради силната обвързаност на икономиката на страната с азиатските 
икономики, както и с цените на основните суровини. 
Инвеститорите, предпочитат да купуват австралийската валута и в среда на повишен апетит към риск. Обикновено, това 
са периоди с ускорен ръст на световната икономика, през които традиционно силно се представят и суровините. 
Защитете се от потенциална непредвидима волатилност, с възможностите за защита от волатилност на платформата MT4 
Supreme Edition на Admiral Markets. 
Най-голям дял от търговията на австралийския долар, на валутните пазари, е спрямо щатския долар. През изминалата 
година, средните търгувани обеми на австралийския, спрямо щатския долар са били над два пъти по-големи, в 
сравнение с тези на еврото, спрямо австралиеца. 
Третата най-популярна сделка на валутните пазари, свързана с австралийския долар, е свързана с йената. Причината за 
това, както вече отбелязахме е кери-трейдинга. 
Австралия е първата страна в света, която въвежда банкноти от полимер (пластмаса). 
Революционната полимерна банкнота от 10 долара, е била представена през 1988-ма година. 
 
√ Dow Jones с 24-и рекорд за 2017 г. 
В очакване на началото на отчетния сезон за второто тримесечие на 2017 г., инвеститорите станаха свидетели вчера на 
ново повишение за щатските индекси и 24-и рекорд на Dow Jones за 2017 г. 
Dow Jones Industrial Average (DJIA) добави 20.95%, или 0.1%, в рамките на вчерашната сесия, за да завърши на 21 552.09 
пункта. S&P500 отчете ръст от 0.19%, до 2447.83 пункта, което е само 5 пункта под рекордната му стойност, докато 
технологичният Nasdaq нарасна с 0.21%, до 6274.44 пункта. 
В основата на вчерашния ръст бяха банките и технологичните компании, като днес погледите ще бъдат насочени главно 
към JPMorgan, Citygroup и Wells Fargo, които ще обявят резултатите си към полугодието. 
От Canaccord вчера повишиха прогнозата си за 2017 г. за широкия индикатор S&P500 от 2470 пункта на 2510 пункта, 
базирайките се на по-добри от очакваните отчети на компаниите, които ще излязат в следващите дни. 
Ден, след като сподели очакванията си за лихвените нива, председателят на Федералния резерв Джанет Йелън изказа 
съмнения, че икономиката може да нарасне с прогнозираните от президента Доналд Тръмп 3% за година. 
Тя заяви, че би било страхотно, ако успеем да го постигнем, ще се радвам да го видя, но това ще бъде огромно 
предизвикателство за нас. 
Европейският Stoxx Europe 600 също приключи вчера на положителна територия, добавяйки 0.3 на сто, ден след като 
нарасна с 1.5% в сряда. Азиатско-тихоокеанският индекс MSCI отчете ръст от 0.3 на сто, с което нарасна до 26-месечен 
максимум. 
Щатският долар отчете спад срещу почти всички основни валути, като загуби 0.5% спрямо британския паунд, до 1.2946 
долара и 0.2 на сто спрямо канадския долар до 1.27243. Единната европейска валута се разменяше за 1.1406 долара. 
Петролът завърши деня с четвърто поредно повишение. Сортът Брент добави 68 цента, до 48.42 долара за барел, докато 
американският лек суров петрол нарасна до 46.08 долара, или 1.3% над нивото му от преди ден. 
Златото загуби минималните 0.2 на сто, до 1217.10 долара за тройунция. 


