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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

БТА 
 
√ Според бизнеса България може да постигне ръст на БВП 5-6 на сто, а на доходите - между 10 и 15 сто годишно при 
изпълнението на целите в управленската програма на кабинета в пълния му мандат 
България може да постигне ръст на БВП от порядъка на пет-шест на сто и на доходите между 10 и 15 на сто годишно, ако 
се изпълнят заложените цели в Програмата за управление на правителството на България за периода 2017- 2021 г. в 
пълния мандат на кабинета. Това коментира за БТА председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев. 
Сега растежът се ограничава от липсата на кадри и административните прегради, но ако тези проблеми се решат, ръстът 
е постижим, смята той. 
Бизнесът намира програмата за амбициозна, но постижима за пълен мандат на управление, коментира още Велев и 
допълни, че е добре страната да се върне към съзидателните 4-годишни мандати, които повишават ефективността на 
държавното управление. 
По отношение на планираното намаление на бюджетния дефицит и постигането на балансиран бюджет до 2020 г., 
работодателите смятат, че може да бъде поставена и по-амбициозна цел, като се има предвид, че икономиката "тръгва" 
и ръст от над 4 на сто на БВП няма да е изненада. „В този смисъл, може да се стремим към по-бърза консолидация на 
бюджета, а не чак през 2020 г.“, коментира Велев.  
По темата за еврозоната Велев напомни позицията на бизнеса, че страната трябва по-бързо да влезе в чакалнята и 
допълни, че България технически е готова за това. 
Бизнесът е доволен от подчертания в управленската програма стремеж към намаляване на административната тежест за 
бизнеса и гражданите и предвидените мерки в тази връзка като ограничаване и опростяване на регулаторните режими, 
въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие и други. 
Работодателите определят като постижима цел средната работна заплата в края на мандата  
на кабинета да достигне 1500 лв. 
„При такава средна заплата, минималната е адекватно да бъде 650 лв., както е записано в програмата“, смята 
председателят на АИКБ. 
По отношение на пенсиите работодателите застъпват позицията, че те трябва да са съобразно осигурителния принос на 
хората, за да има стимули за осигуряване на реални доходи и за по-добра трудова реализация. 
 
Investor.bg 
 
√ Васил Велев: Ръст на БВП от 6% е напълно реален  
Ако кабинетът изпълни управленската си програма, годишен ръст на доходи между 10 и 15% е съвсем възможен, 
твърди председателят на АИКБ 
България може да постигне ръст на БВП от порядъка на 5-6% и на доходите между 10 и 15 на сто годишно, ако се 
изпълнят заложените цели в Програмата за управление на правителството на България за периода 2017- 2021 г. в пълния 
мандат на кабинета. Това коментира в интервю за БТА председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев. 
Сега растежът се ограничава от липсата на кадри и административните прегради, но ако тези проблеми се решат, ръстът 
е постижим, смята той. 
Бизнесът намира програмата за амбициозна, но постижима за пълен мандат на управление, коментира още Велев и 
допълни, че е добре страната да се върне към съзидателните 4-годишни мандати, които повишават ефективността на 
държавното управление. 
По отношение на планираното намаление на бюджетния дефицит и постигането на балансиран бюджет до 2020 г., 
работодателите смятат, че може да бъде поставена и по-амбициозна цел, като се има предвид, че икономиката "тръгва" 
и ръст от над 4 на сто на БВП няма да е изненада. „В този смисъл, може да се стремим към по-бърза консолидация на 
бюджета, а не чак през 2020 г.“, коментира Велев.  
По темата за еврозоната Велев напомни позицията на бизнеса, че страната трябва по-бързо да влезе в чакалнята и 
допълни, че България технически е готова за това. 



2 

 

 

Бизнесът е доволен от подчертания в управленската програма стремеж към намаляване на административната тежест за 
бизнеса и гражданите и предвидените мерки в тази връзка като ограничаване и опростяване на регулаторните режими, 
въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие и други. 
Работодателите определят като постижима цел средната работна заплата в края на мандата  
на кабинета да достигне 1500 лв. 
„При такава средна заплата, минималната е адекватно да бъде 650 лв., както е записано в програмата“, смята 
председателят на АИКБ. 
По отношение на пенсиите работодателите застъпват позицията, че те трябва да са съобразно осигурителния принос на 
хората, за да има стимули за осигуряване на реални доходи и за по-добра трудова реализация. 
 
News.dir.bg 
 
√ Васил Велев: Ръст на БВП от 6% е напълно реален 
Ако кабинетът изпълни управленската си програма, годишен ръст на доходи между 10 и 15% е съвсем възможен, 
твърди председателят на АИКБ 
България може да постигне ръст на БВП от порядъка на 5-6% и на доходите между 10 и 15 на сто годишно, ако се 
изпълнят заложените цели в Програмата за управление на правителството на България за периода 2017- 2021 г. в пълния 
мандат на кабинета. Това коментира в интервю за БТА председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев. 
Сега растежът се ограничава от липсата на кадри и административните прегради, но ако тези проблеми се решат, ръстът 
е постижим, смята той. 
Бизнесът намира програмата за амбициозна, но постижима за пълен мандат на управление, коментира още Велев и 
допълни, че е добре страната да се върне към съзидателните 4-годишни мандати, които повишават ефективността на 
държавното управление. 
По отношение на планираното намаление на бюджетния дефицит и постигането на балансиран бюджет до 2020 г., 
работодателите смятат, че може да бъде поставена и по-амбициозна цел, като се има предвид, че икономиката "тръгва" 
и ръст от над 4 на сто на БВП няма да е изненада. „В този смисъл, може да се стремим към по-бърза консолидация на 
бюджета, а не чак през 2020 г.“, коментира Велев.  
По темата за еврозоната Велев напомни позицията на бизнеса, че страната трябва по-бързо да влезе в чакалнята и 
допълни, че България технически е готова за това. 
Бизнесът е доволен от подчертания в управленската програма стремеж към намаляване на административната тежест за 
бизнеса и гражданите и предвидените мерки в тази връзка като ограничаване и опростяване на регулаторните режими, 
въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие и други. 
Работодателите определят като постижима цел средната работна заплата в края на мандата  
на кабинета да достигне 1500 лв. 
„При такава средна заплата, минималната е адекватно да бъде 650 лв., както е записано в програмата“, смята 
председателят на АИКБ. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Insmarket.bg 
 
√ Правителството: Преди да помага на бизнеса държавата трябва да не му пречи  
Отпада издаването на хартия на удостоверения за данъчни задължения на фирми към Столичната община. 
Основна цел на България е по-нататъшната интеграция в Европейската финансова инфраструктура. Еврозоната и 
единният банков съюз са естествения ни път на развитие, след като страната ни бъде приета във Валутен механизъм II 
(ВМ II). Дотогава Валутният борд остава без алтернатива за гарантиране на финансовата и макроикономическа 
стабилност. Това е записано в Програмата за управление на правителството за периода до 2021 г. 
Стабилната финансова система е основна предпоставка за устойчиво икономическо развитие и поддържане на 
атрактивна инвестиционна среда. През периода правителството на България ще запази данъчните ставки на преките 
данъци и ще запази непроменени съществуващите данъчни облекчения. Ставките и прагът за регистрация по ДДС 
остават непроменени, пише още в раздел "Финанси" на документа, публикуван на официалната страница на 
Министерски съвет. Кабинетът набеляза 65 приоритета и 902 мерки в 20 области. Един от основните приоритети е 
поддържане на стабилна финансова система и атрактивна инвестиционна среда. Сред заложените мерки е намаляване 
на бюджетния дефицит в средносрочен план и достигане до нулево бюджетно салдо по КФП през 2020 г.  Подобряване 
на управлението на общинско ниво е също сред залегналите мерки. 
Цел на правителството е и намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите чрез осигуряване на 
възможност за електронно подаване на декларации за местните данъци и такси. 
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Министерският съвет предвижда още изграждане на Обществен контролен борд, усъвършенстване на процеса по 
годишно докладване, чрез въвеждане на уеб-базирана система и въвеждане на единна национална електронна уеб-
базирана платформа за възлагане на обществени поръчки. 
Друга мярка предвижда надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 
регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и обучението 
и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, както и изграждане на нов 
модел на контролната дейност, основан на оценка на риска. 
Основните приоритети в областта на финансите са: 
- Стабилна финансова система като предпоставка за устойчиво икономическо развитие и поддържане на 
атрактивна инвестиционна среда; 
- Устойчиво нарастване на доходите; 
- Борба със сивата икономика. 
В икономическата област Програмата за управление на правителството предвижда разрешаването на два проблема, 
което би довело до устойчив икономически растеж – административната тежест пред бизнеса и липсата на развит 
капиталов пазар. 
Основен фиксиран приоритет е премахване на административната тежест за бизнеса чрез въвеждане на принципа на 
"мълчаливото съгласие" и принципа на "една информация в една администрация". Една от целите за осъществяване на 
този принцип е свеждане на регулаторните режими до минимално изискуемите от европейското законодателство и 
създаване на пътна карта на документооборота за всеки бизнес. Предстои преглед на административните и 
регулаторните режими с цел тяхното облекчаване или премахване и създаване на "пътни карти" за стартирането на 
отделни видове бизнес. 
Основните приоритети в областта на Икономиката са: 
- Въвеждане на принципа на "мълчаливото съгласие" и принципа на "една информация в една администрация";  
- Развитие на икономически зони; 
- Реализиране на Стратегията за развитие на капиталовия пазар; 
- Засилен и ефективен следприватизационен и следконцесионен контрол; 
- Повишаване растежа и конкурентоспособността на българската икономика. 
"Вярваме, че не държавата създава икономика, заетост и доходи, те са функция на реалния сектор. Държавата създава 
правилата и формира бизнес средата. Тя е длъжна да създава добри правила и да следи за спазването им, да поддържа 
добра бизнес среда, за да може предприемачите да се чувстват сигурни и мотивирани, да развиват бизнеса си и да 
правят нови инвестиции. Всички опити държавата да създава мащабна изкуствена заетост за сметка на данъците, 
събрани от гражданите, водят единствено до натрупване на нови задължения за бъдещите поколения", се казва още в 
документа. "Усилията на държавата ще бъдат насочени към поддържането на съществуващата икономика и привличане 
на нови инвестиции. Само с нови инвестиции, осъществени от българските предприятия, както и от чуждестранни 
инвеститори ще се откриват нови работни места, ще се повишават доходите. Държавата може да подпомага този процес. 
Преди да започне да помага на бизнеса държавата трябва да направи всичко възможно да не му пречи той да се 
развива. Същевременно държавата ще предприеме действия за развитие на демографския потенциал, с цел 
преобръщане на тенденцията за намаляване на българското население, като задължителна предпоставка за успешното 
привличане на инвестиции. 
В допълнение към ниските данъци, ключови са работещата съдебна система, бързата и компетентна администрация, но 
най-вече – намаляване броя и олекотяване на разрешителните и лицензионни режими. Чрез намаляване на 
административната тежест върху бизнеса, до голяма степен ще се улесни стартирането и правенето на бизнес, страната 
ще се превърне в по-атрактивно място за нови инвестиции." 
 
Sinor.bg 
 
√ Малкият и среден бизнес в земеделието става приоритет за кабинета до 2021 г. 
Решения на Министерския съвет 
В управлението си от 2017 до 2021 година правителството "Борисов 3" издига като основен приоритет финансовата 
подкрепа за малките и средни предприятия от сектора на селското стопанство плюс стимулиране на доходоносно 
земеделско производство и равнопоставеност на пазара. Това е записано в Програмата на Министерския съвет за 
управлението до 2021 г., приета на вчерашното заседание на кабинета. 
Както и досега администрацията ще полага максимални усилия за пълното усвояване на  европейските средства по 
директните плащания и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) съгласно изготвени индикативни годишни 
програми при спазване на сроковете, предвидени в тях. 
Чиновниците са амбицирани този път да съкратят сроковете за обработка на документи и да опростят процедурите за 
кандидатстване. 
На този етап фермерите трябва да са спокойни, че кабинетът обещава запазване на съществуващите и въвеждане на 
нови схеми за държавна подкрепа – става въпрос за помощите за изграждане на фермерски пазари, както и осигуряване 
на финансов ресурс за прилагане на схеми за преходна национална помощ в растениевъдството и в животновъдството. 
Ще бъдат продължени и политиките на балансирано и диверсифицирано земеделие. Обвързаното с производството 
подпомагане ще се основава на критерии за по-високо качество, продуктивност и конкурентноспособност на 
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производството и на подход за гъвкаво разпределение на средствата в секторите „Животновъдство“ и „Плодове и 
зеленчуци“. 
Ще се засили контролът за спазване на изискванията за производство на биологична продукция чрез промяна на 
нормативната уредба и популяризиране на ползите от биологично произведените храни и продукти за човешкото 
здраве. 
По отношение на реформата в поземлените отношения ще се работи за устойчивост, комасация и отношение към 
земеделската земя като към природен ресурс, осигуряващ националната хранителна сигурност. 
Ще се подготвят промени в нормативната уредба, регламентираща обществените отношения в сферата на собствеността 
и ползването на земите, но не се уточняват какви. 
За пореден път се говори за създаване на „оптимални условия за развитие на ефективно поливно земеделие и 
превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на регионите“. 
След като държавните напоителни системи бяха разграбени, сега ще се работи за тяхното опазване, като се гарантира 
развитието на хидромелиорациите чрез засилване на контрола в държавните дружества. 
Ще се работи и за сигурна защита на обработваемата земя от вредните въздействия, свързани с климатичните рискове, 
чрез гъвкаво финансиране на извършваната обществена услуга. 
Ще бъде подготвен и приет Закон за хидромелиорациите. Целта е да се оздрави „Напоителни системи“ ЕАД и да се 
обещае нормално развитие на хидромелиорациите. Ще се прилага комплексен подход за превенция и управление на 
рискове и кризи, съчетан с дейността на други ведомства. 
Продължаване изграждането, въвеждане и реално функциониране на нова система за борба с градушките.  
Системата от държавни помощи ще работи така, че да се компенсират загубите за земеделските стопани от 
неблагоприятните природоклиматични и икономически условия. 
Обещава се и високо ниво на защита на здравето на животните и превенция срещу болести. В това отношение се 
обещава засилен контрол и създаване на условия за провеждане на адекватна профилактика на икономически важните 
болести по животните и по-ефективна организация за бързо овладяване на възникнали огнища на заболявания. 
Ще се работи и въвеждане на нови изисквания към средствата за идентификация на животните и пчелните семейства 
(използване на електронен идентификатор). 
Най-после ще се заработи и по системата за екарисажите. 
В областта на науката и иновациите в земеделието се планира да се въведе инструмент за генериране на иновативни 
политики в аграрния сектор чрез създаване на достъпен за бизнеса интелектуален център на българското земеделие. 
Превръщане на националните аграрни научни звена в движеща сила за иновации в аграрния бизнес чрез насърчаване на 
фундаменталните и приложните изследвания в университетите и научни организации в аграрния сектор, а също и чрез 
финансиране на конкурсен принцип. 
Преструктуриране на Селскостопанска академия ССА чрез нов закон и промяна на начина на финансиране и управление 
за изпълнение на политиките на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). 
Създаване на ясни правила за функциониране на браншовите организации в аграрния отрасъл и регламентиране на 
взаимоотношенията им с държавните органи и местната власт. 
Приемане на Закон за браншовите организации, който ясно да дефинира и идентифицира представителните структури на 
бранша и регламентира взаимоотношенията между тях и държавата. От 20 години всеки кабинет обещава подобен 
закон, да видим дали до 2021 г. ще стане факт.  
Осигуряване на институционална подкрепа и електронизация на администрирането в отрасъла за облекчаване на 
администртивните процедури и осигуряване на прозрачно, достъпно, обективно и ефективно управление на 
административните процеси. 
Ще се въведе единен електронен регистър на земеделските имоти и земеделските стопани. 
Ще се създаде и единна електронна платформа за управление на земите от общинския и държавния поземлен фонд – 
отдаване под аренда и продажба от МЗХГ и общините. Електронна идентификация и електронно здравеопазване на 
животните. 
Изграждане на единна информационна система в сектор „Земеделие“ в съответствие със стратегическите цели 
дефинирани в „Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.“. 
Стабилно развитие на хранителния сектор 
С приемането на нов Закон за храните ще бъде опростена правната рамка ище се гарантира защитата на потребителите 
чрез предлагане на пазара на безопасни храни и намаляване на сивия сектор при производството, преработката и 
дистрибуцията на храни. 
Насърчаване на българските потребители да правят информиран избор на хранителни продукти. Укрепване ролята на 
производителите по веригата на предлагане на храни. 
Ще има активна работа сред бизнеса за насърчаване на използването на суровини, произведени на територията на 
страната. 
Целта е да се увеличи делът на произведените в България храни, предлагани в търговската мрежа, да се стимулират 
добрите и да се ограничат нелоялните търговски практики по веригата на доставки на храни. 
Подобряване на възможностите за представяне и предлагане в търговските обекти на български храни, произведени по 
БДС (утвърдени или браншови стандарти), както и храни и вина със защитено географско указание или защитено 
наименование за произход. 
Подпомагане реализацията на българските сезонни плодове и зеленчуци чрез създаване на по-гъвкави възможности за 
достъп и предлагане в търговските вериги. 
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Създаване на механизми за защита и компенсации на производителите при фалит на търговска верига. 
Засилване ролята на държавата за подкрепа на износа на земеделски продукти от страната посредством експертно-
административна и техническа помощ. 
Създаване на възможности за изграждане на фермерски пазари на територията на общините, които да скъсят пътя на 
произведените земеделски продукти до крайния потребител. 
Устойчиво и многофункционално управление на горите 
Устойчиво ползване на дървесина чрез редуциране ползването от зрелите гори съобразно целите и режимите на 
стопанистване и увеличаване на отгледните грижи за младите насаждения. 
Приоритетно провеждане на санитарните и защитни лесовъдски мероприятия за поддържане на доброто здравословно 
състояние в горите. Постепенно редуциране на нивата на ползване на дървесина от зрелите гори въз основа на 
извършена национална и частични инвентаризации. 
Увеличаване на обема на отгледните сечи за подобряване състоянието на младите гори и развитие на зелената 
икономика. 
Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в горските региони, чрез подобряване 
условията за развитие на малкия и средния бизнес в горската индустрия (дърводобив и дървопреработване). 
Продължаване на мерките за преференциално предоставяне на дървесна суровина на български и местни 
преработватели с цел подкрепа на националната горска индустрия. Стимулиране на дългосрочното договаряне. 
Увеличаване дела на продажбите на дървесина от обществените гори чрез електронен търг.  Устойчиво поддържане, 
опазване и увеличаване на горските ресурси в страната. Подобряване пожарната безопасност в горите чрез завършване 
на единна система за противопожарно видеонаблюдение в горските територии. 
Опит да се привлекат повече инвестиции в сектора и да се приложат повече лесовъдски грижи за възстановяване на 
уязвими и увредени горски площи. Увеличаване ефективността и ефикасността на управление на обществените гори за 
развитие на национална зелена икономика и модерна горска индустрия. 
Увеличаване на ефективността и рентабилността на горските дейности в държавните гори чрез инвестиции в модерна 
природощадяща техника, засилване на научните изследвания и въвеждане на иновативни технологии в горския сектор. 
По-нататъшно разнообразяване на приходите от горската система, основана на развитие на производството на 
биопродукти, производство на енергия от горска биомаса, развитие на планински спорт и видове туризъм, като 
относителният им дял нарасне със 100% до 2020 г. 
Уcъвъpшeнcтвaнe нa пpeвeнциятa и ĸoнтpoлa зa oпaзвaнe нa гopитe. 
Иницииране на промени в Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания, които да 
доведат до: 
· Подобряване на работата по отношение на налагането и изпълнението на наказания за незаконни дейности в горите и в 
ловното стопанство. 
· Нормативно регламентиране на наказанието „безвъзмезден труд в полза на обществото”, което да се прилага 
алтернативно на наказанието „глоба” за лица, които нямат възможност да заплатят наложената им глоба за извършени 
75 нарушения в горите. 
· Квалифициране като престъпление на случаите при извършване на повторно нарушение в горите след наложено 
административно наказание. Мярка 653: Реорганизация на структурата на ИАГ, повишаване на възнагражденията на 
регионалните звена за сметка на редукция на администрация и прехвърляне на отговорности върху охраната на 
държавни горски предприятия (ДГП). Мярка 654: Реализация на изготвените проекти за изменение и допълнение на 
Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за МВР, 
Наказателния кодекс и др., с цел превенция за недопускане на пожари, както и увеличаване отговорността на 
земеделските стопани за опазване на околната среда. 
Развитие на ловното стопанство и опазване на дивечовите запаси 
Създаване на нов Закон за опазване на дивеча и лова, който отговаря на съвременните предизвикателства пред ловното 
дело, ловния спорт и с грижа за дивечовите популации. Превръщане на България в европейски център за превенция и 
борба със заболяванията по дивеча, чрез сътрудничество с CIC (международен съвет за опазване на дивеча), EFSA 
(европейска агенция по безопасност на храните), ДГП и националните ловни сдружения до края на 2018 г. 
Въвеждане на концепция за плащане на екосистемни услуги от горите чрез областните планове за развитие на горските 
територии и наредбата по чл. 249 от Закона за горите Мярка 657: Остойностяване на екосистемните услуги и осигуряване 
на усвояване на средства от ЕС за компенсация на собствениците на гори в Натура 2000, чрез въвеждане на Наредба по 
чл. 249 от Закона за горите до края на 2018 г. и стартиране на мярка 15 от ПРСР. 
Картиране и допълване на мрежата на стари гори, гори с висока консервационна стойност, рекреационни и защитни гори 
(на първо място полезащитното залесяване), с цел подпомагане на политиките в сферата на биоразнообразието и 
превенция от бедствия до 2020 г. 
Развитие на сектор „Рибарство и аквакултури“ 
Опазване на ресурсите и запазване на екосистемите в Черно море. Подготовка и прилагане на програма за научни 
изследвания за ефектите от стопанския риболов върху екосистемите в Черно море. Активна превенция на нелегалния, 
нерегулиран и недеклариран улов, включително и чрез въвеждане на модерни технологии за отдалечен мониторинг на 
риболовните съдове. 
Внедряване на иновативни технологии за събиране на информация на борда на кораба, с цел облекчаване на 
операторите при попълване на документите за улов. Осигуряване на публичност по отношение на издадените лицензи за 
стопански риболов и установените нарушения. 
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Подкрепа за внедряване на риболовни уреди с намален негативен ефект върху морските екосистеми. 
Конкурентноспособен и устойчив рибарски сектор 
Подобряване на условията за разтоварване и акостиране на рибарските кораби. Подпомагане на инициативите за 
инвестиции за съхранение на борда на кораба, собствена преработка и реализация на уловите. 
Ефективно усвояване на публичния ресурс по мерките от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
Защита на интересите на българския риболовен сектор в рамките на страните от Черноморския регион. 
Активна позиция в рамките на диалога с Европейската комисия, Генералната комисия по рибарство за Средиземно море 
и Консултативния съвет по рибарство за Черно море. 
Устойчиво развитие на дребномащабния риболов в Черно море и река Дунав. Подпомагане на инициативите за 
инвестиции за безопасност на труда на борда на корабите и лодките в сегмента. 
Подпомагане на инициативите за диверсификация на доходите и осигуряване на възможности за повишаване на 
добавената стойност от рибарската дейност. 
Конкурентоспособни и устойчиви аквакултурни стопанства. Подпомагане на инициативите за инвестиции за изграждане 
и модернизация на аквакултурни стопанства. 
Облекчаване на административните процедури по регистрация и отчитане на дейността на аквакултурните стопанства. 
Стимулиране на трансфера на знания от научните организации и университетите към бизнес операторите. 
Подкрепа за създаването на интегрирани стопанства с възможност за първична преработка на продукти от аквакултура. 
Ефективно използване на водните ресурси за отглеждане на риба. Стимулиране на диверсификацията на видовете, 
отглеждани в аквакултурните стопанства, както и въвеждане на иновативни методи за интензивно отглеждане на ценни 
видове риба и  водни организми. 
 
Investor.bg 
 
√ Холдинг БДЖ значително свива загубите през първото полугодие 
Дружеството продължава да изплаща дълговете си, но ръстът на приходите идва от нетипични дейности, при 
превозите на пътници и товари ситуацията се влошава 
Холдинг БДЖ успява да намали значително загубите през първото полугодие спрямо първите шест месеца на 2016 г. 
Остават обаче проблемите с високата задлъжнялост на компанията, макар и в последните месеци изплащането на 
дълговете да се отблокира, показват отчетите на дружеството, публикувани на сайта на Министерството на финансите. 
Намалението на загубите обаче идва от нетипични за холдинга дейности – от увеличени приходи от отдаване на имоти 
под наем, продажба на активи и т.н. 
Резултатите на БДЖ „Пътнически превози“ и на БДЖ „Товарни превози“ всъщност продължават да се влошават, макар и 
по някои показатели да има подобрение спрямо очакванията и заложеното за периода, вижда се от данните. 
И двете дружества отчитат загуби за първото полугодие при печалби за същия период на миналата година и намаляване 
на превозените пътници и товари. „Пътнически превози“ успява обаче да намали дълговете си с 15% за периода, докато 
задълженията на „Товарни превози“ се увеличават, най-вече към Националната компания „Железопътна 
инфраструктура“. 
Холдинг БДЖ – има ли светлина в тунела 
Приходите на компанията се увеличават с 16% за полугодието спрямо същия период на миналата година до малко над 7 
млн. лева, вижда се от отчета. Ръстът идва предимно от увеличените приходи от наеми на имоти, от услуги, от ремонти и 
т.н. 
Нетната загуба на дружеството се свива до 1,82 млн. лева от 4,85 млн. лева. Намалението идва от понижаването на 
оперативните разходи, както и печалбите от търгове на имоти и финансови активи, сред които са и 2,8% от акциите на 
ЗАД „Алианц България“ и почивната станция „Банкя“. 
Почти две трети от разходите на компанията за периода са за лихви по просрочени плащания. Те обаче намаляват с 262 
хил. лева до 6,167 млн. лева заради изплатени главници по дългове. 
Вземанията на дружеството от контрагенти са обезценени почти наполовина до 30,37 млн. лева балансова стойност. Най-
големи вземания има от Сърбия и Македония – съответно почти 16 млн. лева и над 13 млн. лева. 
Задълженията към доставчици продължават да намаляват, както и към финансови институции, като достигат 209,427 
млн. лева. От тях просрочените задължения са почти 157 млн. лева. 
Най-големи са дълговете на дружеството по втория облигационен заем, изтеглен по времето на Тройната коалиция, по 
който са и най-големите просрочия – в размер на почти 150 млн. лева. 
БДЖ „Пътнически превози“ - рязко по нанадолнището 
Приходите на компанията намаляват от 115,9 млн. лева за първите шест месеца на 2016 г. до 114,8 млн. лева за първата 
половина на 2017 г. при планувани постъпления в размер на 116,6 млн. лева. 
Приходите от продажби се свиват от 28,45 млн. лева до 27,36 млн. лева. Не се реализират очакванията за ръст на 
приходите от продажби до малко над 29,1 млн. лева. 
Оперативните разходи се увеличават с 4% на годишна база до 98,058 млн. лева. 
Дружеството отчита нетна загуба в размер на 1,315 млн. лева при печалба от 2,877 млн. лева за първото полугодие на 
2016 г. Спрямо бизнес плана обаче финансовият резултат се подобрява с почти 1,3 млн. лева. 
Броят превозени пътници пада с 1% на годишна база до 10,395 млн., но пък е повече от очакваните 10,388 млн. души. 
Дълговете на дружеството се свиват с 15% на годишна база до 222,221 млн. лева от почти 260 млн. лева година по-рано. 
БДЖ „Товарни превози“ - къде са товарите 
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Приходите на дружеството намаляват с 2% спрямо първата половина на миналата година до 51,276 млн. лева, но са с 1% 
над очакванията. 
Оперативните разходи се увеличават до почти 50,7 млн. лева, т.е. с 3%. Увеличават се и разходите по други пера, 
включително за амортизации, за охрана на труда, за лихви по просрочени плащания, за работно облекло и други, 
откъдето идва и загубата. 
Компанията отчита нетна загуба в размер на 2,77 млн. лева спрямо печалба в размер на 1,325 млн. лева година по-рано. 
Задълженията се увеличават до почти 104 млн. лева, като най-големи са те към Националната компания „Железопътна 
инфраструктура“ - почти 56,8 млн. лева. Три четвърти от дълговете към доставчици са на над една година. 
Превозените товари намаляват с 4 на сто до малко под 3 хил. т, но спрямо планираното се увеличават с 3%. Основните 
количества товари се превозват вътре в страната – почти две трети от общия обем, а в чужбина – малко над една трета от 
всички. 
Що се отнася до международните товари, при износа се наблюдава тенденция на увеличение, което е със 175,6 хил. тона 
повече, или 37,6%. При вноса се отчита намаление на товарите със 7,8%, а при транзита намалението достига 45,5%. 
Намалението идва заради свиването на превозените товари на големите клиенти на компанията. Компанията „Ти Би Ел“ 
ЕООД например намалява товарите със 70% на годишна база, тъй като вече сама превозва каменни въглища от гара 
Драгоман до Голямо село. 
Намаление на товарите има и при „Шенкер“, „Прайм Спед“, „Девня цимент“ и други клиенти. 
Същевременно „Каолин“, „ТТЛ“, „Трансленд“, „Лукойл Нефтохим Бургас“ и други увеличават превозените товари, но те 
не са достатъчни, за да компенсират спада. 
 
News.bg 
 
√ Българите с надежда в икономиката, но без доверие във властта 
Българите гледат по-оптимистично на икономиката, това показва изследване на "Галъп интернешънъл" проведено в 
средата юли сред близо 800 души. 
Все пак нагласите на българите остават негативни, но имат ръст в сравнение с изминалите години. Индексът на 
очакванията за материалното положение на българите е в една от най-високите си точки. 
Според социологическата агенция това се дължи на обективните икономически процеси и на политическата 
предвидимост. 
 

 
 

Индексът се изчислява на базата на отговорите на въпроса "Какво очаквате да бъде материалното положение на Вашето 
семейство през следващите 12 месеца?", а възможните стойности са от +1 до -1. 
В последните години индексът е достигал една от най-високите си точки в зрялата фаза на първия мандат на Борисов (-
0.21). Дъното на този индекс за последните години пък е в края на първия мандат на Борисов (-0.87). Нестабилността 
след падането на кабинета "Орешарски" води и до по-ниски стойности на индекса, но с началото на втория мандат 
"Борисов" идва и постепенно възстановяване, за да се стигне до днешната стойност от (-0.12). 
Типично за българите, очакванията са по-скоро към повишаване на цените. 
Има спад в негативните очаквания към икономиката. От 47% преди две години, на фона на 28% сега, които очакват 
влошаване на общото икономическо положение в страната. Спадат и очакванията за безработица - само 26% смятат, че 
тя ще се повиши. 
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Източник: Gallup International 

 
За сметка на това българите отново губят доверие във властта. Възходящата тенденция за доверие спира, след като 
няколко месеца на положителна инерция. 
Парламентът все пак остава със сравнително по-високи нива на доверие спрямо предишни години, макар по традиция 
недоверието да преобладава. 
Доверието в правителството е 32%, недоверието е 59%. Месец по-рано доверието беше по-високо.  
Традиционният кредит на доверие за началото на всеки нов мандат отстъпва място на рутинната по-отрицателна картина 
на нагласите. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Въвеждат автоматични справки за фирмите в София 
Отпада издаването на хартия на удостоверения за данъчни задължения на фирми към Столичната община. 
Общинските и държавни структури, които изискат такива удостоверения ще могат да получават справка автоматично от 
общината. Това съобщи зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов на пресконференция в Столичната община, на която 
даде информация за приходите на общината за първите седем месеца на годината. 
Удостоверенията са едни от документите, които много често се изискват от Столичната община за кандидатстване по 
различни процедури по Закона за обществените поръчки, както и по европейски проекти, посочи Барбалов. Той 
подчерта, че често дори се стига до крайности и се иска такъв документ да е издаден от данъчните отдели на общината и 
в същото време от дирекции в общината, тоест два пъти.  
Това натоварва изключително много фирмите, които кандидатстват по проекти, каза зам.-кметът. Той информира, че за 
2016 г. са издадени 21 297 удостоверения за липса на задължения към Столичната община, а от началото на тази година - 
14 896 удостоверения като цената на едно удостоверение е 6 лева. Тоест дори се наблюдава ръст в издадените 
удостоверения, коментира Барбалов.  
В момента системата се тества между дирекциите в общината и ако няма технически проблем до дни ще заработи за 
институциите, които са крайните ползватели на подобни документи.  
Така от една страна ще се спестят време и усилия за редене по опашки и подаване на документи, а от друга ще се 
гарантира, че държавните и общински структури ще получават своевременно и достоверно информация за 
задълженията, каза Барбалов.  
За физически лица системата също ще бъде въведена, но първо трябва да се тества за сигурност и надеждност. 
 
Economic.bg 
 
√ Нови договори за саниране ще се приемат след приключване на вече одобрените 
541 сгради вече са въведени в експлоатация 
Изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради не е спряно. 
Преди да бъдат сключвани нови договори по нея, е необходимо да приключат дейностите по вече одобрените за 
финансиране 2022 сгради в цялата страна 
Това съобщават от пресцентъра на МРРБ във връзка с получени запитвания относно реализацията на Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
Към 3 август от 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране, 541 са въведени в експлоатация. В процес на 
изпълнение на строително-монтажни работи са 594 сгради. Мерки по подобряване на енергийната ефективност 
предстои да бъдат реализирани и по още 887 сгради.  



9 

 

 

След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради, ще бъде направен анализ на свободния 
финансов ресурс, преди да бъде подновен приемът на документи в „Българска банка за развитие“ АД за сключване на 
нови договори за целево финансиране. 
 
В. Стандарт 
 
√ Тенденция: Млечните храни поскъпват 
Млечните продукти поскъпват и тенденцията ще се запази и през следващите месеци. 
Българските производители имат завишени разходи, а това плавно води и до покачване на цената на млечните продукти 
за крайния потребител. Изкупната цена на прясното мляко е по-висока и това води до увеличение на цените, обясни 
председателят на асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров. 
"Цената на млечните продукти се увеличава, обобщи той пред Дарик. - И не само кравето масло, но и на другите млечни 
продукти се повишава. В Европа са започнали по-драстични увеличения на цените на млечните продукти и това се дължи 
на един основен фактор - ако сравняваме цената на основната суровина, защото млякото е суровината в млечните 
продукти, в сравнение със съшия период на миналата година в момента има поскъпване около 40% на сурово мляко. 
Миналата година, дори и в Европейския съюз средно беше около 23 до 25 цента само килограм мляко, а тук около 55 ст. 
литър мляко. Така че в момента цената, както в Европа, така и в България, е повишена. 
В Европа цената на млякото е между 37 и 41 цента, а в България е между 72 и 80 ст. Говорим за мляко, отговарящо на 
всички хигиенни показатели спрямо европейските критерии", каза Зоров. 
Маслото поскъпва заради по-високото потребление на шоколад, заяви директорът на Държавната комисия по стоковите 
борси и тържищата Владимир Иванов. 
 
В. Монитор 
 
√ Отпускат извънредно 11,3 млн. лв. млечни субсидии 
Извънредната помощ 11,3 млн. лв. ще бъде разпределена за стопаните отглеждащи биволи, крави, овче и кози-майки. 
Това бе решено с консенсус на последното заседание на Консултативния съвет по животновъдство 
Бяха предложени различни варианти за съотношение на помощта между едрите преживни животни и дребните. 
Представители на браншовите организации ги обсъдиха и изразиха мнение, като се обединиха съотношението едър–
дребен добитък да бъде 1:7. Точните ставки за подпомагане ще бъдат определени с нова заповед на министъра на 
земеделието, храните и горите Румен Порожанов. За получаването й от стопаните няма да бъде изисквано да подават 
заявления. Подпомагане ще бъде дадено за 398 хил. крави и биволи и за около 1,3 млн. овце и кози. 
Освен извънредната помощ животновъдите ще получат и по de minimis в размер на около 7,5 млн. лв. Беше прието 
предложението на браншови асоциации изплащането на извънредната помощ за подкрепа на млекопроизводителите от 
11,3 млн. да започне своевременно, за да бъде получена още през август и да не се чака одобрението на подпомагането 
по de minimis. То ще бъде разгледано на следващо заседание на УС на Държавен фонд „Земеделие“. 
Финансирането се извършва с цел да подпомогне стопаните за преодоляване на ценовите диспропорции в млечния 
сектор и да даде възможност за осигуряване на фуража за изхранване на животните. 
 
Moreto.net 
 
√ Над 700 варненци подали заявление в Бюрото по труда за обучение по проекта „Ваучери за заети лица” 
Над 700 души са подали заявление в бюрото по труда във Варна за включване в обучение по проекта „Ваучери за заети 
лица” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – 
Варна Божидар Михайлов, директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Варна.  
Той допълни, че приемът на заявления за обучения на заети лица продължава. Заетите лица, желаещи да разширят 
знанията и уменията си чрез включване в курсове за професионална квалификация, обучение по чужди езици или 
дигитална компетентност, могат да подадат заявление за получаване на ваучер както на място, така и по електронен път 
чрез сайта на Агенцията по заетостта.  
„И двата варианта са достъпни. Няма бавене, няма опашки, хората се обслужват много бързо. На този етап програмата е 
ориентирана към хора със средно и по-ниско образование, заети в реалния сектор, без заети в държавната 
администрация. Интересът е сериозен“, каза още Божидар Михайлов. 
 
Money.bg 
 
√ Цeнaтa нa пeтpoлa cпaднa пoд $52 зa бapeл. Pъcт нa дoбивa в CAЩ 
Цeнитe нa пeтpoл в пeтъĸ ce пoнижaвaт в xoдa нa aзиaтcĸaтa тъpгoвия. Koтиpoвĸитe нa "чepнoтo злaтo" oтчитaт cпaд oт 
нaчaлoтo нa ceдмицaтa зapaди oпaceниятa, чe pъcтът нa дoбивa в CAЩ щe ĸoмпeнcиpa ycилиятa нa OΠEK зa нaмaлявaнe 
нa пpeдлaгaнeтo. 
Cyтpинтa oĸтoмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пoeвтинявaт c 9 цeнтa дo $51,92 зa 
бapeл. Πpи зaĸpивaнeтo нa пaзapa в чeтвъpтъĸ цeнaтa бe cпaднaлa c 35 цeнтa (0,67%) - дo $52,01 зa бapeл. 
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Цeнaтa нa ceптeмвpийcĸитe фючъpcи зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ нa Hюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo 
вpeмe ce пoнижaвa c 9 цeнтa - дo $48,94 зa бapeл. Πo вpeмe нa вчepaшнaтa cecия ĸoнтpaĸтитe пoeвтиняxa c 56 цeнтa 
(1,13%) - дo $49,03 зa бapeл. 
Oт нaчaлoтo нa ceдмицaтa cтoйнocттa нa Вrеnt cпaднa c 1,1%, a нa WТІ - c 1,5%. Kaĸтo cтaнa извecтнo oт oтчeтa нa 
eнepгийнoтo миниcтepcтвo, дoбивът нa пeтpoл в CAЩ e нapacнaл пpeз минaлaтa ceдмицa c 20 xиляди бapeлa нa 
дeнoнoщиe дo 9,43 млн. бapeлa нa дeн - мaĸcимaлнo пpoизвoдcтвo oт юли 2015 гoдинa. 
Инвecтитopитe ce oпacявaт, чe aĸтивния пoдeм нa дoбивa в CAЩ щe зaбaви бaлaнcиpaнeтo нa пaзapa, нa ĸoeтo paзчитaxa 
cтpaнитe oт OΠEK и тexнитe пapтньopи в cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa пpoизвoдcтвoтo. 
 
Profit.bg 
 
√ 32.7 млн. лева оборот на БФБ 
Вчера всички индекси на БФБ-София затвориха на зелено. 
SOFIX мина границата от 720 пункта добавяйки 0.70% до ниво от 720.14 пункта. BGBX40 и BGREIT записаха ръст от 0.72% и 
1.95% до съответно 136.21 и 116.44 пункта. BGTR30 добави 0.91% до 553.28 пункта. 
Дневният оборот на регулиран пазар на БФБ-София достигна цели 32.7 млн. лева. 
Както и вчера, така и днес, големият оборот на борсата се дължи на прехвърляния при няколко конкретни компании. 
В рамките на 25 сделки бяха прехвърлени 2 267 502 лота от емисията на Велграф Асет Мениджмънт. В резултат на 
търговията бе записан оборот от 7.6 млн. лева. Акциите на дружеството поевтиняха с 4.17% до 3.450 лева за лот. 
6.6 млн. лева оборот бе реализиран в резултат на 11 сделки за общо 461 700 лота от емисията на Болкан енд Сий 
Пропъртис АД СИЦ. Книжата на компанията поскъпнаха с 7.81% до 14.500 лева за лот. 
Акциите на Инвестиционна Компания Галата бяха предмет на 17 сделки за общо 3 366 338 лота, оформяйки оборот от 5 
млн. лева. Дяловете на дружеството поевтиняха с 14.77% до 1.500 лева за брой. 
6.3 млн. лева оборот пък бе записан при 9 трансакции за 188 804 лота от емисията на Холдинг Варна. Цената на книжата 
на дружеството остана непроменена до 33.500 лева за лот. 
Търговията с акции на Холдинг Нов Век оформи оборот в размер на 2.3 млн. лева, като в рамките на 9 сделки бяха 
прехвърлени 171 073 лота. Дяловете на дружеството запазиха цената си до 13.950 лева за брой. 
1.17 млн. лева пък достигна оборота при търговията с книжа на Химснаб България. В рамките на 3 сделки бяха 
прехвърлени 28 780 лота, като цената на акциите на дружеството остана непроменена до 40.950 лева за лот. 
На фона на горепосочените големи прехвърляния, най-търгуваната позиция днес бе тази на Химимпорт. Инвеститорите 
прехвърлиха 73 958 лота при 49 сделки, реализирайки оборот от 128 хил. лева. Книжата на компанията поскъпнаха с 
1.93% до 1.743 лева за лот. 
39 сделки бяха сключени за общо 31 672 лота от емисията на Адванс Терафонд АД СИЦ, оформяйки оборот от 73 хил. 
лева. Дяловете на дружеството поевтиняха с 0.13% до 2.320 лева за брой. 
Акциите на Софарма бяха предмет на 38 трансакции за общо 14 249 лота, записвайки оборот от 69 хил. лева. Книжата на 
фармацевтичната компания поскъпнаха леко с 0.02% до 4.888 лева за брой. 
Сред дружествата, чиито акции поскъпнаха попадат Неохим (+5.75% до 59.750 лева за лот), Българска фондова борса-
София (+3.75% до 4.150 лева за лот), Елхим Искра (+3.47% до 1.460 лева за лот), Зърнени Храни България (+2.70% до 0.381 
лева за лот), Свилоза (+2.51% до 4.500 лева за лот), Спиди (+2.33% до 44.000 лева за лот), Албена (+2.32% до 64.000 лева 
за лот) и Трейс груп холд (+2.16% до 4.495 лева за лот). 
 
√ Слаб, слаб щатски долар 
Щатският долар продължава да поевтинява, като към момента се търгува на ниво от 1.1870 спрямо единната европейска 
валута. Търговията във вчерашната сесия се осъществяваше на нива от 1.1831 до 1.1893 - ден, след като за първи път от 
2.5 години доларът премина границата от 1.19 евро. 
Така загубите за щатската валута от началото на годината вече са над 12%. Тя отчита пет поредни месеца на загуби 
спрямо еврото за първи път от 2011 г. насам. 
Днес данните за пазара на труда в САЩ ще определят в голяма степен посоката за търговия за деня. Поевтиняването или 
поскъпването на щатския долар ще окаже влияние и на златото, тъй като е от съществено значение за големите купувачи 
в момента на този пазар – Индия и Китай. 
Рано днес, по време на азитската търговия, златото губи 0.39%, до 1266.89 долара за тройунция, но въпреки това остава 
близо до 7-седмичния си максимум. 
Евтиният долар в момента помага на американските компании да изнасят повече стоки в чужбина, което пък се очаква да 
повиши печалбите им. Именно добрите финансови резултати на част от тях помогнаха на основния индикатор Dow Jones 
да премине границата от 22 000 пункта за първи път в историята си в сряда. 
Вчера търговията се осъществяваше в тесни граници от 21 991 до 22 044 пункта, за да затвори на ниво от 22 026.10 
пункта, или повишение от 0.04 на сто. 
Широкият S&P500, както и технологичният Nasdaq приключиха вчерашната търговска сесия на отрицателна територия, 
губейки 0.22 и 0.35%, до 2472.16 и 6340.34 пункта. 
Британският паунд достигна най-ниското си ниво от 11 месеца спрямо еврото, след като стана ясно, че централната банка 
ще остави лихвите без изменение. Bank of England освен това понижи очакванията си за ръст на икономиката до 1.7 на 
сто спрямо предходната си прогноза от 1.9 на сто. 
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Това оставя паундът само на 2% от най-ниската му стойност в историята спрямо еврото, като днес търговията се 
осъществява в тесен рейдж от 0.90332 – 0.90479. 
Британската валута загуби и 0.7%, до 1.3128 спрямо щатския долар, след като по-рано достигна ниво от 1.3267, което не 
бе наблюдавано от 15 септември миналата година. 
Щатският лек суров петрол загуби 56 цена, до 49.03 долара за барел, докато сортът Брент се понижи с 35 цента, до 52.01 
долара за барел. Изтъргуваните обеми вчера бяха със 17% над средните за последните 100 дни. 
 


