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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

Асоциация на българските медии по света 
 
√ Според бизнеса България може да постигне ръст на БВП 5-6 на сто годишно при изпълнение на управленската 
програма на кабинета 
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 
Васил Велев. Сега растежът се ограничава от липсата на кадри и административните прегради, ако тези проблеми се 
решат, този ръст е постижим, смята той. Бизнесът намира програмата за амбициозна, но постижима за пълен мандат на 
управление, коментира Велев и допълни, че е добре страната да се върне към съзидателните 4-годишни мандати, които 
повишават ефективността на държавното управление. Финансовата и макроикономическата стабилност, запазването на 
данъчните ставки се приветстват от деловите среди Финансовата и макроикономическата стабилност, запазването на 
данъчните ставки се приветстват от деловите среди, както и разбирането, отбелязано в програмата, че свободните 
граждани по-добре от държавата управляват създадения от тях доход, посочи още Велев и като плюс изтъкна факта, че 
не се предвижда увеличаване на частта от дохода, който се изземва от държавата и се преразпределя от бюджета. По 
отношение на стремежа да се намалява бюджетният дефицит и към 2020 г. да се постигне балансиран бюджет, от 
бизнеса 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 страната технически е готова за това. Това, което се сочи като проблем - голямата разлика в жизненото 
равнище, според Велев като стоим извън Еврозоната, тя няма по-бързо да се намали. Бизнесът е доволен от подчертания 
в програма стремеж към намаляване на административните тежести Бизнесът е доволен от подчертания в програма 
стремеж към намаляване на административните тежести за бизнеса и гражданите и предвидените мерки в тази връзка 
като ограничаване и опростяване на регулаторните режими, въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие, 
въвеждане на електронното управление. Положителна оценка среща и заявката за развитие на индустриалните зони във 
взаимодействие с бизнеса, като се използват съществуващи, но ненаситени с дейности големи предприятия. Не виждаме 
стипендиите за дефицитни специалности, коментират от АИКБ Като положителни се посочват и политиките, свързани с 
реформата в образованието, за да бъде то от полза на икономиката, и удвояването на учителските заплати. Това, което 
не виждаме са стипендиите за дефицитни специалности и финансов механизъм, който да стимулира реализацията в 
страната, както и насочване на подрастващите чрез извънкласни форми към природо-математически и технически 
специалности, за да се преодолее съществуващият дефицит на инженерно-технически кадри, изтъкна председателят на 
АИКБ. Велев посочи още сред плюсовете на програмата в този област това, че са набелязани мерки за осигуряване на 
регулирана трудова миграция за попълване на дефицитите на пазара на труда. Постижима цел е заложеното в 
програмата средната заплата в края на мандата на кабинета да достигне 1500 лева За бизнеса е постижима цел 
заложеното в програмата средната заплата в края на мандата на кабинета да достигне 1500 лева. При такава средна 
заплата минималната е адекватно да бъде 650 лева, както е записано в програмата, смята председателят на АИКБ.  
Сектор "Енергетика" е добре разработен. Пълна либерализация на електроенергетиката и на пазара на природния газ са 
важни цели и за 4-годишен мандат макар и трудно, но са постижими, смята Велев. Амбициозно е развит е секторът 
"Транспорт", коментира Велев, но отбеляза, че липсва темата за въздушния транспорт. България има сравнителни 
предимства в това отношение и трябва да ги използва, а София има потенциал да стане трансферен център между 
Европа и Азия. Проектите в сектора "инфраструктура" при мобилизация са напълно реализуеми Според бизнеса 
заложените проекти в сектора "инфраструктура" при мобилизация са напълно реализуеми, като финансови ресурси 
могат да бъдат осигурени чрез капиталовия пазар чрез мобилизиране на наличните спестявания и средствата в 
пенсионните фондове и банките, а не само с публични инвестиции, изтъкна председателят на Асоциацията. От бизнеса 
приветстват подобрението в програмата спрямо предизборната платформа на ГЕРБ - двата процента за отбрана да въдат 
достигнати до 2024 г., а не до 2021 г. и напомнят, че такова е и решението на НАТО. Темата "корупция", ограничаването 
на сивия сектор и борбата с контрабандата, обществените поръчки, единният портал също са добре разработени в 
програмата. Семпла е частта в програмата, свързана с туризма Директорът на Института за анализи и оценки Румен 
Драганов посочи, че е семпла частта в програмата, свързана с туризма, като това говори за липса на политическа визия у 
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управляващите за управление на многомилиардното туристическо наследство, свързано с туристическите атракции, 
културните и природни забележителности и нематериално наследство, което е публична държавна собственост. Той 
допълни, че в програмата лисва не само на визия за управлението на туристическите атракции, но и теми, свързани с 
преструктурирането на туристическата система - прехвърлянето на категоризацията към Националната хотелска 
организация и на регистрацията - към Националната асоциация на туроператорите и туристическите агенти, съвместно 
със създаването на гаранционен фонд./ПК/ 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Insmarket.bg 
 
√ 400 000 хартиени удостоверения ще се издават електронно от следващата година  
Всички държавни органи и общини, които изискват клиентите им да представят удостоверения за дължими данъци, ще 
получават тази информация от НАП задължително по електронен път. Промените са записани в Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс. В момента над близо 100 закона и наредби изискват граждани и фирми да представят пред 
различни държавни и общински органи удостоверения за наличие или липса на задължения, като всяка година НАП 
издава около 400 000 такива удостоверения на хартия. 
Важно е да се отбележи, че през ноември 2016 г. НАП създаде нова електронна услуга, чрез която държавните органи 
могат да получат данните по електронен път, спестявайки на гражданите време и разходи. От началото на годината до 
момента според служителите на НАП услугата е ползвана около 5000 пъти, като очакванията са след влизането в сила на 
промяната в закона информацията да се обменя служебно само и единствено по електронен път от началото на 2018 г. 
Междувременно екипът на НАП и Асоциацията на банките в България постигнаха съгласие удостоверенията за наличие 
или липса на задължения за клиентите на банките при предоставянето на кредити да се заявяват и получават изцяло 
електронно, което ще спести значителен ресурс на клиентите. Очаква се електронният обмен между банките и НАП да 
започне в близките месеци. 
Според изпълнителния директор на НАП г-жа Галя Димитрова основната мисия на екипа на НАП в момента е още по-
добро обслужване на клиентите. "Всяка промяна е с цел намаляване на разходите и пестене на времето на 
данъкоплатците. Убедена съм, че успяхме да създадем един универсален способ за електронен обмен, да го представим 
по най-добрия начин и днес да имаме законодателна промяна, която да изисква ефективното му използване", каза по 
повод промените в закона г-жа Галя Димитрова.   
 
Sinor.bg 
 
√ Продавачите свалиха с 27 лв. цената за тон пшеница на софийската борса  
Отвъд океана цените на основните зърнени контракти отново слязоха надолу. На борсата в Чикаго пшеницата поевтиня с 
малко над 8 долара до 168,14 щд/тон,  царевицата я последва с минус 4,25 долара до 143,06 щд/т, а соевият шрот 
„слезе“ доста чувствително с минус 16 долара до 306,30 щд/тон. Соята е без промяна и остава на 365,45 щд/тон. 
В Будапеща трендът обаче се обърна и цените тръгнаха леко нагоре. Мелничарската пшеница се повиши с 4,20 лева за 
седмицата до 293,54 лв/тон, при фуражната имаше плюс 1 лев до 283,65 лв. за т, а при царевицата покачването е най-
забележимо – 6,10 лева до 277,05 лв/тон. Маслодайният слънчоглед продължи да повишава леко цената си – плюс 1,25 
лева до нива от 618,41 лв/тон. 
На борсата в Париж /Еuronext/ другата маслодайна култура, рапицата, възвърна позиции с плюс 2,50 евро и се търгуваше 
на 366 евро/тон. 
В Ротердам нерафинираното слънчогледово олио остана без промяна на старата си цена от 795 щд/т, а рафинираната 
захар в Лондон направи продължи бавно надолу с 4,20 долара и спадна до 388,80 щд/тон. 
В кръг "Зърно" на Софийска стокова борса АД хлебната пшеница се търгуваше на 250 - 273 лв/т „купува“, продавачите 
също свалиха от 300 до 273 лв/тон, на която цена се сключиха и сделките. Има и търсене на биологично сертифицирана 
пшеница на начална цена от 400 лв/тон. Фуражният ечемик държи цената на търсене на 330 лв/т, но предложения 
липсваха.  Царевицата се движи между 290 и 300 лв/т, като има само предлагане, а биологично сертифицираната се 
търси на доста по-високата цена от 420 лв/тон. При маслодайния слънчоглед купувачите са на 530-600 лв/т от място, но 
продавачите отсъстваха. Отново има и търсене за биологично сертифициран слънчоглед на 800 лв/тон. Всички цени са 
без ДДС. 
В кръг „Хранителни стоки” цените на основните суровини продължават да бъдат стабилни, зрял боб в чували се търси на 
1 000, а се предлага на 2 250 лв/тон. 
В кръг „Нехранителни стоки” на ССБ АД оживлението е по-осезаемо, продадоха се бензин А 95 Н от 1 507,57 до 1 727,73 
лв/хил.литра и бензин А 98 Н на 1 931,92 лв/хил.литра. Дизеловото гориво се изкупи на цени от 1 457,87 до 1 719,47 
лв/хил.литра, газьол за отопление на 1 474 лв/хил.л, а газ пропан бутан от 654,38 до 892,80 лв/хил.литра. 
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Имаше и множество сделки за разнообразни видове масло  двигателно на 4 460-6 410 лв/хил.л, диференциално на 5 630 
лв/хил.л, хидравлично на 4 350 лв/хил.литра. Реализираха се и сделки за антифриз на 4 460 лв/хил.л, спирачна течност на 
9 000 лв/хил.л, течност за чистачки на 750-1 430 лв/хил.литра и за литиева грес на 7,60 лв/кг.   
 
Investor.bg 
 
√ Управленската програма – може пък този път да е различно 
За поредна година поредният административен документ залага на количеството, вместо на качеството на 
съдържанието си 
През изминалата седмица, близо четири месеца след публикуване на коалиционните приоритети за управление до 2021 
г., правителството публикува управленската си програма. Със своите 128 страници тя изглежда значително по-
внушителна от коалиционните приоритети, които се събраха на 21 страници, но дори и бърз прочит показва, че това е 
само илюзия, пише в анализа на икономиста Калоян Стайков от Института за пазарна икономика (ИПИ). 
Така например към първоначалната цел за присъединяване на България към Шенген е добавена мярката „активни 
действия, включително в двустранен план, с партньорите в ЕС, особено тези с по-критични позиции, с цел  
Първоначалната цел за осигуряване на енергийна сигурност чрез изграждане на интерконекторни връзки със съседните  
страни се сдобива с пояснения с кои три съседни страни ще бъдат изпълнявани тези проекти. Всичко това създава обем, 
но не изпълва документа със съдържание, иначе казано – това е разтягане на локуми. 
Продължават да липсват както конкретни действия за присъединяването на България към Шенген и еврозоната, така и за 
причините това да не се е случило все още, въпреки че страната изпълнява техническите изисквания за Шенген. Вместо 
това управляващите залагат на „действия [...] с партньорите в ЕС”, каквото и да означава това. След десет години 
членство на България в ЕС управляващите изглежда не са разбрали, че кредитът на доверие към страната за провеждане 
на отдавна обещани и все още отлагани реформи се е поизчерпал и партньорите в ЕС биха искали да видят действия и 
резултати, вместо нови обещания. 
Две мерки, които биха помогнали за горното, са отпадането на Механизма за сътрудничество и оценка и излизане от 
Процедурата по макроикономически дисбаланси. Добре, но докато приоритетите на коалиционното споразумение 
съдържаха ангажимент за изпълнение на мерките по механизма до края на 2018 г., то в управленската програма няма 
обявен срок. 
Това може и да е незначителна разлика, но, както обърнахме внимание, кредитът на доверие към страната в тази област 
не е голям и реформите следва да се случват с ускорени темпове. Нещо повече – съществува реална опасност от 
замитане на тези проблеми. 
Членството в Единния банков надзор също намира място в  документа. Желанието на България да се присъедини към 
този първи стълб на Европейския банков съюз стана част от дневния ред през лятото на 2014 г., когато Корпоративна 
търговска банка бе поставена под специален надзор и впоследствие - обявена в несъстоятелност. 
Теоретично съществува възможност за присъединяване към Единния банков надзор, без страната да е въвела единната 
валута, но вече трета година не се наблюдават действия в тази посока. В управленската програма се казва, че 
присъединяването ще стане след като България въведе единната валута, което не е ясно кога ще се случи, а и всички 
страни в еврозоната задължително стават част от Единния банков надзор така или иначе. 
Управленската програма предвижда едновременно създаване на механизъм за определяне на минималната работна 
заплата и цели ниво на МРЗ от 650 лв. в края на мандата. Не става ясно как едновременно ще има механизъм за 
определянето ѝ и цел в следващите три години минималното възнаграждение да се увеличи със 190 лева. Това навежда 
на мисълта за проформа механизъм, както много друго мерки като програмно бюджетиране, оценка на въздействието и 
т.н., тъй като няма как да се прогнозира с точност развитието на индикаторите в този механизъм. С други думи – още от 
същото. 
Управленската програма включва и някои мерки за намаляване на административната тежест пред бизнеса и 
гражданите, които основно са съсредоточени в законодателни промени. Основният проблем обаче не се крие в слабости 
в законодателството, макар такива да не липсват, а в неговото приложение. Така например законодателната рамка за 
несъстоятелност получава оценка 13 от 16, в сравнение с 12,1 в страните от ОИСР според изследването Правене на 
бизнес на Световната банка. 
В същото време, на практика, самата несъстоятелност е скъпа, бавна и неефективна – процентът от вземанията, които 
кредиторите успяват да си възстановят при несъстоятелност в България е 35% (в сравнение със 73% в ОИСР), средната 
продължителност на процедурата е 3,3 години (в сравнение с 1,7 години в ОИСР) и целият процес струва 9% от 
имуществото на длъжника (по данни от същото изследване на Световната банка). 
Същевременно Докладът за състоянието на администрацията, 2015 г. за поредна година обръща внимание на това, че 
общините отчитат, че издават лицензи, „независимо че това е извън техните правомощия”. Дори и само от тези два 
примера става ясно, че проблемът е по-скоро в административния произвол, отколкото в законодателството. Това, 
разбира се, не означава, че не са необходими и законодателни промени, но фокусът, поне засега, следва да е другаде. 
Като цяло управленската програма не предлага изненади. За поредна година поредният административен документ 
залага на количеството, вместо на качеството на съдържанието си. За поредна година управляващите дават надежда, че 
промени наистина ще има, но вместо да обособят няколко основни приоритета, залагат на много на брой козметични 
промени, за част от които никога не стига времето и, естествено, остават като дъвка за следващия мандат. 
Продължават да се залагат нови анализи, стратегии, екшън планове и т.н., въпреки че основните проблеми и 
необходимите реформи са отдавна известни както на вътрешните експерти и наблюдатели, така и на външните 
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партньори на страната. Постоянното анализиране на проблемите обаче почти винаги води до недостатъчно време за 
решаването им. Но кой знае – може пък този път да е различно... 
 
√ ЧЕЗ отчете 14% ръст на кражбите на ток през полугодието 
От електроразпределителното дружество настояват за действителна санкция за кражбата на електроенергия  
ЧЕЗ Разпределение България отчита 3778 констатирани случая на кражби на електроенергия за първите 6 месеца на 2017 
г. За същия период на миналата година техният брой е 3322, или с  14% по-малко, съобщиха от компанията. 
Дори и след увеличението на цената за технологичен разход, по която се дотаксува електроенергия на нарушителите, тя 
все още не е по-висока от цената, която заплащат коректните потребители. Същевременно срокът на санкцията е без 
промяна и тя е дотаксуване на електроенергия за 3 месеца назад, независимо че кражбата може да е продължавала 
много по-дълго. 
От компанията посочват, че е необходимо приемането на нови правила, чрез които цената и периодът за доткасуване да 
бъдат увеличени. Според ЧЕЗ трябват принципно нови правила за санкции, които да не са свързани с цената за 
технологичен разход, тъй като това не е разход при пренос и разпределение, а е цена за остойностяване на нанесена 
щета на дружеството. 
Само когато цената за санкция на некоректните потребители не е обвързана с цената за технологичен разход по никакъв 
начин, а е многократно по-голяма – като цената за недостиг на балансиращия пазар, ще бъде създаден баланс и ще 
бъдат реално предприети възпиращи мерки срещу некоректните потребители, аргументират се от 
електроразпределителното дружество. 
ЧЕЗ Разпределение извършва регулярни проверки, акции на случаен принцип и работи по сигнали, за да преустанови 
кражбите на електроенергия. Компанията е изработила система за проследяване на кражби, като за целта е монтирала 1 
700 балансови електромера. Чрез тях локализира местата, където са налице големи загуби на електроенергия. 
 
В. Сега 
 
√ Кражбите на ток застрашително растат 
Санкцията за измамниците продължава да е по-ниска от цената за коректните абонати  
Кражбите на електроенергия застрашително растат, показват данните на дружествата доставчици. Само в територията, 
обслужвана от ЧЕЗ - Югозападна България, от началото на годината са хванати 3778 случая на незаконно ползване на ток. 
Това е с 14% повече в сравнение с първата половина на 2016 г. 
Противно на ширещото се мнение, че кражбите на ток са "патент" на бедните квартали и ромските гета, немалка част от 
измамниците са заможни хора. Сред уличените от ЧЕЗ има притежатели на луксозни апартаменти и на къщи с басейни, 
разказа наскоро през БНТ Филип Йорданов от електродружеството.  
Една от причините за ескалацията на кражбите е, че продължава парадоксът разкритите измамници да доплащат по 
цена, по-ниска от редовната цена за коректните потребители, при това само за 3 месеца назад, макар че кражбата може 
да е от година или дори повече. Така нарушителите нямат особен респект от санкцията. Дори и след последното 
увеличение на санкцията от 1 юли криминалният ползвател плаща цена, по-ниска от тази за почтения абонат.  
Кражбите на енергия стават по два основни начина - чрез прескачане на електромера (незаконно присъединяване към 
мрежата) и чрез манипулирането му, така че да отчита по-малко потребление. Първият похват все по-малко се използва, 
защото е много видим, но вторият процъфтява, твърдят от електрокомпаниите. В Южна България са разкрили цяла група 
за "пренастройване" и "приспиване" на електромери. Те си имали тарифа за услугите - между 200 и 500 лева.  
Според Наказателния кодекс потребление на електроенергия, което не се отчита от средствата за търговско измерване и 
съответно не се заплаща, е престъпление. Вече има и осъдени крадци на ток. "Енерго-Про", доставчикът за 
Североизточна България, съобщи наскоро, че за периода 2015-2016 година осъдените измамници са 317. Но само осем 
са получили ефективни присъди. 83 са се разминали с условни присъди, а всички останали са наказани с пробация.  
Необходимо е приемането на нови правила, чрез които цената и периодът за дотаксуване на незаконните ползвали на 
еленергия да бъдат увеличени, твърдят от ЧЕЗ. Според компанията санкциите не бива да са вързани с цената за 
технологичен разход, както е сега, тъй като кражбата не е разход за пренос и разпределение и трябва да се остойности 
нанесена щета на дружеството. Само когато цената за санкциониране на некоректните се завиши драстично, ще има 
възпиращ ефект, убедени са фирмите от бранша.  
НА ЛОВ ЗА НАРУШИТЕЛИ 
Електрокомпаниите правят редовни проверки, акции на случаен принципи и инспекции по сигнали, за да ловят крадците 
на ток. От "ЧЕЗ Разпределение" са изработили и система за проследяване. За целта са монтирани 1700 балансови 
електромера. С помощта на уредите се откриват местата, където има съмнително големи загуби на електроенергия 
 
News.bg 
 
√ С индустриални зони борят дисбаланса по региони 
Министерството на икономиката работи за създаването на три нови индустриални зони в Стара Загора, Кърджали и 
Ловеч до края на годината. Това обяви на пресконференция ресорният министър Емил Караниколов. 
По думите му, има засилен интерес към икономическите зони. "Това е много добре, тъй като има голям дисбаланс по 
регионите. Чрез икономическите зони се надяваме да привлечем допълнителни инвестиции, което ще помогне за 
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повишаване на конкурентоспособността на българската държава, а оттам и вдигане на жизнения стандарт чрез 
увеличаване на заплатите и подобряване на условията за труд", обясни той. 
В момента се работи приоритетно по индустриална зона Божурище. За нея са осигурени жп терминал за разтоварване на 
стоки, предвижда се и жп гара, на която да спират влаковете, движещи се към Банкя. Освен това и третият лъч на 
метрото ще стига до индустриалната зона. 
Друга важна зона е Видин. Там с решение на правителството от миналата седмица е премахната разпоредбата, с която се 
забранява да се продава терен и да се отстъпва право на строеж. "Министерски съвет промени това решение и вече има 
голям интерес към индустриална зона Видин", заяви Караниколов. 
Работи се и за създаване на индустриална зона в Кърджали, където вече има сключен меморандум между областната 
управа и индустриални зони. Предстои и среща с областния управител на Ловеч, за да бъдат уточнени подходящите 
терени, с добре изградена инфраструктура. 
"Разчитам на областните управители, на местното самоуправление да предлагат и допълнително терени за изграждане 
на индустриални зони", каза още икономическият министър. 
В Стара Загора също обсъждат възможностите на четири терена за изграждане на индустриални зони. Потенциалните 
сектори, които ще се развиват в тях са производственият, високотехнологичният, логистичният. Обсъждат се и варианти с 
Министерството на финансите за данъчни облекчения както за малкия и среден бизнес, така и за големите инвеститори. 
Относно управленската програма, обхващаща 20 области, 65 приоритета и 902 мерки, Караниколов изтъкна основните 
пет приоритета за икономиката.  
Те са: намаляване на административните тежести, както към гражданите така и към бизнеса, подкрепа за развитието на 
индустриалните зони, повишаване конкурентоспособността на българската икономика в това число и задължителна 
подкрепа на малкия и средния бизнес, засилен ефективен следприватизационен контрол, подкрепа на изпълнителната и 
законодателна власт за мерки за развитие на капиталовия пазар. 
В синхрон с управленската програма Министерството на икономиката вече е оптимизирало 113 от административните 
услуги, които предоставя. По 67 от тях се намаляват таксите. По 21 от услугите напълно ще отпаднат събирането на такси. 
По 14 от услугите документите ще се събират по служебен път, осем от услугите напълно ще отпаднат, тъй като те са 
остарели. 
Предстои отваряне на програма по ОП "Иновации и конкурентоспособност", която ще предостави облекчени условия за 
малките, средни и микро предприятия. Те ще подават само заявление за участие в процедурата и декларация, че не са в 
процедура по несъстоятелност и ликвидация. 
Предвижда се ваучерова система за закупуване на машини, издаване на сертификати, вписване на патенти. Подкрепата 
за капиталовия пазар пък ще се изразява в предоставяне на ваучери до 100 000 лв. които ще стимулират компаниите да 
стават публични и да се листват на Българска фондова борса. Това ще става през ОП "Конкурентоспособност". 
Механизмът, по който ще става това, тепърва ще се уточнява. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Ангелкова иска нови правила за къмпингуване  
Нова работна група ще изработи правила за регулирането на къмпингуването по Черноморието.Това заяви в Бургас 
министърът на туризма Николина Ангелкова. Сформирането на тази работна група се налага след постъпили сигнали за 
нерегламентирано поставяне на каравани и палатки на Корал и нерегламентираното ползване на ток там.  
Тази година се натъкваме на иновативни нарушения по морските плажове, които се различават от миналата година, но 
проверките ни съвместно с останалите компетентни и контролни органи показват, че нарушенията все пак намаляват, 
каза министър Ангелкова и добави, че са подадени сигнали до всички отговорни местни институции и до прокуратурата.  
Тя даде примери с морски плажове „Панорама" и „Кабакум - централен", където има избрани изпълнители, но те не 
влизат в правата си и плажовете трябва да се обявят за неохраняеми.  
"На плажа на с. Лозенец предстои да прекратим договора с наемателя по взаимно съгласие, защото там се оказа 
разминаване на кадастралните карти, предстои ново заснемане", добави министърът. 
Министерството следи ситуацията на плаж „Равда-ХТИ", където е била поставена табела за частна собственост, което е 
недопустимо. Отново имаме сигнали и за Корал за нерегламентирано къмпингуване и ползване на електричество от 
съседни имоти за захранване на каравани и палатки. Въпросът за регулирането на къмпингуването е изключително 
належащ, подчерта министър Ангелкова.  
Тя обясни, че държавата изисква къмпингуването да се осъществява само в регламентираните за това места, като за 
целта ще бъдат променени и Законът за устройство на територията, за да може къмпингуването да има по-лек 
разрешителен режим и по лесно да се изграждат къмпинги, за да може да се отговори на очакванията на хората, които 
искат да упражняват този вид туризъм.  
До 15 септември най-късно работната група трябва да е готова с предложенията, които да се включат в Закона за 
туризма, заяви министър Ангелкова. 
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√ Временните паспорти в чужбина ще се вадят по-бързо и по-евтино 
Таксата ще поевтинее с 1/4, предвиждат новите промени 
С една-четвърт ще бъде намалена таксата за издаване на временен български паспорт в чужбина, а досегът на 
гражданите с бюрокрацията ще бъде облекчен. Това са част от усилията на правителството за облекчаване на 
административната тежест. Мерките са насочени към улесняване и ускоряване на процедурите за административно 
обслужване и са по предложение на вицепремиера по правосъдната реформа и министър на външните работи и 
Екатерина Захариева.  
До намалението ще се стигне след премахването на две такси на обща стойност 17 евро. Така от първи януари 
временните български паспорти, издавани в чужбина, ще струват 50 евро вместо досегашните 67 евро. 
В момента българските дипломатически и консулски представителства в чужбина събират такси за всеки отделен 
документ, включително за получаване на формуляр-заявление за издаване на паспорт, който е в размер на 1 евро.  Сега 
тази такса, както и компонентата, събирана от името на МВР - 16 евро, отпадат. 
Предвижда се и намаляване на таксата за издаване на свидетелство за съдимост при подадено в чужбина заявление. 
Сега за услугата струва 20 евро, като се очаква да бъде намалена на 10 евро.  
„Към настоящия момент заявленията, които постъпват в дипломатическите и консулските представителства на Република 
България в чужбина се изпращат по електронен път“, аргументира се Екатерина Захариева. Таксите трябва да 
съответстват на разходите, а те са намалели чувствително.  
Отделно постановлението предвижда да отпадне възможността гражданите да заплащат дължимите такси по Тарифа № 
3 с държавни таксови марки.  
Припомняме, че от 19 юли стана възможно и плащането на такси за заверки и легализации в страната по Траифа №3 и с 
дебитни и кредитни карти. Министерството на външните работи продължава да работи в посока оптимизиране на 
административните услуги за граждани, които институцията предлага, като поетапно предстои инсталирането на ПОС 
терминали и в дипломатическите и консулски представителства на България в чужбина. 
Таксите за издирване в чужбина на физически лица вече няма да се събират от външно министерство, тъй като тези 
правомощия и действия са от компетентността на МВР. „Следва да се отчете фактът, че Министерството на външните 
работи, чрез своите дипломатически и консулски представителства, на практика не осъществява такава дейност“, 
подчертава в доклада Захариева. 
Проектът за постановление е достъпен за обществено обсъждане до пети септември. 
 
В. Монитор 
 
√ Хазната плаща 47 млн. лв. на месец за ВИП пенсии 
Двама от 100 възрастни вземат максималната сума от 910 лв. 
Над 47 млн. лв. изплаща Националният осигурителен институт (НОИ) за ВИП пенсии всеки месец. По данни на института 
през юли 52 360 пенсионери получават тавана на парите за старини от 910 лв. Това означава, че на всеки 100 възрастни у 
нас двама получават максималната сума за старини. Става дума за хора, които докато са се трудили, са се осигурявали на 
максималния осигурителен праг, който в момента е 2600 лв. Според Кодекса за социално осигуряване (КСО) таванът на 
пенсиите представлява 35% от максималния доход, върху които се осигуряват трудещите се. Тази формула не важи само 
за президенти, премиери, председатели на Народното събрание и конституционни съдии. В края на юли тази година това 
правило е важало за 63 български пенсионери, които са получавали над 910 лв. 
Според КСО от 2019 г. таванът на пенсиите ще отпадне, но само за новоотпуснатите пари за старини. Така излизащите в 
заслужена почивка ще получават реалните си суми, за които са се осигурявали през целия си трудов живот. За излезлите 
в пенсия преди 2019 г. обаче таванът ще остане, но ще се определя по нова формула. Още от догодина най-високата 
пенсия ще се равнява на 40% от максималния осигурителен доход. 
Това означава, че през 2018 година таванът на пенсиите ще се увеличи на 1040 лв., което е със 130 лв. повече от 
сегашната сума. 
И през следващата година пенсионната възраст и осигурителен стаж ще продължат да се покачват. За жените от най-
масовата 3-та категория труд нужните години и стаж ще нараснат с 2 месеца. Така дамите ще прекъсват работа на 61 
години и 2 месеца, след 35 години и 6 месеца трудов опит. За мъжете от 3-та категория труд годините и стажът за пенсия 
ще скочат с по 1 месец. Догодина те ще излизат в заслужена почивка на 64 години и 1 месец, при условие, че са 
натрупали 38 години и половина осигурителен стаж. 
В случай, че трудещите се са натрупали осигурителен период, но не им достигат до 12 месеца, за да навършат 
изискуемата пенсионна възраст, законът им дава право да излязат в заслужен отпуск преждевременно. 
За всеки недостигащ им месец обаче пенсията им ще бъде намалена с 0,4% пожизнено. Това означава, че ако се 
възползват от възможността да се пенсионират година по-рано, възрастните ще получават с 4,8 на сто по-ниска сума до 
живот. 
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Капитал 
 
√ Таксите по основната банкова сметка може и да намалеят 
Ако 10 или повече банки предлагат една услуга безплатно, тя ще се предоставя безплатно от всички банки по 
платежната сметка за основни операции 
Банковата сметка, която би трябвало да осигурява достъп до основни услуги за плащане срещу приемливи такси, може 
да стане и по-евтина. В проекта на Закон за платежните услуги и платежните системи са предвидени промени, които 
целят сметката да стане по-достъпна и по-популярна. Законопроектът е подготвен от БНБ и в момента е пуснат за 
обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на финансите до края на август. Ще влезе в сила от 13 
януари 2018 г., като въвежда правилата на директивата за платежните услуги, валидни за целия Европейски съюз. 
Цялото име на сметката е платежна сметка за основни операции. По нея се предоставят услуги за плащане, определени в 
закона и в наредба, които са най-масово използваните. Тези платежни услуги според директивата трябва да се 
предоставят безплатно или срещу приемливи такси. Тези приемливи такси се изчисляват по определен начин и се 
публикуват от БНБ. Най-общо тя е с по-ниски такси от средните за пазара и от най-ниските, прилагани от всяка банка по 
тарифа за съответните услуги. 
Какво ново 
Предвидено е при наличие на 10 или повече банки, които предоставят една услуга безплатно, тя да се предоставя 
безплатно от всички банки по платежната сметка за основни операции. 
Освен това, ако има по определени услуги лимити, над които тези услуги са безплатни и над които се начисляват такси, 
тези лимити, при които банките предоставят услугата безплатно, се осредняват и се прилагат от всички банки по 
определената услуга като безплатен лимит. 
Всички банки в страната, както и в ЕС са длъжни да предлагат този вид сметка. Банка ще може да откаже откриването на 
такава сметка само ако потребителят вече има открита при друга банка или ако има друга платежна сметка, по която 
може да извършва същите операции, например разплащателна сметка. 
Целта на нормативно определеното съществуване на такава сметка и задължението да я предлагат всички банки е 
гражданите в ЕС да могат по-лесно да откриват банкова сметка и да се постигне т. нар. банкова приобщеност. За 
популяризиране на сметката в страната е предвидено разработване на брошура по образец на БНБ, която да се 
разпространява както на електронен носител, така и на хартия в офисите на банките. 
В България в края на 2016 г. има открити над 15 млн. платежни сметки и издадени над 7 млн. платежни карти. 
Какво представлява 
Сметката дава право на теглене на пари, внасяне, преводи, онлайн и мобилно банкиране, издаване на дебитна карта към 
нея и извършване на платежни операции с тази карта. Средният размер на таксите, начислявани от банките, чието ниво е 
единият от критериите при определяне размера на таксите по платежната сметка за основни операции, се изчислява от 
БНБ веднъж годишно. Това става на база таксите и комисионите, които банките начисляват по предлаганите от тях услуги 
по разплащателни сметки за предходната календарна година. След това БНБ ги публикува на интернет страницата си. 
През октомври миналата година тези средни такси вече бяха публикувани. Банките трябваше да съобразят таксите си по 
особената сметка с публикувания от БНБ среден размер не по-късно от 1 февруари тази година. Следващото изчисляване 
и публикуване от БНБ на среден размер на таксите ще е до края на февруари 2018 г. въз основа на предоставени от 
банките данни към 31 декември 2017 г. 
 
Profit.bg 
 
√ Ръст на акциите в Азия, доларът се стабилизира  
Цените на акциите в Азия нарастват днес, вземайки пример от Уолстрийт, докато доларът запази по-голяма част от 
спечеленото след изнесените данни за заетостта в петък и обещанията за данъчен план, който ще върне корпоративните 
печалби на компаниите в САЩ. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.5% за деня, докато японският Nikkei се повиши с 0.6%. 
Индексът на китайските сини чипове добави 0.1%, докато Shanghai Composite остана без промяна. Хонконгският Hang 
Seng се покачи с 0.4%. 
Южнкорейският KOSPI днес записа повишение от 0.5%, докато австралийският основен индекс скочи с 1%. 
Доларът се търгуваше без промяна днес след сериозният ръст записан в петък, след излизането на данните за 
неселскостопанската заетост в САЩ, които показаха, че щатската икономика е създала 209 000 нови работни места, а 
данните за юни бяха ревизирани нагоре. 
Доларът бе подкрепен и от коментарите на директора на Националния икономически съвет Гари Кон, че 
администрацията на САЩ работи по данъчен план, който ще върне корпоративните печалби обратно в страната. 
Отстъплението при долара обаче подкрепя някои очаквания, че ръстът от петък може би няма сериозна подкрепа. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, отстъпи с 0.2% 
до 93.343 пункта. Индексът скочи с 0.76% в петък, което бе най-голямото му еднодневно повишение от началото на 
годината. 
Доларът се понижи с 0.2% спрямо еврото до 1.17985, след като в петък скочи с 0.8%. 
Щатската валута поскъпна с 0.1% до 110.78 йени, продължавайки ръста си от петък, когато добави 0.6%. 
Лихвата по щатските 10-годишни облигации записа леко понижение до 2.2673%, след като в петък затвори на ниво от 
2.269. 
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Австралийският долар днес поскъпна с 0.2% до 0.7945 щатски долара. 
При суровините цените на петрола записаха леки понижения, но запазиха по-голяма част от спечеленото в петък. 
Днес и утре представители на ОПЕК и на страни произвеждащи петрол, които не са част от организацията, утре ще се 
срещнат в Абу Даби, за да обсъдят начини за това държавите да спазват постигнатото споразумение за ограничаване на 
производството. 
Цената на щетския лек суров петрол се понижи с 0.1% до 49.53 долара за барел днес, след като записа повишение от 
1.1% в петък. 
Петролът от сорта брент също изгуби 0.1% от стойостта си и се търгува на ниво от 52.37 долара за барел, след като в петък 
цената му нарасна с 0.8%. 
Цената на златото се стабилизира след като доларът изгуби част от спечеленото, но остава под натиск. Цената на метала 
нарасна леко до 1 258.38 долара за тройунция, като не успя да изтрие изгубените 0.8% в петък. 
 
√ Седмичният оборот на БФБ мина 100 млн. лева 
Седмицата бе зелена за всички индекси на БФБ-София. 
SOFIX добави 1.27% на седмична база до ниво от 720.06 пункта. Така индексът на сините чипове се намира на най-
високото си равнище от близо 9 години насам. BGBX40 и BGREIT добавиха 1.315% и 0.57% на седмична база до съответно 
136.35 и 115.99 пункта. BGTR30 пък добави 1.035% до ниво от 550.39 пункта. 
Седмицата може да се характеризира с огромните обороти, които бяха реализирани на регулиран пазар през последните 
3 работни дни. Така общият оборот от 5-те сесии през разглеждания период достигна 101 млн. лева. 
В понеделник и вторник, БФБ записа добри обороти на регулиран пазар, съответно от 1.816 млн. лева и 1.511 млн. лева. 
През следващите три дни обаче оборотите набъбнаха прогресивно – 13.044 млн. лева в сряда, 32.7 млн. лева в четвъртък 
до цели 52.358 млн. лева по времена сесията в петък. 
Огромните обороти в последните три работни дни от седмицата обаче се дължат на прехвърляния при няколко 
конкретни дружества, като само през петъчния ден например сделките с акции на Инвестиционна Компания Галата 
оформиха оборот от 12.4 млн. лева, след като в четвъртък търговията с книжа на компанията бе записала оборот в 
размер на 3.3 млн. лева. 
15.8 млн. лева оборот бе реализиран през седмицата след 45 прехвърляния на общо 4 729 290 лота от емисията на 
Велграф Асет Мениджмънт. Акциите на компанията поевтиняха с 5.56% на седмична база до 3.400 лева за лот. 
14.5 млн. лева оборот бе оформен през разглеждания период в резултат на 21 сделки за 434 837 лота от емисията на 
Холдинг Варна. Книжата на дружеството поскъпнаха с 1.49% до 34.000 лева за лот. 
11.5 млн. лева оборот бе записан от търговия с дялове на Болкан енд Сий Пропъртис АД СИЦ. Инвеститорите изтъргуваха 
общо 807 116 лота при 26 трансакции, като акциите на компанията поевтиняха с 0.68% на седмична база до 14.500 лева 
за лот. 
10.1 млн. лева пък бе седмичния оборот в резултат на търговията с книжа на Химснаб България. В рамките на 10 сделки 
бяха прехвърлени 248 862 лота, като цената на акциите на дружеството запази цената си до 40.950 лева за лот. 
Големи прехвърляния през седмицата имаше и при Холдинг Нов Век, който оформиха седмичен оборот от близо 8 млн. 
лева. 
Най-търгуваната позиция през седмицата бе тази на Химимпорт. В рамките на 210 сделки инвеститорите изтъргуваха 169 
453 лота, реализирайки оборот от 293 хил. лева. Книжата на компанията поскъпнаха с 2.07% на седмична база до 1.771 
лева за брой. 
Акциите на Доверие Обединен Холдинг пък бяха предмет на 199 сделки за общо 85 850 лота, оформяйки оборот от 186 
хил. лева. Дяловете на компанията поскъпнаха с цели 13.44% на седмична база до 2.312 лева за лот. Това е и най-
поскъпналата позиция през тази седмица. 
Софарма бе третата най-търгувана позиция през седмицата. Инвеститорите прехвърлиха 76 262 лота при 182 сделки, 
записвайки оборот от 372 хил. лева. Дяловете на фармацевтичната компания поскъпнаха с 0.85% на седмична база до 
4.891 лева за брой. 
Емисията на Адванс Терафонд АД СИЦ бе прдмет на 177 трансакции за общо 204 943 лота. В резултат на търговията бе 
реализиран оборот от 472 хил. лева. Дяловете на дружеството поскъпнаха на седмична база с 4.98% до 2.320 лева за лот. 
408 хил. лева оборот бе записан след 136 сделки за общо 353 604 лота от емисията на Сирма Груп Холдинг. Книжата на 
софтуерната компания добавиха 1.05% на седмична база до 1.151 лева за брой. 
938 хил. лева оборот бе реализиран в резултат на 137 сделки за 539 049 лота от емисията на ТБ Централна кооперативна 
банка. Книжата на търговската банка поскъпнаха с 5.26% на седмична база до 1.800 лева за лот. 
112 сделки пък бяха осъществени с акции на Българска фондова борса-София. Инвеститорите прехвърлиха 38 757 лота, 
реализирайки оборот от 162 хил. лева. Дяловете на БФБ-София поскъпнаха с цели 12.43% до 4.250 лева за лот. В края на 
седмицата стана ясно, че Министерството на икономиката обмисля политика за стимулиране на нови фирми да търсят 
финансиране на БФБ-София. За целта, новите фирми ще получават ваучери на стойност 100 хил. лева за да покрият 
разходите си по пускане на IPO на родната борса. Предвижда се средствата да дойдат от Оперативна Програма 
„Иновации и конкурентноспособност”. 
Сред компаниите, чиито акции записаха зелена седмица попадат Свилоза (+9.54% до 4.491 лева за лот), ЧЕЗ 
Разпределение България (+7.90% до 239.000 лева за лот), Зърнени Храни България (+4.57% до 0.389 лева за лот), 
ФеърПлей Пропъртис АД СИЦ (+4.02% до 0.750 лева за лот), Фонд за недвижими имоти България (+3.96% до 2.339 лева за 
лот) и Актив Пропъртис АД СИЦ (+3.92% до 5.300 лева за лот). 
БФБ-София затваря седмицата при обща пазарна капитализация в размер на 9.452 млрд. лева. 
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√ Eвpoпeйcĸaтa cтoлицa, ĸoятo ce бopи зa мяcтoтo нa финaнcoв цeнтъp cлeд Вrехіt  
Финaнcoвият миниcтъp нa Фpaнция Бpyнo Лe Maйъp зaяви, чe Πapиж щe нaдвиe Фpaнĸфypт, зa дa cтaнe ocнoвeн 
финaнcoв цeнтъp нa EC, cлeд ĸaтo Beлиĸoбpитaния нaпycнe Eвpoпeйcĸия cъюз, пишe Вlооmbеrg. 
"Hиe щe взeмeм тpyдни peшeния, щe нaмaлим фpeнcĸитe дaнъци, щe нaпpaвим cтpaнaтa ни пo-пpивлeĸaтeлнa", 
ĸoмeнтиpa в тeлeвизиoннo интepвю фpeнcĸият миниcтъp. "Щe cпeчeлим cъcтeзaниeтo", дoпълни тoй. 
Oтĸaĸтo Beлиĸoбpитaния глacyвa пpeз минaлaтa гoдинa дa нaпycнe EC, Фpaнция мepи cили c Гepмaния и Иpлaндия, зa дa 
пpивлeчe чacт oт финaнcoвaтa индycтpия, ĸoятo плaниpa дa ce пpeмecти извън Лoндoн. 
Ho cтpoгитe пpaвилa зa нaeмaнe нa paбoтници и виcoĸитe дaнъци ca oмaлoвaжили фpeнcĸитe ycилия. A в peзyлтaт нa тoвa 
Фpaнĸфypт вeчe cпeчeли oĸoлo двa пъти пoвeчe aнгaжимeнти oĸoлo пpeмecтвaнeтo нa гoлeми бaнĸи. 
Πapиж ce нaдявa дa пpивлeчe 20 000 paбoтни мecтa oт Beлиĸoбpитaния, тъй ĸaтo фиpмитe тъpcят мecтa oт EC, зa дa 
ocигypят нeпpeĸъcнaт дocтъп дo пaзapa нa блoĸa. Фpaнция cъщo тaĸa иcĸa дa пpeвъpнe Πapиж в цeнтъp нa финaнcoвитe 
инcтитyции и твъpди, чe мoжe дa пpeдлoжи cтaбилнocт и пpиeмcтвeнocт зa ĸoмпaниитe. 
Фpeнcĸaтa cтoлицa oбaчe e нa 29-o мяcтo в ĸлacaциятa нa индeĸca нa Глoбaлнитe финaнcoви цeнтpoвe, cъcтaвeн oт Z / Yеn 
Grоuр Ltd., тoчнo нaд Kaзaблaнĸa и зaд Mюнxeн. Лoндoн oглaвявa cпиcъĸa, cлeдвaн oт Hю Йopĸ и Cингaпyp. 
 


