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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
Mnews.bg 
 
√ Работодателите с позиция до президента за екозакона 
Асоциацията на българските работодатели изпрати писмо до президента на страната Румен Радев. В него тя изразява 
позицията на представителните организации на работодателите в България за Законопроекта за изменение и 
допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 27.07.2017 г. 
В декларацията се казва: 
Уважаеми, г-н президент, 
Представителните организации на работодателите у нас, обединени в Асоциацията на организациите на българските 
работодатели – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-
промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - с настоящото изразяват 
подкрепата си на приетия от Народното събрание на 27.07.2017 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
опазване на околната среда. 
Категорично заставаме зад основната цел на въведените промени, а именно облекчаване на процедурите по обжалване 
във връзка с осъществяването на инвестиционни проекти от най-значим обществен интерес, а именно обектите от 
национално значение и стратегическа важност. 
Бихме искали да подчертаем, че приетият законопроект по никакъв начин не ограничава правото на заинтересованите 
граждани и юридически лица да обжалват актовете на компетентния орган във връзка с екологичните процедури по 
допускането на реализацията на тези най-значими за обществото инвестиционни проекти. Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 4 и чл. 
94, ал. 1, т. 5 от действащия Закон за опазване на околната среда (ЗООС) компетентен орган относно преценката за 
необходимостта от извършване на ОВОС и вземане на решение по ОВОС за обекти с национално значение е винаги 
Министъра на околната среда и водите (МОСВ). Освен това, съгласно чл. 6а, т. 1, б. "в" от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони (във връзка със съответните разпоредби от ЗУТ: чл. 124а, ал. 4, т. 2; чл. 129, ал. 3, 
т. 2, б. "б"; чл. 141 ал. 6, т. 2, б. "б"; чл. 145, ал. 1, т. 3, б. "б"; чл. 148, ал. 3, т. 2, б. "б"), МОСВ е компетентен орган относно 
издаването на съответните административни актове по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, касаещи обекти с национално 
значение. Следователно МОСВ е винаги компетентния орган за издаване на административните актове във връзка с 
екологичните процедури, касаещи обекти с национално значение. 
Наред с това, действащата правна уредба предвижда двуинстанционно разглеждане на жалбите срещу 
административните актове във връзка с екологичните процедури, касаещи обекти с национално значение. Съгласно чл. 
132, ал. 2, т. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), компетентен да разглежда жалби срещу актове на МОСВ 
е Върховния административен съд (ВАС) като първа инстанция. Същевременно, предвид разпоредбата на чл. 217, ал. 1 от 
АПК, решението на ВАС като първа инстанция, подлежи на обжалване отново пред ВАС като касационна инстанция. С 
други думи действащата правна уредба предвижда въпросните жалби да се разглеждат два пъти от един и същ съд – 
ВАС. В тази връзка, следва да се обърне внимание, че по принцип касационното обжалване включва единствено 
проверка относно правилното прилагане на закона, на база на вече установените от първата инстанция факти (чл. 220 от 
АПК). т.е. в случая предмет на касационното обжалване би могло да бъде единствено проверката от страна на ВАС (макар 
и действащ в различен състав) на правилното приложение на закона отново от страна на ВАС като първа инстанция. 
Подобна допълнителна проверка би била оправдана единствено, ако не би довела до заплаха за реализацията на 
проекта. В тази връзка трябва да се има предвид, че с оглед натовареността на ВАС, разглеждането на въпросните жалби 
от ВАС на две инстанции действително отнема значително време, което поставя под съществен риск реализацията на 
проектите. Очевидно е, че за инвестиционни проекти от най-значим обществен интерес, каквито са обектите, които са 
едновременно от национално значение и стратегическа важност, повторното разглеждане на казуса на ВАС е 
неоправдано и всъщност не отговаря на обществения интерес. 
Бихме искали да обърнем внимание, че законодателството ни вече е възприело принципа за едноинстанционно 
разглеждане на жалбите срещу административни актове, касаещи реализацията на обекти от национално значение. В 
този смисъл са действащите разпоредби на чл. 215, ал. 7 от ЗУТ. 
В обобщение, приетите промени по никакъв начин не ограничават правото на жалби, нито застрашават 
законосъобразното протичане на екологичните процедури. За това сам по себе си гарантира и фактът, че актовете по тези 
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процедури се издават от най-висшия държавен орган в областта на защитата на екологията и околната среда, а именно 
МОСВ, а жалбите по тях се разглеждат от най-висшия административен съд – ВАС. 
Може да цитираме редица стратегически инфраструктурни обекти, чиято реализация беше забавена с години заради 
безпредметни жалби и твърдо вярваме, че единствените, които биха имали полза от налагането на вето върху приетия 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда са няколко псевдо-природозащитни 
организации, които години наред препятстват инвестиционния процес и растежа на икономиката ни, превръщайки т.нар. 
екологичен рекет в своя основна дейност. 
 
С уважение, 
От името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ; 
 
Васил Велев, 
председател на УС на АИКБ и председател на АОБР за 2017 г. 
 
Велика България 
 
√ Бизнесът се обяви срещу рекета на псевдо еколозите 
Представителните организации на работодателите у нас, обединени в Асоциацията на организациите на българските 
работодатели – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-
промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – с писмо до президент Румен 
Радев изразяват подкрепата си на приетия от Народното събрание на 27.07.2017 г. Законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за опазване на околната среда. 
Това се казва в официална позиция на работодателските организации. 
Те посочват, че могат да цитират редица стратегически инфраструктурни обекти, чиято реализация беше забавена с 
години заради безпредметни жалби. Твърдо вярваме, че единствените, които биха имали полза от налагането на вето 
върху приетия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда са няколко псевдо-
природозащитни организации, които години наред препятстват инвестиционния процес и растежа на икономиката ни, 
превръщайки т.нар. екологичен рекет в своя основна дейност, посочват от работодателски организации. 
Ето и позицията на работодателите: 
 „Категорично заставаме зад основната цел на въведените промени, а именно облекчаване на процедурите по 
обжалване във връзка с осъществяването на инвестиционни проекти от най-значим обществен интерес, а именно 
обектите от национално значение и стратегическа важност. 
Бихме искали да подчертаем, че приетият законопроект по никакъв начин не ограничава правото на заинтересованите 
граждани и юридически лица да обжалват актовете на компетентния орган във връзка с екологичните процедури по 
допускането на реализацията на тези най-значими за обществото инвестиционни проекти. Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 4 и чл. 
94, ал. 1, т. 5 от действащия Закон за опазване на околната среда (ЗООС) компетентен орган относно преценката за 
необходимостта от извършване на ОВОС и вземане на решение по ОВОС за обекти с национално значение е винаги 
Министъра на околната среда и водите (МОСВ). Освен това, съгласно чл. 6а, т. 1, б. „в“ от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони (във връзка със съответните разпоредби от ЗУТ: чл. 124а, ал. 4, т. 2; чл. 129, ал. 3, 
т. 2, б. „б“; чл. 141 ал. 6, т. 2, б. „б“; чл. 145, ал. 1, т. 3, б. „б“; чл. 148, ал. 3, т. 2, б. „б“), МОСВ е компетентен орган относно 
издаването на съответните административни актове по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, касаещи обекти с национално 
значение. Следователно МОСВ е винаги компетентния орган за издаване на административните актове във връзка с 
екологичните процедури, касаещи обекти с национално значение. 
Наред с това, действащата правна уредба предвижда двуинстанционно разглеждане на жалбите срещу 
административните актове във връзка с екологичните процедури, касаещи обекти с национално значение. Съгласно чл. 
132, ал. 2, т. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), компетентен да разглежда жалби срещу актове на МОСВ 
е Върховния административен съд (ВАС) като първа инстанция. Същевременно, предвид разпоредбата на чл. 217, ал. 1 от 
АПК, решението на ВАС като първа инстанция, подлежи на обжалване отново пред ВАС като касационна инстанция. С 
други думи действащата правна уредба предвижда въпросните жалби да се разглеждат два пъти от един и същ съд – 
ВАС. 
В тази връзка, следва да се обърне внимание, че по принцип касационното обжалване включва единствено проверка 
относно правилното прилагане на закона, на база на вече установените от първата инстанция факти (чл. 220 от АПК). т.е. в 
случая предмет на касационното обжалване би могло да бъде единствено проверката от страна на ВАС (макар и 
действащ в различен състав) на правилното приложение на закона отново от страна на ВАС като първа инстанция. 
Подобна допълнителна проверка би била оправдана единствено, ако не би довела до заплаха за реализацията на 
проекта. В тази връзка трябва да се има предвид, че с оглед натовареността на ВАС, разглеждането на въпросните жалби 
от ВАС на две инстанции действително отнема значително време, което поставя под съществен риск реализацията на 
проектите. Очевидно е, че за инвестиционни проекти от най-значим обществен интерес, каквито са обектите, които са 
едновременно от национално значение и стратегическа важност, повторното разглеждане на казуса на ВАС е 
неоправдано и всъщност не отговаря на обществения интерес. 
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Бихме искали да обърнем внимание, че законодателството ни вече е възприело принципа за едноинстанционно 
разглеждане на жалбите срещу административни актове, касаещи реализацията на обекти от национално значение. В 
този смисъл са действащите разпоредби на чл. 215, ал. 7 от ЗУТ. 
 В обобщение, приетите промени по никакъв начин не ограничават правото на жалби, нито застрашават 
законосъобразното протичане на екологичните процедури. За това сам по себе си гарантира и фактът, че актовете по тези 
процедури се издават от най-висшия държавен орган в областта на защитата на екологията и околната среда, а именно 
МОСВ, а жалбите по тях се разглеждат от най-висшия административен съд – ВАС. 
 Може да цитираме редица стратегически инфраструктурни обекти, чиято реализация беше забавена с години заради 
безпредметни жалби и твърдо вярваме, че единствените, които биха имали полза от налагането на вето върху приетия 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда са няколко псевдо-природозащитни 
организации, които години наред препятстват инвестиционния процес и растежа на икономиката ни, превръщайки т.нар. 
екологичен рекет в своя основна дейност. 
 
Bulgaria On Air 
 
√ Трябва да се намери баланс между природата и бизнеса, категоричен е експерт 
С поправките в Закона за опазване на околната среда отпадна втората инстанция за обжалване на ОВОС 
Нужно е да се постигне баланс между това да браним природата си и икономическата активност на страната ни. Проблем 
със спазването на срокове и бавността и мудността на българските институции винаги е имало. Но е факт, че държави 
като Германия, Франция и Швейцария са намерили начин да се справят с подобни препятствия. Значи не е невъзможно, 
посочи в студиото на "България сутрин" зам.-председателят на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Кънчо Стойчев. 
Президентът Румен Радев наложи вето на промените в Закона за опазването на околната среда, които депутатите приеха 
в последния работен ден преди лятната си ваканция. 
Екоорганизации настояваха държавният глава да наложи вето на текстовете, докато от Камарата на строителите 
призоваха Румен Радев да подпише приетия закон. 
С поправките отпадна касационният контрол върху решенията за приемане на оценка за въздействие върху околната 
среда (ОВОС) за обекти от национално значение, обявени с решение на МС. 
"Екоорганизациите, които поискаха от президента Румен Радев да наложи вето на текстовете в приетия закон стигнаха до 
крайности. Всеки, който се е занимавал с бизнес в България се е сблъсквал с рекет", категоричен бе Кънчо Стойчев. 
Пред Bulgaria ON AIR Петко Ковачев от Института за зелена политика пък допълни, че заповедта, която бе наложена от 
министъра на околната среда Нено Димов не е била проблем за никого.  
"Унищожаването на природата е безвъзвратен процес. Над 90% от българските граждани са на мнение, че 
икономическият растеж не бива да я застрашава. За съжаление обаче все още в страната ни не е намерена онази златна 
среда, която да работи в интерес на всички", коментира още Ковачев. 
За повече информация вижте видеото. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Капитал 
 
√ Нови 5 млн. лева за обучения на предприемачи по европрограмата "Човешки ресурси" 
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 2 октомври 
Програма "Развитие на човешките ресурси" обяви прием на проекти за безвъзмездно финансиране по процедура 
"Подкрепа за предприемачество". Бюджетът е 5 млн. лв., които ще бъдат разпределени по райони (виж карето). 
Крайният срок за кандидатстване е 2 октомври т.г. 
Мярката е насочена към хора, които искат да развият собствен бизнес. Те ще получат обучение и консултантски услуги, за 
да разработят предприемаческите си идеи и да придобият нужните знания и умения за управление на бизнеса. 
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 100 000 лв., а максималният - 391 166 лв. Не се изисква 
съфинансиране от страна на кандидатите, а безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100% от общо 
допустимите разходи по проекта. 
Продължителността на дейностите не може да надвишава 24 месеца, като тяхното изпълнение трябва да приключи до 
края на юни 2020 г. Процедурата предвижда включване на 1650 безработни и неактивни участници и на 700 заети лица. 
Индикаторите за изпълнение предвиждат също 590 участници в самостоятелна заетост до четири седмици след 
приключване на участието им в "Подкрепа за предприемачество". 
Кандидатите 
По процедурата могат да кандидатстват центрове за развитие на предприемачеството с доказан опит, регистрирани по 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и по Търговския закон. Могат да кандидатстват и социални 
партньори - национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите, които дори 

http://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2017-08-09/tryabva-da-se-nameri-balans-mezhdu-prirodata-i-biznesa-kategorichen-e-ekspertt
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са изброени поименно в условията за кандидатстване: КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и Съюз за стопанска 
инициатива. Право да кандидатстват имат и финансови институции, вкл. банки. Допускат се и партньори - обучителни 
организации и институции, центрове за информация и професионално ориентиране, общини, неправителствени 
организации, социални партньори, финансови институции. Всички те трябва да имат опит, както и оперативен, 
административен и финансов капацитет. 
Допустимите дейности 
Няколко вида дейности са допустими за финансиране и задължителни за включване: 
- Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество. 
- Специализирани обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и 
разработване на бизнес идеи и бизнес планове. 
- Консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа, вкл. подготовка на 
документи за регистрация на стопанска дейност и юридическа помощ. 
Дейностите трябва да са насочени към хора, които искат да започнат самостоятелен бизнес, в т.ч. безработни, неактивни 
или работещи, вкл. младежи до 29 г. Изисква се приоритетно в проектите да бъдат включвани безработни и/или 
неактивни лица. 
 
Investor.bg 
 
√ CEZ Group решава за бъдещето си в България до септември 
Засега не е ясно дали компанията ще остане в страната, или ще продаде активите си 
Чешката енергийна група CEZ Group ще вземе решение за бъдещите си операции в България до септември тази година, 
заявява главният изпълнителен директор на компанията Даниел Бенеш пред новинарската агенция ctk. 
CEZ започна да отчита какъв е инвестиционният интерес към българските ѝ активи от януари, но все още не е взела 
окончателно решение дали да остане в страната. 
През миналата година компанията реши да стартира международен арбитраж срещу България след редица интервенции 
от страна на българските власти, които според концерна са засегнали неговата стопанска дейност в страната. 
През май 2015 г. например ЧЕЗ бе глобена със 17,1 милиона крони за злоупотреба с господстващо положение на пазара. 
Сред интересуващите се от българските активи на чешката компания, се счита и енергийната група Energo-Pro. 
Чешката компания влезе в България през 2004 година, придобивайки мажоритарен дял в трите електроразпределителни 
дружества в Западна България - "Електроразпределение Столично", "Електроразпределение София" и 
"Електроразпределение Плевен" за сумата от 281,5 млн. евро. 
Две години по-късно компанията закупи и въглищната централа ТЕЦ Варна. Чешката компания притежава и два парка за 
производство на електроенергия от възобновяеми източници. 
Заради липсата на екологични инсталации ТЕЦ Варна трябваше да затвори в началото на 2015 година. Преди това месеци 
наред собственикът й търсеше, но не успя да намери решение и инвестиции, които да позволят на централата да 
продължи да работи. 
ТЕЦ Варна е с инсталирана мощност от 1 250 мегавата и Електроенергийният системен оператор (ЕСО) разчиташе на 
централата за осигуряване на потреблението в региона през най-натоварените месеци на годината. 
През лятото на 2016 година CEZ Group заведе и арбитражен иск срещу България с мотива, че не може да защити 
инвестициите си в страната. "Ситуацията в енергийния сектор е критична и особено що се отнася до ценовите решения на 
местния регулатор, които в дългосрочен план не отговарят на очакванията при момента на приватизацията", посочиха 
тогава от чешката компания. 
Ако CEZ Group реши да напусне България, те няма да са първият голям инвеститор в сектора, който се изтегля. В края на 
2011 година E.On се отказа от инвестициите си в Североизточна България и ги продаде на чешката Енерго Про за 133 млн. 
евро. През 2004 година германската компания вложи малко под 141 млн. евро, за да купи 67% от капитала на двете 
електроразпределителни дружества в областта - във Варна и в Горна Оряховица. 
 
√ Правосъдното министерство опростява реда за получаване на българско гражданство 
Интервюто ще се провежда при подаването на документите 
От кандидатите за българско гражданство да не се изисква удостоверение от МВР за разрешено постоянно или 
дългосрочно пребиваване в България, както и документ, удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни 
вноски. 
Това предвиждат промените, предложени от Министерството на правосъдието в  Наредба № 1 за прилагане на Закона за 
българското гражданство, които днес бяха публикувани за обществено обсъждане. 
В случай че промяната на имената на кандидата е извършена поради сключен граждански брак с български гражданин 
на територията на България, кандидатът няма да представя и документ, удостоверяващ промяната на имената, 
информира правосъдното министерство. 
С предложените промени се цели намаляване на бюрокрацията чрез намаляване на изискваните документи от 
кандидатите и въвеждане на служебно събиране на информация. Текстовете привеждат Наредбата в съответствие със 
Закона за българското гражданство и създават условия за спазване на законоустановените срокове за провеждането му, 
казват авторите на проекта. 
Предвидено е още да отпадне изискването кандидатите да предоставят удостоверение за сключен граждански брак, 
когато бракът е сключен с български гражданин на територията на България. 
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За обстоятелствата, за които отпада изискването за представяне на документи, ще се извършва служебна проверка от 
дирекция „Българско гражданство“ в Национална база данни „Население“, поддържана от Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, както и в съответните бази данни, поддържани от дирекция „Миграция“ в 
МВР и от Националната агенция за приходите. 
Създават се и нови правила за приемането и регистрирането на молбите на кандидатите, според които интервюто с 
молителя се провежда при подаването на документите. По този начин ще се преодолее необосновано отлагане на 
провеждането на интервюто, което към момента се насрочва за почти година след подаването на документите. 
Предвидено е неприключилите процедури по вече подадените и регистрирани молби и предложения, за които са 
насрочени дати и часове за интервю, да се довършват по досегашните условия и ред. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Заплатите в училище вече ще започват от 760 лв. 
Министерство на образованието и науката обяви минималните работни заплати в училищното образование от 1 
септември 2017 г. 
С решение на управляващите от следващия месец педагогическите специалисти ще взимат с 15% повече. Това става ясно 
от проект за изменение на Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда, съобщи БНТ.   
Проектът е обсъден и одобрен от социалните партньори в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, уточняват от 
МОН.  
Минималното възнаграждение на училищен директор от 1 септември вече ще е 950 лв., а на заместник-директорите – 
887 лв. Минималната заплата за главен учител ще е 836 лв., а за старши учител – 792 лв.  
Учителите, възпитателите, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, 
треньорите по вид спорт, рехабилитаторите на слуха и говора, ръководителите на направление ИКТ ще получават 
заплати, които започват от 760 лв.  
Освен това, във връзка с амбициите на управляващите, да стартират специални междуинституционални мерки по 
задържане и обхващане на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст, се въвеждат и две нови 
допълнителни трудови възнаграждения за педагозите.  
От 1 януари 2018 г., 4% към заплатата ще получават учителите, които участват в съвместните екипи за обхващане и 
задържане на ученици, които не желаят да получат образование в задължителната предучилищна и училищна възраст, 
както и учителите, които провеждат допълнително обучение на учениците, които не са усвоили учебната програма, както 
и на деца, които не владеят български език. 
 
Economic.bg 
 
√ Продажбата на всяко дружество с държавно участие ще се обявява във вестник 
Оповестяването трябва да става и на интернет страницата на Министерството на икономиката 
Продажбата на всяко дружество, в които държавата има някакво участие, ще трябва да се обявява поне в един централен 
ежедневник и да се качва на сайта на Министерството на икономиката. Това предвиждат промените в Правилник за реда 
за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, обнародвани в Държавен 
вестник. 
Досега задължение за публикуване на обявите в един централен ежедневник имаха само компаниите, които са на пряко 
подчинение на съответните министерства. С измененията на Правилника задължение за публикуване имат и дъщерните 
им компании, като с цел публичност и прозрачност обявите от всички ще бъдат разгласявани, както в един централен 
ежедневник, така и на интернет страницата на Министерството на икономиката. 
По този начин, според икономическото ведомство, се създава единен източник, от който потенциалните купувачи могат 
да черпят информация за предстоящи разпоредителни сделки с активи от едноличните търговски дружества с държавно 
участие в капитала и дружествата, които те контролират. 
 
News.bg 
 
√ Близо 13% повече сгради получават акт 16, спрямо миналата година 
По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради 
през второто тримесечие на годината е 585, а новопостроените жилища в тях са 2 576. Спрямо второто тримесечие на 
2016 г. сградите са с 66 повече, или с 12.7%, а жилищата в тях се увеличават с 323, или с 14.3%. 
От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна 
конструкция са 74.5%, с тухлена - 24.3%, с друга - 0.7%, и с панелна - 0.5%. 
Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (69.4%), следвани от жилищните кооперации (17.5%). В 
сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на новопостроените къщи, жилищни кооперации и вили се увеличава, 
докато броят на новопостроените сгради от смесен тип намалява. 
Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 102 сгради с 822 жилища в тях, Бургас - 101 
сгради с 919 жилища, и София - 67 сгради с 68 жилища. 
Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (42.5%), следват тези с три стаи (28.3%), а най-нисък е делът на 
жилищата с пет стаи - 3.3%. 
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Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2017 г. е 211.9 хил. кв. м, или с 
11.4% повече в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., а жилищната площ се увеличава с 10.2% и достига 137.3 хил. 
кв. Метра. 
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 84.5 кв. м през второто тримесечие на 2016 г. на 
82.3 кв. м през същото тримесечие на 2017 година. 
Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Стара Загора - 167.8 кв. м, 
и Силистра - 147.7 кв. м, а най-малка - в областите Варна - 67.5 кв. м, и Бургас - 68.4 кв. метра. 
 
В. Сега 
 
√ Равносметката от "безплатното" саниране - по милион лева за блок 
София изостава значително от Бургас, Благоевград и Хасково по подписани договори за финансиране 
Към 15 юли "безплатно" санираните блокове в България са всичко на всичко 515. В тях има близо 30 000 апартамента, в 
които живеят точно 62 252 щастливи обитатели - щастливи, защото сметките им за отопление занапред ще са с около 
50% по-ниски. Това е записано в междинен отчет на ресорния министър Николай Нанков за напредъка и финансирането 
на Националната програма за енергийна ефективност на многогофамилни сгради. От документа става ясно, че средният 
разход за саниране на стар панелен блок по програмата за "безплатно саниране" е 1.06 млн. лева.  
На опашката за финансиране са се наредили над 5000 сдружения на собственици, но по-малко от половината - 2022, 
имат обозрима перспектива да се възползват от програмата, тъй като за техните имоти са сключени договори между 
общината, областния управител и ББР (Българската банка за развитие), която осигурява парите за строително-
оздравителните работи. В това число влизат вече санираните и въведени в експлоатация 515 сгради.  
Както е известно, за другите над 3000 чакащи държавната програма за "безплатно" саниране на практика е замразена - 
поради изчерпване на ресурса. До временното спиране се стигна след поредица скандали в предния и сегашния 
парламент и тежки критики към кабинета "Борисов", че схемата, по която финансира преобразяването на старите 
блокове, е много неясна, скъпа и вероятно корупционна. Точно по тази причина през юни депутатите задължиха 
министъра на регионалното развитие периодично да докладва за хода на програмата.  
Държавната банка ББР, която е финансов "агент" на правителството в кампанията за оздравяване на старите соцблокове, 
дотук е подписала договори за почти 1.4 млрд. лева, става ясно от доклада с данни към 15 юли, изпратен от министър 
Нанков за Народното събрание. От тази сума 806.66 млн. лева вече са изплатени на фирмите, които са участвали в 
различните етапи на санирането - строители, проектанти, надзорници. 
От отчета се разбира също, че регионалното министерство и ББР най-накрая са разрешили споровете си какви лихви се 
дължат по авансово преведените пари за саниране. В резултат министерството вече е превело на държавната банка 
парите за 222 готови сгради - общо 236 млн. лева.  
Скъпите ремонтни дейности, особено при старта на програмата, също бяха повод за многобройни упреци към 
правителството на Борисов. Някои блокове в бургаския квартал "Меден рудник" например надминаха 3 млн. лева. Дори 
се наложи тогавашният ресорен министър Лиляна Павлова да налага пределни цени и да сваля на няколко пъти "тавана". 
Но новите данни показват, че разходите остават високи. Според отчета на Нанков през август се очаква да се разплатят 
още 70-ина готови сгради на обща стойност около 68 млн. лева, през септември - още 72 сгради за 67 млн. лева, а за 
последните три месеца на годината - други 160 сгради за 159 млн. лева. Това означава, че санирането продължава да 
върви със скорост по милион за блок.  
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ 
Бургас, Благоевград и Хасково са отличници по сключени договори за оздравяване на сгради. От отчета на МРРБ става 
ясно, че от 2022 сгради със сключени договори за целево финансиране 236 са в Бургас, като 39 вече са въведени в 
експлоатация. Следват област Благоевград със 189 сключени договора и Хасково със 180 договора. София е едва на 
четвърто място със 167 блока. 
 
√ 30 резервни проекта за иновации дочакаха финансиране 
30 проекта за иновации от т.нар. "резервен списък" ще бъдат финансирани с пари от програма "Иновации и 
конкурентоспособност". Вчера от министерството на икономиката раздадоха договорите на одобрените компании. 
Решението за допълнителните пари бе взето на последното заседание на Комитета за наблюдение на програмата. 
Проектите, които бяха останали под черта заради изчерпването на средствата, вече са обезпечени с 11.4 млн.лв. 
"Работим за преодоляване на трудното финансиране, което имат стартиращите компании в България", обясни вчера 
шефката на дирекция "Европейски фондове и конкурентоспособност" Ивелина Пенева.  
Интересът към "Иновации и конкурентоспособност" е голям - към момента са договорени почти 46% от общия й бюджет 
от 2.4 млрд. лева. Реално обаче до фирмите са стигнали само 17%, или малко над 423 млн.лв., показва справка в 
системата за наблюдение на средствата от ЕС. 
 
БНТ 
 
√ Висока безработица в малките населени места у нас, отчете Евростат 
България продължава да е с най-голяма разлика в заетостта между градовете и селските райони в Европейски съюз. Това 
показват данните от последното изследване на Евростат. Страната ни е и на второ място в Евросъюза по дял на градското 
население в активна възраст, което остава в риск от бедност, въпреки по-високата заетост в последните години. 
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Според последните данни от годишното изследване на Евростат през 2016 г. в страната ни е било заето 73,7 на сто от 
населението в българските градове и едва 57,4 на сто от населението в селата. 
Оказва се, разликата от над 16 пункта е без аналог в ЕС, като причината за това ниската заетост в селата. Все пак се 
наблюдава тенденция на все повече българи, които живеят в малки населени места, но работят в по-големи 
близконаселени места. 
Явор Алексиев, икономист, Институт за пазарна икономика: Тази разлика от 16 проценти пункта е най-голямата, която 
имаме от години. 
Основна прична за тази разлика, според икономиста Явор Алексиев е лошата инфрастуктруа на мното места у нас, която 
пречи на трудовата миграция. 
Явор Алексиев, икономист, Институт за пазарна икономика: И второ е липсата на големи центрове, които да 
привличат всекидневни трудови мигранти. Това са хората които от Перник да речем всеки ден идват да работят в София, 
такъв тип хора, които са нещо като „пчелички на иконимиката“, те успяват да постигат естествено сближаване на 
разликата между регионите, пътувайки до работното си място всеки ден. 
И като харчат заплатата си в слабонаселените места, създават работа на други. Всекидневните трудови мигранти у нас са 
малко над 400 хиляди. 
Явор Алексиев, икономист, Институт за пазарна икономика: Което звучи като голяма цифра, от близо 3 млн. 
работещи, това обаче не е чак толкова впечатляващо, трябва да стане в повече тази трудова миграция за да може по-
слабо населените места да постигнат по-високи доходи. 
През последните две години специалистите отчитат подобрение на ситуацията в селата, но разликата с рекордната 
заетост от 2008 г. остава близо 10 процентни пункта. 
 
В. Дума 
 
√ 16% ръст при търговията с компютри и комуникационна техника 
По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2017 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с 
автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени намалява с 0,5% спрямо предходния месец. В сравнение със същия 
месец на миналата година обаче данните ПОКАЗВАТ растеж от 2,6%. Най-голям ръст се наблюдава при търговията на 
дребно с компютърна и комуникационна техника - с 16,2% спрямо миналия юни. Търговията на дребно с разнообразни 
стоки се е увеличила за година с 13,9%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 8,5%, и 
търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - със 7%. Намаление има при търговията на дребно с 
автомобилни горива и смазочни материали - с 16,2%. 
В сравнение с май търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника расте с 2,2%, търговията на дребно с 
хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0,1%. Намаление има при търговията на дребно с текстил, облекло, 
обувки и кожени изделия - с 3,2%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2,6%, търговията 
на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0,5%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински 
стоки и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - по 0,2%. 
 
В. Монитор 
 
√ Критериите за ваучерите за малките фирми готови през септември, за листването на БФБ - до края на годината 
Критериите за допустимост по ваучерната схема за малките и средни предприятия (МСП), а за схемата за листването на 
компаниите на БФБ до края на годината, съобщи днес Ивелина Пенева, директор "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" в министерството на икономиката. 
По първата програма се предвижда да има ваучерна схема за ИКТ услуги в подкрепа на МСП, като сега се работи по 
концепцията за разработването й, а ваучерите ще са до 30 000 лева. Втората ваучерна схема е насочена към услуги в 
подкрепа на развитието на капиталовия пазар, като помощта ще е до 100 000 лева, потвърди Пенева. 
Работи се по първоначална концепция от бюджет 5 млн.евро, който да бъде разпределен под формата на ваучери за 
МСП, което е допустимо по приоритет 2.1 на втора ос на оперативната програма. По втората схема все още не е 
определен максимален бюджет. 
Пенева направи този коментар, след като връчи допълнително сключените 31 договора по процедура "Подкрепа за 
разработване на иновации от стартиращи предприятия" на програмата, които са на обща стойност 11,4 млн. лева. 
 
Profit.bg 
 
√ Акциите и доларът поевтиняват заради Северна Корея 
Цените на акциите в Азия и щатските индексни фючърси отчитат понижения днес, след като инвеститорите се насочиха 
към активите убежища, като щатските държавни облигации, златото и японската йена на фона на ескалацията на 
напрежение на Корейския полуостров и изявлението на Пхенян, че обмисля планове за нападение над Гуам. 
Говорител на армията на Северна Корея заяви, че страната "внимателно проучва" планове за ракетна атака срещу 
щатската територия, където има голяма база на американската армия. 
Коментарът дойде часове, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Северна Корея, че всяка заплаха ще 
бъде посрещната с "огън и ярост", което разтърси световните финансови пазари. 
Загубите на капиталовите пазари бавно се задълбочаваха през деня. 



8 

 

 

Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI падна с 0.7%, докато японският Nikkei изгуби 1.5%. 
Южнокорейският основен индекс KOSPI, който бе сред най-добре представящите се в света от началото на годината, 
падна с 0.9%, докато корейският вон поевтиня с около 0.7%, до 1 136.4 спрямо долара. И индексът, и южнокорейската 
валута се обезцениха до над едномесечни дъна. 
Финансовите пазари преди имаха склонност бързо да се отърсват от периодичното тракане на оръжие от страна на 
Северна Корея, но напрежението не стихва от началото на годината на фона на информацията, че страната напредва с 
програмата си за балистични ракети и нарастващото неудовлетворение на Тръмп по отношение на Пхенян. 
"Разпродажбите вероятно няма да продължат дълго, тъй като и Тръмп, и Ким Чен-ун просто говорят и не предприемат 
военни действия," казва Томоаки Фуджий от Akatsuki Securities Inc в Токио. 
"Спадът на пазарите продължи само седмица през април, когато напрежението между двете страни ескалира, след като 
Северна Корея изстреля балистична ракета. И двете страни знаят, че няма връщане назад, след като натиснат бутона," 
казва Фуджий. 
Други обаче смятат, че Северна Корея няма намерение да отстъпва. 
"Напрежението ще продължи да се покачва и в крайна сметка може да се превърне в събитие от типа 'черен лебед', 
което пазарите не обмислят предпазливо," казва Стив Ханке, преподавател по приложна икономика в Университета 
Джон Хопкинс. 
Макар че Ханке не очаква продължителни разпродажби при по-рисковите азиатски активи, той смята, че като клас 
активите убежища вероятно са подценени в момента. 
Доларът поевтиня с 0.4% спрямо японската йена, до 109.84, падайки до най-ниските си нива от средата на юни. 
Еврото изгуби 0.6%, до 128.92 йени, и падна с 0.1% спрямо долара, до 1.1735. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, остава почти 
без промяна за деня на ниво от 93.646 пункта. През миналата седмица индексът падна до 15-месечно дъно от 92.548 
пункта. 
Лихвата по 10-годишните щатски държавни ценни книжа падна до 2.249%, след като във вторник затвори на ниво от 
2.282%. 
Щатските индекси записаха понижения вчера, след като обещанието на Тръмп да отговори агресивно на 
севернокорейските заплахи предизвика разпродажби в късния следобед. 
Златото поскъпна с 0.4%, до 1 265.18 долара за тройунция, отдалечавайки се от достигнатите в предходната сесия 
двуседмични дъна. 
Цените на петрола продължиха да се понижават, след като износът на ключови страни от ОПЕК нарасна, въпреки 
новините за по-малки доставки от страна на Саудитска Арабия. 
Цената на щатския лек суров петрол се понижи с 15 цента, до 49.02 долара за барел, докато цената  на петрола от сорта 
брент изгуби 21 цента, до 51.93 долара за барел. 
 
√ Биткойн проби цена от 3 500 долара 
Криптовалутата биткойн проби ниво от 3 500 долара за първи път в историята си. По време на днешната търговия цената 
на виртуалната валута достигна нов максимум от 3 525.04 долара, по данни на CoinDesk. 
Това се случва само 3 дни, след като биткойн записа предходната най-висока цена в историята си - 3 360.87 долара. 
Така след новия исторически връх, цената на биткойн  постига ръст от цели 264% от началото на годината. 
Причина за нарастващата цена може да се търси в така нареченото разделяне на биткойн на две. 
С цел разширяване на обхвата на криптовалутата и бързината на трансакциите в началото на този месец се появи 
алтернативна блокчейн инфраструктура, подхранваща нов дигитален актив на име Биткойн Кеш. Тъй като биткойн 
общността не успя да постигне единство около това как да бъде надграден виртуалният актив, Биткойн Кеш не получи 
радушна подкрепа, както от множество инвеститори по света, така и от големите онлайн борси за виртуални валути. 
Точно поради това привържениците на класическата блокчейн технология предприеха друг подход. Към софтуера, стоящ 
зад биткойн, бе добавен ъпгрейд на име BIP 91, който ще увеличи броя трансакциите, които могат да бъдат записвани на 
един блок от блокчейн веригата. С други думи, това ще увеличи скоростта на трансакциите при класическия биткойн. 
Ъпгрейдът е готов да бъде имплементиран именно днес, което обяснява и резкия скок в цената на криптовалутата. 
Освен това надграденият софтуер ще доведе до намаляване на таксите за трансакции, което първоначално не бе 
посрещнато добре от така наречените миньори. Това са хората по света, чийто домашни компютри поддържат блокчейн 
веригата, която функционира на класическия peer-to-peer принцип. В крайна сметка обаче, ъпгрейдът е готов за 
внедряване и миньорите имат две седмици гратисен период да надградят своя софтуер. 
Криптовалутите се радват на все по-голям интерес, като корпорациите по света вече започнаха да използват блокчейн 
принципа в своите бизнес модели. Швейцарска банка пък вече предлага услуги по управление на дигитални активи, а все 
повече страни по света легализират биткойн като платежно средство. 
Всичко това навежда на размисли, че цената на биткойн тепърва ще скача допълнително, освен, ако не се случи някакъв 
сериозен колапс, като хакерска атака или забрана на валутата от страна на някоя от големите икономики по света. 
Към момента на публикуване на материала, биткойн се търгува срещу 3 478.18 долара, по данни на CoinDesk. По света 
циркулират общо 16 495 750 брия биткойн, като общата му пазарна капитализация възлиза на 57.6 млрд. долара. 
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√ Πaзapът e cĸeптичeн ĸъм cpeщaтa OΠEK+, цeнaтa нa пeтpoлa cпaдa 
Цeнитe нa пeтpoлa oт eтaлoннитe мapĸи във втopниĸ пpoдължaвaт дa ce пoнижaвaт в oчaĸвaнe peзyлтaтитe oт cpeщaтa нa 
тexничecĸия ĸoмитeт нa OΠEK+, ĸoйтo зaвъpшвa paбoтaтa cи днec в Aбy Дaби. 
Учacтницитe нa пaзapa ce cъмнявaт, чe вoдeщитe пpoизвoдитeли нa cypoвинaтa щe ycпeят дa пpeдпpиeмaт няĸaĸви 
peшитeлни мepĸи зa пълнo cъблюдaвaнe нa cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa. 
Инвecтитopитe пo cĸopo ce интepecyвaт, дaли Либия щe ce пpиcъeдини ĸъм пaĸтa зa нaмaлявaнe нa пpoизвoдcтвoтo, 
oтбeлязвa МаrkеtWаtсh. 
И вce пaĸ, cпopeд aнaлизaтopи, aĸo Cayдитcĸa Apaбия нacтoи зa пo-гoлямo нaмaлeниe нa eĸcпopтa, тo нa пaзapa мoжe дa 
ce фopмиpa нoвa cпиpaлa oт aĸтивнo ĸyпyвaнe нa пeтpoлни фючъpcи. 
Cyтpинтa oĸтoмвpийcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ пoeвтиняxa c 22 цeнтa - дo $52,15 зa 
бapeл. Ha пpeдишнaтa cecия цeнaтa ce нaмaли c 5 цeнтa, зaвъpшвaйĸи дeня нa нивo$52,37 зa бapeл. 
Koтиpoвĸитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ зa ceптeмвpи нa Hюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) във втopниĸ ce пoнижaвaт 
c 17 цeнтa - дo $49,22 зa бapeл. Πo вpeмe нa вчepaшнaтa тъpгoвия тe cпaднaxa c 19 цeнтa. 
Aнaлизaтopитe нa инвecтициoннaтa бaнĸa Моrgаn Ѕtаnlеу пocoчвaт няĸoлĸo фaĸтopa, ĸoитo cвидeтeлcтвaт зa yвeличeнo 
тъpceнe нa пeтpoл. Oбeмът нa paбoтa в пpepaбoтвaтeлнитe мoщнocти нa CAЩ, Kитaй, Eвpoпa, Бpaзилия и Индия 
cъщecтвeнo пpeвишaвa минaлoгoдишнитe пoĸaзaтeли зa пepиoдa. 
Ocвeн тoвa зaпacитe oт cypoвинaтa пoĸaзвaт пpизнaци нa дeфицит в ycлoвиятa нa ycтoйчивo тъpceнe. Haпpимep цeнaтa нa 
pycĸaтa мapĸa Urаlѕ в нacтoящия мoмeнт пpaĸтичecĸи e нa нивoтo нa Вrеnt, нeзaвиcимo oт пo-ниcĸoтo cи ĸaчecтвo. 


