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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
ТВ България ON AIR/“Денят ON AIR“ 
 
√ У нас безработицата не е голяма, има голям недостиг на работна ръка, смятат от бизнеса 
Председателят на АИКБ Васил Велев каза, че решението е във внасянето на работници от чужбина  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев каза пред Bulgaria ON AIR, че 
продължава да се говори за това, че у нас има голяма безработица, а всъщност в България има недостиг на работна ръка. 
Той обясни, че всяка година намаляват хората, които нямат работа, но искат да работят и тези, които искат и са готови да 
се преквалифицират, за да започнат работа. 
"Има общ недостиг на човешки ресурси, последните години се изостри. На пазара на труда на 100 човека, които се излизат 
заради пенсиониране, влизат едва 63", обясни Велев в студиото на "Денят ON AIR". 
Велев подчерта още, че у нас липсват около 500 хиляди квалифицирани работници и въпреки че българският бизнес се 
нуждае от хора, то те намаляват по чисто демографски или миграционни причини. Заради това липсата на квалифицирана 
работна ръка у нас ще се задълбочава. 
"И няма друго решение освен да се внасят, както правят всички", обясни председателят на АИКБ Васил Велев пред Bulgaria 
ON AIR. 
За този внос вече ще помага и държавата. България ще подпише няколко споразумения за облекчаване на трудовата 
миграция. С тях работници от Армения, Молдова и Украйна ще могат да идват по-лесно, за да работят у нас. 
Велев каза също, че първото такова споразумение би трябвало да бъде подписано през следващия месец с Армения. 
"Ние бихме предложили към тези три страни да се добави и Виетнам", сподели още Велев. 
Вижте видео с целия разговор. 
 
Investor.bg 
 
√ Работодатели се оплакват от "зелен рекет" в икономиката 
АОРБ поиска още ограничения при обжалването на ОВОС на проекти  
През последните десет години "шепа природозащитници" в името на неясни интереси спират всяко значимо 
инвестиционно намерение, посочват в декларация от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОРБ). 
От организацията настояват, че спрените проекти са за "стотици милиони" и биха могли да доведат до сериозен 
икономически растеж.  
"Спира се транспортна инфраструктура, спира се рудодобив, спира се строежът на спортни-технически съоръжения", 
заявяват работодателските организации.  
Малко по-рано в Европейския парламент и премиерът Бойко Борисов коментира спирани инфраструктурни проекти след 
искания на екологични организации. Той обясни на представителите на "Зелените", които поискаха от България да защити 
Пирин, че са спирани проекти, "за да се излюпят щъркели", а "министри на ръце са пренасяли блатни кокичета".  
Сега работодателите допълват, че на "рекет" са подложени сектори като металургия, минно-геоложко дело, строителство, 
транспорт, туризъм, и това поставя под риск и държавата, и работодателските организации.  
"Не може референдуми като този в Трън или в добруджанската община Генерал Тошево да решават съдбата на 
икономиката на България", смятат още в АОРБ.  
В своето становище организациите на работодателите настояват държавата да спре "зеления рекет", продължавайки 
политиката си по ограничаване на правото за обжалване на Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) до само 
една инстанция. Това ограничение трябва да се отнася не само до обекти с национално значение, но и да се принесе до 
всички инвестиции клас "А" и обектите от първостепенно общинско значение.  
АОРБ призовава правителството да не се отказва от намерението си да се построи втори лифт в Банско, както и да се 
приеме плана за управление на парк "Витоша", за да се "отпушат белите дробове" на планината.  
В становището си те настояват също да има критерии, според които да бъдат определени "представителни" екологични 
организации, както е при работодателските и синдикалните организации. 
 

https://www.bgonair.bg/denqt-on-air/2018-01-18/u-nas-bezrabotitsata-ne-e-golyama-ima-golyam-nedostig-na-rabotna-raka-smyatat-ot-biznesa
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24 часа онлайн  
 
√ Работодателите: Да спрем зеления рекет 
Да cе въведе едноинcтанционно cъдопpоизводcтво 
по обжалване на OВOС не cамо за обеĸти от 
национално значение, а и за пpоеĸти на инвеcтитоpи, 
които cа полyчили клаc А cеpтификaт. Това пишат в 
cвоe откpито пиcмо, pазпpоcтpанено от Аcоциацията 
на pаботодателите в Бългаpия, която включва АИКБ, 
БСК, БТПП и КРИБ. 
Цялата статия вижте ТУК. 
 
Дневник 
 
√ Асоциацията на работодателите 
нападна природозащитниците 
Асоциацията на работодателите обяви в 
съобщение до медиите своя декларация, в 
която призовава да се спре "зеленият рекет". 
В нея се обяснява, че основната цел на организацията е поддържане на добър бизнес климат, който зависел от баланса на 
различните интереси, който през последните десетина години бил нарушен. Полученият в резултат дисбаланс бил 
нездравословен и започвал да се превръща в убийствен за икономиката на България. 
"Става дума за несъразмерно на важността и броя им влияние на шепа "природозащитници", които в името на неясните 
си интереси спират всяко по-значимо инвестиционно намерение. Те са готови да спрат - и понастоящем успешно го правят 
- инвестиционни намерения за стотици милиони, които биха довели до сериозен икономически растеж и постепенно 
излизане на България от категорията "най-бедна държава в Европа", пише в декларацията на асоциацията. 
Според текста вече не ставало дума само за ски, втори лифт, зимен туризъм, а за икономиката на България като цяло. На 
рекет били подложени сектори като металургия, минно-геоложко дело, строителство, транспорт, туризъм (летен и зимен), 
което се превръща в системен риск за държавата ни и нас самите. 
Допълва се, че не можело референдуми като този в Трън или в добруджанската община Генерал Тошево да "решават" 
съдбата на икономиката на България. 
Според декларацията референдумите били игра с огъня. 
Призовават се институциите да продължат законодателната политика срещу "зеления рекет", успешно започната с 
промените в Закона за околната среда, като едноинстанционното обжалване на ОВОС обхване не само обектите от 
национално значение, но и инвестициите клас "А" и обектите от първостепенно общинско значение. 
Застава се на позицията да продължат инвестициите в ски туризма и в изграждането на втори лифт в Банско в духа на 
решението на кабинета от 28 декември. Призовава се да се "отпушат белите дробове" на Витоша и да й се даде въздух, 
като за целта бъде спешно приет новият план за управление на природен парк "Витоша". 
Нека да поставим спазването на закона над всичко - така, както е в Европейския съюз, който имаме честта да 
председателстваме в момента, завършва декларацията. 
В асоциацията влизат Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, 
Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал. 
 
publics.bg 
 
√ АОБР поиска едноинстанционно обжалване на ОВОС и за обектите от общинско значение  
Държавата да продължи законодателната политика срещу „зеления рекет“, успешно започната с промените в Закона за 
околната среда, като едноинстанционното обжалване на ОВОС обхване не само обектите от национално значение, но и 
инвестициите клас „А“ и обектите от първостепенно общинско значение. Това е едно от исканията на Асоциацията на 
българските работодатели (АОБР), в която членуват АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, представени в декларация.  
В нея се посочва, че основен приоритет на АОБР е създаване и поддържане на добър бизнес климат. Добрият бизнес 
климат по дефиниция предполага баланс на интересите на всички участници. Според работодателските организации в 
последните десетина години е налице очевиден дисбаланс, който от нездравословен започва да се превръща в убийствен 
за икономиката на България. 
Става дума за несъразмерно на важността и броя им влияние на шепа „природозащитници“, които в името на неясните си 
интереси спират всяко по-значимо инвестиционно намерение, обясняват те в декларацията си. И допълват: „Те са готови 
да спрат, и понастоящем успешно го правят, инвестиционни намерения за стотици милиони, които биха довели до 
сериозен икономически растеж и постепенно излизане на България от категорията „най-бедна държава в Европа“. Спира 
се транспортна инфраструктура, спира се рудодобив, спира се строежът на спортни-технически съоръжения. Всичко това 
се прави при явни закононарушения, внушения, дезинформация и манипулиране на общественото мнение.“ 
Според АОБР вече не става дума само за ски, втори лифт, зимен туризъм, а за икономиката на България като цяло. На рекет 
са подложени сектори като металургия, минно-геоложко дело, строителство, транспорт, туризъм (летен и зимен), което се 
превръща в системен риск за държавата ни и нас самите. 

https://www.24chasa.bg/region/article/6668596
https://www.24chasa.bg/region/article/6668596


3 

 

Не може референдуми като този в Трън или в добруджанската община Генерал Тошево да „решават“ съдбата на 
икономиката на България, категорични са от АОБР. И се обръщат към политиците, които се опитват да се качат на гребена 
на референдумите, че това е игра с огъня. Двойният стандарт не е решение - ако Трън е вярно решение, то утре в Банско 
ще има не два, а дванадесет, а защо не и двадесет нови лифта, се посочва още в декларацията срещу т.нар. „зелен рекет“.   
Другите искания на АОБР касаят изграждането на втори лифт в Банско, приемането на нов план за управление на природен 
парк "Витоша“. Както и изготвянето и прилагането в законодателен порядък ясни, точни, измерими и проверими критерии 
за представителност на екологичните организации. 
 
Нова ТВ/“Здравей, България!“ 
 
√ Има ли "зелен рекет"?  
В спор - работодатели и природозащитници 
„Определено има „зелен рекет”. Той е факт. Има количествени натрупвания, които доведоха до тази декларация на 
четирите представителни на национално равнище организации на работодателите, чиито членове създават 86,2 на сто от 
БВП. И там работят 82% от заетите в страната ни”, заяви в студиото на „Здравей, България” председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
„Искаме да знаем кой кой е сред зелените, кого представлява, кой а какво и с какви пари им плаща. Ежедневие е да се 
спират инвестиционни проекти от конкуренцията като се плаща на самозвани еколози. Ежедневие е да се искат пари, за 
да не се обжалва даден проект. На може да вълната на популизма да се спират инвестиционни проекти, които са спазили 
всички закони”, каза още Васил Велев. 
На обратната позиция застана Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа „Балкани”.  
„Вие в момента защитавате конкретен бизнес интерес. През 2011 г. г.н Татарски, който тогава беше кмет на Община Разлог 
каза, че Цеко Минев е човекът, който стои публично зад проекта „Пирин”, каза Андрей Ковачев от Сдружение за дива 
природа „Балкани”. 
„Трябва да се спазват законите, да се прави оценка на въздействието на околната среда и всички други, изискуеми от 
закона процедури. Ако те са спазени, откъде накъде шепа хора в това населено място ще решават как ще се експлоатират 
нашите подземни богатства. Нашият интерес е да се плаща разумна, справедлива концесионна такса и да се опазва 
околната среда, а не да се спира икономическото развитие. Ние също искаме да знаем кой кой е”, контрира председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Vesti.bg 
 
√ Сблъсък в ефир за „зеления рекет” и кой плаща за Банско 
„Не може на вълната на популизма да се спират инвестиционни проекти”, смята председателят на АИКБ Васил Велев  
„Определено има „зелен рекет”. Той е факт. Има количествени натрупвания, които доведоха до тази декларация на 
четирите представителни на национално равнище организации на работодателите, чиито членове създават 86,2 на сто от 
брутната добавена стойност. И там работят 82% от заетите в страната ни”, коментира в студиото на „Здравей, България” по 
NOVA председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, след като в отворено писмо 
работодателските организации обвиниха „шепа природозащитници”, че изнудват бизнеса и спират развитието на 
икономиката на България с иницииране на референдуми и протести срещу различни проекти.  
„Искаме да знаем кой кой е сред зелените, кого представлява, кой за какво и с какви пари им плаща. Ежедневие е това, да 
се спират инвестиционни проекти от конкуренцията като се плаща на самозвани еколози. Ежедневие е да се искат пари, 
за да не се обжалва даден проект”, посочи Васил Велев.  
„Не може на вълната на популизма да се спират инвестиционни проекти, които са спазили всички закони”, заяви Велев, 
което е в „ущърб на обществения интерес”. 
„Вие в момента защитавате конкретен бизнес интерес. През 2011 г. г-н Татарски, който тогава беше кмет на Община Разлог 
каза, че Цеко Минев е човекът, който стои зад проекта „Пирин”, отвърна Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа 
„Балкани”. 
Той посочи, цитирайки разследване на „Бивол”, че цялото имущество на концесионера на пистите в Банско е заложено в 
българска банка, която е отпуснала кредити за 1,2 млрд. лв. на свързани със собственика Георгиус Георгиу лица. 
„Подземните богатства са собственост на всички граждани на Републиката, те не са собственост на гражданите на 
определеното населено място, за да може то с референдум да реши дали да се експлоатират или не”, смята обаче Васил 
Велев. 
„Трябва да се спазват законите, да се прави оценка на въздействието на околната среда и всички други, изискуеми от 
закона процедури. Ако те са спазени, откъде накъде шепа хора в това населено място ще решават как ще се експлоатират 
нашите подземни богатства. Нашият интерес е да се плаща разумна, справедлива концесионна такса и да се опазва 
околната среда, а не да се спира икономическото развитие”, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
„Искам да знам кой кой е в така наречените „зелени”. Аз също съм „зелен”, но няма нищо „зелено” в това, което става във 
Витоша, това, което става в Пирин. То е „сиво” или „кафяво”, посочи Велев. „Всяка сутрин в Банско има по един протест и 
това е опашката на лифта”. 
Андрей Ковачев отрече да има „зелен рекет”, като посочи, че при издавани средно 14 000 акта годишно по Оценка на 
въздействието на околната среда, се обжалват около 60, при това основно от граждани на населените места и общини. 

https://nova.bg/news/view/2018/01/19/204553/%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82/
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√ Васил Велев: Искаме да знаем кой кой е сред зелените 
Според председателя на АИКБ конкуренцията ежедневно спира инвестиционни проекти, плащайки на „самозвани 
еколози  
Искаме да знаем кой кой е сред зелените, кого представляват, кой, за какво и с какви пари им плаща. Това заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в сутрешния блок на „Нова 
телевизия“. „Определено има зелен рекет, има количествени натрупвания, които доведоха до нашата декларация“, 
добави той. 
По думите на Велев е ежедневие да се спират инвестиционни проекти от страна на конкуренцията, която плаща на 
„самозвани еколози“. „Ежедневие е да се искат пари, за да не се обжалва даден проект“, допълни председателят на АИКБ. 
„Дайте конкретни примери, защото в противен случай има опасност да очерните името на хора, които са напълно 
добросъвестни. Не можете да сте разпространител на подобни слухове“, заяви Андрей Ковачев от Сдружение за дивата 
природа „Балкани“, който е сред протестиращите срещу променения план за управление на Национален парк „Пирин“ и 
който също присъстваше в студиото с Велев.  
„Искаме да знаем кои са тези добросъвестни хора, кого представляват“, отвърна председателят на АИКБ. 
Велев коментира, че както работодателите публикуват отчети, компаниите им се търгуват на борсата, представят 
едномесечни и тримесечни декларации, така е нужна прозрачност и от страна на зелените.  
„Всяка една от обществените организации е с абсолютно прозрачно финансиране, с публични отчети“, отвърна Ковачев. 
По отношение на законодателството, срещу което протестират еколозите, Велев коментира, че ако те смятат законите за 
остарели, то нека им се направи оценка на въздействието и бъдат променени по предвидения от Конституцията ред.  
„Не може да не се спазват законите под натиска на шепа хора“, каза председателят на АИКБ. 
 
Клуб Z 
 
√ Теменужка Петкова: Ще търсим инвеститор за АЕЦ "Белене" 
Увеличаване на цената на тока било въпрос на договаряне между частните субекти  
Държавата пак ще търси инвеститор за АЕЦ "Белене", а  с колко ще скочи цената на тока е въпрос на договорености между 
частните бизнес субекти. Това стана ясно днес от думите на енергийния министър Теменужка Петкова в сутрешния блок на 
бТВ. 
Петкова отрече да е имало натиск върху БАН, на която бе възложено да изготви доклад за различните сценарии за 
реализирането на проекта за втората АЕЦ, върху който доклад правителството стъпи, за да обяви, че проектът е 
"жизнеспособен". "Категорично такъв натиск няма и няма как да има. Трябва да се направи сериозен анализ за нова 
мощност. За "Белене" трябва да се чуят всички аргументи. БАН има готовност да представи доклада в енергийна комисия 
в парламента. Готови сме за този дебат, той трябва да се проведе и да се вземе най-доброто решение за България. Не 
може да се вземе от един тесен кръг от хора", посочи Петкова. На въпрос все пак към какво решение клони властта, 
отвърна: "Разполагаме с площадка, инфраструктура, оборудване (90% от неговече е тук). Не можем да си позволим 
грешката от предишното оборудване, което престоя 20 години на площадката и беше върнато на Руската федерация. 
Затова трябва да оценим каквото имаме. Смятаме да обявим процедура, която да даде възможност на потенциални 
инвеститори да участват". 
По отношение на обявения скок на цената на тока, заради който безпрецедентно бизнесът и синдикатите се вдигат на 
протест, Петкова посочи, че до 2020 г. бизнесът ще получава държавна помощ, оценена годишно на 270 милиона лева.   
"Но когато става въпрос за цената на електроенергията на свободния пазар, тя се определя от търасенето и предлагането. 
Бизнесът и търговците ще се договорят, така че не може да се каже какво ще е поскъпването. Електроенергията е стока 
както всяка друга и когато е на свободния пазар, то цената се определя от търсенето и предлагането. Ако някой има данни 
за договорки, спекула или картел, да сезира КЗК". - посочи министърът и допълни: "Притеснява ме, разбира се, за 
информацията за посклъпване на стоките и услугите. Всеки един бизнес ще си изчисли какво е влиянието на енергията в 
себестойността на продукта си". 
Бизнес и синдикати подготвят протести срещу по-скъпия ток за индустрията, който се вдига с 60% от февруари. 
Предприемачи предупредиха, че поскъпването ще вдигне цените на храните и други стоки, ще доведе до фалити, 
замразяване на доходите, загуба на работни места в редица отрасли. Председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев съобщи наскоро, че представители на работодателите са провели среща в 
Министерството на енергетиката, на която са изложили своите искания. Те настояват да се нормализира начинът на работа 
на електроенергийната борса, като се увеличи предлагането на електроенергия и се разследват спекулативни, по думите 
на Велев, сделки. 
"Цените на производител са нараснали само с 5%, а на нас ни се предлагат с 50% по-високи. Разликата очевидно е спекула 
и ние обявихме готовност за съвместни протестни действия. В началото на следващата седмица се събираме и ще 
координираме своите действия", обяви по БНР шефът на АИК. 
В края на миналата година работодатели отново предупредиха, че търговци на електроенергия се опитват да наложат по-
високи с 30 до 60% цени на тока. Тогава от Асоциацията на търговците на ток отговориха, че поскъпването на тока за 
индустрията е резултат от по-високите цени на световните борси на въглищата, природния газ и петрола през изминалата 
година. На българския пазар има 150 лицензирани търговци на ток и обвиненията за картел и спекула са необосновани, 
казаха оттам. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Европейска комисия - Съобщение за медиите 
 
√ ДДС: по-гъвкави ставки на данъка, по-малко бюрокрация за малките предприятия 
Брюксел, 18 януари 2018 r. 
Днес Европейската комисия предложи нови правила, които дават повече гъвкавост на държавите членки да определят 
ставките на ДДС и създават по-благоприятна данъчна среда за растежа на МСП. 
Днешните предложения са последните стъпки от основното преразглеждане на правилата за ДДС от страна на Комисията. 
Създаването на единно пространство на ЕС по отношение на ДДС ще намали драстично измамите с ДДС в ЕС, които 
възлизат на 50 милиарда евро, като същевременно ще окаже подкрепа на предприятията и ще обезпечи приходите на 
правителствата. 
Общите за ЕС правила за ДДС, договорени от всички държави членки през 1992 г. вече не са актуални и са твърде 
ограничителни. Те позволяват на държавите членки да прилагат намалени ставки на ДДС само за няколко отрасъла и 
продукта. Същевременно страните в ЕС са под натиск да третират някои стоки по-благоприятно от други, що се отнася до 
ДДС. Сега Комисията е на път да изпълни обещанието си да даде на държавите членки повече свобода при определянето 
на ставките. Страните ще станат по-равнопоставени, що се отнася до някои действащи изключения от правилата, познати 
като дерогации в областта на ДДС. 
Днес Комисията търси и разрешение на проблема на по-малките дружества, страдащи от несъразмерно високи разходи за 
привеждане в съответствие с изискванията за ДДС. Разходите за привеждане в съответствие са с 11 % по-високи за 
предприятията, развиващи презгранична търговия, в сравнение с търгуващите само на вътрешните пазари. Най-малките 
играчи са най-засегнати. Оказва се, че това е реална пречка за растежа, тъй като малките предприятия съставляват 98 % от 
дружествата в ЕС. Ето защо ние предлагаме повече дружества да могат да се ползват от предимствата на по-простите 
правила за ДДС, които в момента са на разположение само на най-малките фирми. Цялостните разходи за привеждане в 
съответствие с изискванията на ДДС ще бъдат намалени с цели 18 % годишно. 
Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Преди три месеца 
Комисията представи най-голямата реформа на правилата за ДДС на ЕС от четвърт век насам, насочена към създаване на 
окончателен режим на ДДС. Сега е време да предложим по-добри правила както за ставките на ДДС, така и за малките 
предприятия, които ще донесат ползи за милиони малки дружества и потребители в ЕС“. 
Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: 
„Държавите членки биват притискани все повече от отраслови организации и групи по интереси да променят своите ставки 
на ДДС в полза на един или друг отрасъл. Но липсата на възможност за маневриране при сега действащите правила 
означава, че централно място често заемат разискванията за кой продукт или услуга да се приложи намалена ставка, а не 
зеещата дупка в бюджетите ни в резултат на измамите с ДДС. Днешното предложение ще даде възможно най-голяма 
гъвкавост на правителствата да определят ставките на ДДС така, както желаят, и ще ни позволи да насочим усилията си 
към по-големия проблем — а именно измамите с ДДС“. 
Повече гъвкавост 
Към момента държавите членки могат да прилагат на своята територия намалена ставка с минимален размер 5 % върху 
две отделни категории продукти. Редица страни прилагат и специални дерогации за други намалени ставки. 
Освен стандартната ставка на ДДС, която е 15 %, държавите членки ще могат вече да предвидят: 

- две отделни ставки с размер между 5 и 15 %; 
- една ставка с размер между 0 и 5 %; 
- ставка от 0 % за стоки, освободени от ДДС (или т.нар. „нулева ставка“); 
- Настоящият сложен списък със стоки и услуги, към които могат да се прилагат намалените ставки, ще бъде 

премахнат и заменен с нов списък с продукти (като оръжия, алкохолни напитки, хазарт и тютюн), към които винаги 
трябва да се прилага стандартната ставка от 15 % или повече; 

- За да защитят публичните приходи, държавите членки трябва да се уверят, че среднопретеглената ставка на ДДС 
възлиза на поне 12 %. 

Новият режим означава също, че всички стоки, които към момента се ползват от ставки, различни от стандартната, могат 
да продължат да го правят. 
Намаляване на разходите във връзка с ДДС за МСП 
Съгласно действащите правила държавите членки могат да освободят малките дружества от ДДС, при условие че 
годишният им оборот не надвишава определен размер, който е различен в отделните страни. Но тези освобождавания са 
на разположение само на националните играчи и разрастващите се МСП губят своя достъп до мерките за опростяване 
веднага щом надскочат прага за освобождаване. Това означава, че няма равнопоставени условия на конкуренция за 
малките дружества, които осъществяват търговия в ЕС. Макар настоящите прагове за освобождаване да остават, с 
днешните правила се въвежда: 

- праг за оборота в размер на 2 милиона евро, под който малките предприятия ще се ползват от мерки за 
опростяване (като опростена регистрация за целите на ДДС, опростено фактуриране и опростени задължения за 
водене на регистри), без значение дали са освободени от ДДС; 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4946_bg.htm
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- възможност за държавите членки да премахнат за освободените от ДДС малки предприятия задълженията във 
връзка с ДДС за идентификация, фактуриране, счетоводна отчетност и изготвяне на справки-декларации; 

- праг за оборота в размер на 100 000 EUR, позволяващ на дружествата, които осъществяват дейност в повече от 
една държава членка, да се възползват от освобождаването от ДДС. 

- Тези законодателни предложения ще бъдат предадени на Европейския парламент и на Европейския 
икономически и социален съвет за консултация и на Съвета — за приемане. 

Контекст 
Предложените мерки се основават на „крайъгълните камъни“ на едно ново окончателно пространство на ЕС по отношение 
на ДДС, представени през октомври 2017 г., и на Плана за действие във връзка с ДДС „Към единно пространство на ЕС по 
отношение на ДДС“, представен през април 2016 г. 
Общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) играе важна роля на единния пазар в Европа. ДДС е основен 
и все по-значителен източник на приходи в ЕС, като през 2015 г. са събрани над 1 трилион евро, което представлява 7 % от 
БВП на ЕС. Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на ДДС. Настоящата система на ДДС датира от 1993 г. и бе 
замислена като преходна система. 
За повече информация 
Въпроси и отговори за ДДС за малките предприятия и определянето на ставките на ДДС 
План за действие във връзка с ДДС — „Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС“ 
 
В. „Капитал“ 
 
√ Какво да направим с общинските болници 
Те са силно задлъжнели, изпълняват предимно социална функция и нямат ресурс да се издържат, решението е в 
изграждане на добра спешна помощ и връзки с областните болници  
Къде може да бъде намерен директорът на общинската болница в Казанлък? В дежурния кабинет. Д-р Кети Маналова е 
специалист по вътрешни болести и преглежда пациенти. Това е нетипично за директор на голяма болница - управляващите 
университетските болници като цяло не практикуват. Маналова няма този избор. Лекарите тук са малко, а и тя не иска да 
губи скорост. "Това е нормално, преглеждам, давам дежурства, на разположение съм. Цял живот ще съм лекар, а службата 

"управител" не е пожизнена", обяснява тя в паузата между 
двама пациенти. 
МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" в Казанлък е една от най-
големите общински болници в България като брой 
пациенти. През миналата година там са се лекували 10 600 
пациенти, жители на община Казанлък - точно 10% от 
населението. Тя има лукса да е голяма болница извън 
областен център, да има фирми, които я подкрепят, и 
млади лекари, които искат да работят там. 
И въпреки всичко това болницата на Маналова се включи 
тази седмица в протеста на общинските лечебни 
заведения, защото също е заплашена от фалит. Тридесет 
общински болници спряха работа за час, за да протестират 
срещу възможността да бъдат закрити. 
От около половин милиард лева задължения в здравния 
сектор само 100 млн. лв. са на общински болници. На 
практика голяма част от 121-те лечебни заведения са в 
технически фалит, а собствениците им – общините, по 
правило нямат средства за болницата, но пък и не искат 
да я закриват. 
Защо няма пари  
Има няколко причини общинските болници да губят пари. 
През последните седем години те са принудени да 
работят само по най-масовите и нископлатени клинични 
пътеки, чиято стойност не е актуализирана от 11 години. 

За сметка на това през тях минават една пета от пациентите, ползвали болнична помощ, разходите растат, лекарите и 
сестрите не достигат и извън големите градове предоставянето на здравни услуги става все по-невъзможно. Общинските 
болници също имат наложени лимити от здравната каса за брой лекувани пациенти и не получават парите си за тези, които 
са приели над лимита. 
През 2010 г. здравното министерство въведе медицински стандарти за брой лекари и апаратура, с които трябва да 
разполага болницата, за да изпълнява определени клинични пътеки, платени от здравната каса. Така от портфолиото на 
общинските болници отпаднаха тежки диагнози като инфаркт и инсулт, както и множество други специалности.  
"Тогава освободихме специалистите си по съдова, гръдна хирургия, урология и инфекции. Имахме само по един лекар 
специалист и не можеше повече да развиваме тези специалности. Заради изискването да имаме инфекционист, с какъвто 
не разполагахме, затворихме и детския ентероколитен сектор със 17 легла", припомня си д-р Маналова.  
Така в общинските болници остават най-масовите пътеки за лечение - дори и за бронхопневмония се изискват специалисти 
по пулмология. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_bg.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_148_bg.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-186_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en
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В клиниката в Казанлък има 11 отделения и 280 легла, 72 лекари, 165 специалисти по здравни грижи (акушерки, 
медицински сестри, лаборанти и др.), както и 100 души помощен персонал. Петнадесет от лекарите са доста по-млади от 
средната възраст от 53 години. Това обикновено е недостъпен лукс, защото младите лекари предпочитат да работят и 
специализират или в чужбина, или в големите градове. В Казанлък има и множество работещи фирми (една от които е 
"Арсенал") и общината има достатъчно приходи, за да купи нова апаратура на болницата и да й направи основен ремонт, 
а с дарения от фирмите да бъдат обновени отделенията. Това е само мечта за повечето от останалите общински клиники. 
Дори в тази ситуация обаче бюджетът не е розов. Приходите на казанлъшката болница през миналата година са 6.8 млн. 
лв., а задълженията към доставчици – 1.4 млн. лв. Огромна част от бюджета отива за заплати на персонала и ако заплатите 
бъдат увеличени спрямо новата минимална заплата, това перо ще надвиши приходите, казва Маналова. 
Какво правим? Лъжем 
Публична тайна е, че ако някъде не достигат лекари и сестри, за да се поддържа дадено заведение, се правят 
фалшификации. Преди седмица кметът на Белоградчик призна пред БНТ: "Поради изискването на стандартите за 
покриването на пътеките в нашите болници фигурират десетки фалшиви документи и дипломи, за да се покрива пътеката. 
На практика тези лекари не са на работа. Те си дават дипломата и идват в края на месеца за заплата. Голяма част от тях не 
знаят и къде са и болниците." 
Това е кух модел, много наподобяващ този на БДЖ - не е важна ефективността или устойчивостта на модела, а социалната 
му функция. Конкуренцията от частни болници и от областни центрове е огромна и така в общинските клиники масово се 
лекуват възрастни и социално слаби пациенти, които нямат възможност да пътуват до близките областни градове. Това 
разбираемо не води общинските болници до добро финансово състояние.  
"В Казанлък например от 10 години има частна болница. В Стара Загора, която е наблизо, има пет болници, много болни 
пътуват. Но нашите пациенти си припознават болницата и предпочитат да се лекуват в нея", казва д-р Маналова. Дори и 
Казанлък да може да издържа общинска болница, това очевидно не е така за много от другите заведения. Въпрос на време 
е решение да бъде взето. 
"При 10 от протестиращите болници в момента фондът за работна заплата е 83% от приходите, при други 10 от тях достига 
над 100% от приходите. Напълно прозрачно е какво ще се случи с тях, ако няма промяна", коментира д-р Радко Велков, 
секретар на Сдружението на общинските болници. Той допълва, че в момента всички общински болници са в лошо 
финансово състояние и оцеляват главно благодарение на упоритостта на медицинските екипи и добрата воля на 
доставчиците, които ги снабдяват и чакат с години да получат парите си. 
Рецепта за оцеляване 
Очевидно е, че искането на болниците тази седмица не беше изпълнимо. Те поискаха субсидия от още 30 млн. лв., която 
не получиха. От една страна, защото това би било непозволена държавна помощ, от друга, клиниките вече получават 
средства за работа в отдалечени и трудно достъпни райони, както и пари за спешна помощ, психиатрия, хемодиализа и 
др. на обща стойност 28.5 млн. лв. 
Идеята държавата просто да субсидира губещи болници не е адекватно решение. Има друго и то е ясно от години. Първата 
стъпка е спешно увеличение на цените на клиничните пътеки. Очаква се това да стане през тази година и в бюджета на 
НЗОК са предвидени 400 млн. лв. допълнително точно с тази цел. Друга възможност е въвеждане на допълнителни 
плащания като тези за продължително лечение и отделяне на средства за легла за сестринска грижа за пациенти с 
хронични заболявания, за което в момента здравната каса не плаща. 
Решението за бъдещето на общинските болници обаче минава през по-големия въпрос какво да се прави с болниците 
въобще. В момента те имат недостиг от половин милиард не само защото са недофинансирани, но и защото са зле 
управлявани и системата не е планирана въобще спрямо сегашното състояние на държавата. 
Министерството трябва да начертае отново отменената от съда здравна карта. Тя ще покаже кои общински болници могат 
да бъдат подкрепени и кои могат да се превърнат в спешни центрове или диагностично-консултативни центрове с легла. 
Здравното министерство може да окаже техническа помощ за преструктурирането, стига собственикът – общината, да 
вземе подобно решение. Държавата обаче не може да вземе това решение вместо общините.  
"Много е важно да се отчете дали по този начин се нарушава или не основно конституционно право – това за достъпа до 
медицинска помощ", отбелязва д-р Велков от сдружението. 
Той е прав към момента. Защото основните елементи на тази рецепта ги няма: добри пътища до областния град, 
достатъчно линейки, добре оборудвани големи областни болници. Европейската комисия може (волно или не) да изиграе 
важна роля в този процес. Заради хаоса в българското здравеопазване комисията отказа да финансира болници в периода 
до 2022 г., а само спешна помощ. Така по естествен път може в края на това десетилетие да се окажем най-накрая с път 
напред за здравеопазването. 
 
√ България ще емитира 25-годишни ДЦК за 100 млн. лв. 
Това са най-дългосрочните облигации за годините на прехода 
Правителството ще издаде най-дългосрочните си държавни ценни книжа по вътрешния дълг след падането на комунизма. 
В понеделник на аукцион ще бъдат предложени ДЦК със срок на погасяване 25 години, като обявеният обем е 100 млн. лв. 
В момента най-дългосрочната емисия е 10 години, а по външния дълг има 20-годишни глобални облигации от 2015 г. 
Намерението на правителството беше заложено още в емисионната политика за тази година. В нея от Министерството на 
финансите посочват, че условията остават изключително благоприятни и през 2017 г. са отчетени рекордно ниски 
доходности (през ноември имаше дори отрицателна) по всички матуритети. Затова и с очакването на запазване на ниските 
лихви от ведомството са решили да диверсифицират предлаганите дългови инструменти. 
Според обявените параметри на емисията годишният купон е 2%, а падежът на книжата е януари 2043 г. 
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За тази година правителството панира да емитира ДЦК за максимум 1 млрд. лв. На фона на високата ликвидност в 
банковата система и по-ограниченото предлагане (основна част отива за погасяване на падежиращи емисии) пласирането 
на нов матуритет се приема за добра новина. На външните пазари няма да се излиза. 
"Агресивният спад на лихвите през последните години, съчетан със значимия свободен финансов ресурс във всички 
пазарни участници, вероятно ще провокира интереса на т.нар. дълги пари (пенсионни и застрахователни фондове и др.) в 
търсене на по-голяма доходност", коментира за "Капитал" Димитър Георгиев, ръководител "Финансови пазари" в "Елана 
трейдинг". 
Според него с емитирането на новите облигации Министерството на финансите ще разнообрази матуритетната структура 
на дълга, но предвид изключително ниските нива на държавен дълг евентуалният успех или неуспех на емисията няма да 
окаже съществено влияние на фиска или на пазара на ДЦК. 
 
Investor.bg 
 
√ Държавата финансира заетост на 18 хил. безработни през 2018 г. 
Правителството одобри Националния план за действие по заетостта  
Над 18 хиляди безработни в България ще започнат работа по програми и мерки, предвидени в Националния план за 
действие по заетостта през 2018 г. Документът беше одобрен на днешното правителствено заседание, съобщават от 
пресслужбата на кабинета. 
Финансирането на заложените дейности ще е в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда 
– 73 млн. лв.  
Предвижда се над 10 хил. души да бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. 
От 2018 г. се предвижда да се увеличи трудовото възнаграждение на наетите по плана безработни. Заплатите на 
младежите, включени в програма „Старт на кариерата“, ще се повишат от 550 лв. на 600 лв., на младежките медиатори 
към общините – от 580 лв. на 630 лв., а на психолозите и мениджърите на случай – от 600 лв. на 650 лв. Заплатите на 
ромските медиатори със средно образование ще се увеличат от 500 лв. на 550 лв., а на тези с висше образование – от 550 
лв. на 600 лв. Средствата за подкрепена заетост на лица с трайни увреждания или други групи в неравностойно положение, 
наети на несубсидирани работни места, ще нараснат от 300 лв. на 500 лв. 
Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата, 
която от началото на 2018 г. е 510 лева при пълен работен ден. Субсидираното трудово възнаграждение за един нает по 
всички мерки от плана по заетостта ще се увеличи от 300 лв. на 400 лв. При наемане на безработен с висше образование 
ще се субсидират 480 лв. и дължимите осигуровки. Останалата част от заплатата ще се осигурява от работодателя. 
Предвижда се мярката за насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни да включва пълно 
финансиране на разходите за техните заплати и осигуровки. По регионалните програми за заетост на 28-те области се 
предвижда през 2018 г. работа да започнат 2000 безработни. По проект „Красива България“ ще се осигури заетост на 200 
души. 
 
√ Институциите поглеждат все по-често към борсата  
Не става дума само за присъствие на събития, а и за реален принос 
Традиционното годишно издание на церемонията за най-отличилите се посредници и участници на капиталовия ни пазар 
през 2017 г. премина в тесен „семеен кръг“ - поне що се отнася до тясно свързаните с финансовия пазар участници. На 
събитието присъстваха малко представители на посредниците, на борсовите участници като цяло и едва две-три медии. 
Струва си обаче да отбележим, че имаше силно представяне на институциите. При това - за втора поредна година. И това 
е новина, защото следящите през годините фондовия пазар участници бяха свидетели на продължителна липса на 
разбиране у властта за смисъла и важността на капиталовия пазар. Сега нещата изглеждат различни, и то за втора поредна 
година, което говори за тенденция. 
И тъй като малко медии уважиха събитието, на Investor.bg се пада отговорността да предаде посланията на БФБ, Централия 
депозитар, Комисията за финансов надзор (КФН), Министерство на финансите и депутати. По-долу ще напомним и какви 
са конкретните резултати от сътрудничеството между институциите. Именно затова вярваме в него, въпреки че медиите 
обичайно са коректив.  
„Изразявам готовността на Министерството на финансите и министъра да сътрудничим с каквото можем за развитието на 
капиталовия пазар“, заяви заместник-министърът на финансите и член на Съвета на директорите на Българска фондова 
борса – София АД Маринела Петкова. 
Народният представител от ГЕРБ Делян Добрев пък получи грамотата на БФБ-София за принос към развитието на 
капиталовия пазар за втора поредна година. Изпълнителният директор на БФБ-София и Централен депозитар Васил 
Големански се позова на „големите заслуги на г-н Добрев за развитието на пазара“. Година по-рано  Големански се 
радваше, че „за първи път капиталовият ни пазар има депутат, който на място в Парламента да обяснява и популяризира 
интересите на капиталовия пазар, срещу които на практика никой няма против, но е липсвал човекът, който да фокусира“. 
Днес Добрев заяви, че „тази награда ме задължава още повече да се включвам в усилията за развитието на капиталовия 
пазар с каквото мога“. Той припомни за създаването на Съвета за развитието на капиталовия пазар и за изпълнението на 
част от набелязаните мерки. Добрев добави, че е готов да обсъди всякакви идеи и да помогне с каквото може за тяхното 
реализиране. По думите на Добрев обещаното преди година голямо IPO не се е случило по обективни причини, но той се 
надявал през 2018 г. то да стане факт. 
„Нужно е не само да има усилия, но тези усилия да са в една посока“, заяви пък зам.–председателят на Комисията за 
финансов надзор Бойко Атанасов. 
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Тук ще цитираме и думите на Никола Янков, управляващ партньор в Експат Асет Мениджмънт, според когото „нашата 
мисия е да направим София международен финансов център, каквито са Люксембург и Ирландия. Имаме стабилно 
сътрудничество с КФН, БФБ и останалите институции и няма причини да не успеем“. 
Експат Асет Мениджмънт бе наградено от БФБ-София за емитент на годината по повод създаването и развитието на 
борсово търгувани фондове, репликиращи индексите на борсите в София и още 10 страни от Централна и Източна Европа. 
Целта на днешната церемония бе и награждаването на посредниците с най-голям принос за 2017 г. Както вече писахме, 
първи по оборот за 2017 г. е Реал Финанс, следван от ПФБК и Евро-финанс. По брой сделки лидерите са Карол, Елана 
Трейдинг и БенчМарк финанс. 
За медия с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през 2017 г. за втора поредна година бе отличена 
Bloomberg TV Bulgaria. Главният редактор Димитър Вучев благодари за признанието с думите „през 2017 г. беше много 
интересно да отразяваме дейността на БФБ и надявам се, че ще става все по-интересно“. 
По думите на Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София и Централен депозитар АД, вече са преминати 
тестовете на системата за търговия и сетълмент с ДЦК и това ще улесни всички инвестиционни посредници при тази 
търговия. Той анонсира, че „в следващите 2 месеца ще има новини, които ще разбудят пазара, но нека бъдат изненада“.  
А защо всъщност присъствието на институциите на тази церемония е важно. Последната година показа, че всъщност това 
не е просто присъствие на събитие, а става дума за реален принос.  
Струва си да откроим стартирането на Българската независима енергийна борса (търговецът на електроенергия), който 
беше продаден на Българска фондова борса – София АД. Беше гласуван монопол на БНЕБ при търговията с електроенергия. 
Това подкрепя не само публичното дружество БФБ-София АД, правейки го по-голямо и интересно. Превръщайки БФБ-
София в център на търговията и капиталовия пазар въобще, това еднозначно показва, че тежестта на борсовия оператор 
на родната икономическа сцена нараства. А без съмнение електроенергийният пазар е голям и прави БФБ-София една още 
по-солидна институция. 
На второ място – вече е налице възможността за търговия на държавни ценни книжа на БФБ-София. Въпреки че засега 
оборотът не е голям, с няколкото последващи етапа (свързани с процедурите по приключване на сделките и т.н.), той може 
да нарасне значително. 
На трето място - фондовете на Експат са лицензирани от КФН (11 броя), 5 вече се търгуват на БФБ, а един - във Франкфурт.  
През септември миналата година Никола Янков от Експат каза в интервю за Investor.bg, че “за да се случи това обаче 
(развитието на фондовете, бел. ред.), ни е необходимо съдействието на регулатора в две направления. На първо място, 
споделяне на нашата визия за развитие и приоритетно лицензиране на такива фондови продукти, създадени съобразно 
най-добрите международни практики и базирани в България, но с фокус върху чужди пазари. 
И на второ място, помощ (основно чрез натиск върху големите международни депозитарни организации, като Euroclear и 
SIX SIS) за изграждане на връзки за трансграничен сетълмент на български ценни книжа. Готови сме да инвестираме 
ресурси в този процес и да понесем разходите на пионери в сектора.“ 
Днес Никола Янков отчете, че има стабилно сътрудничество с КФН и наличието на 11 лицензирани фонда и един 
регистриран във Франкфурт са доказателство за това. Най-малкото - за да има търговия в чужбина, Централен депозитар 
трябва да се свърже с тамошния депозитар, за което трябва да има най-малкото желание. 
И така - трябва да признаем, че наистина чудеса не са се случили и няма революция. Но има светлина в тунела - има 
еволюция. А ние нека си пожелаем една още по-силна 2018 г. 
 
√ С 2,9 млрд. лв. ще разполагат земеделски програми тази година 
Кабинетът прие промени в текстове на Закона за подпомагане на земеделските производители 
С общо 2,91 млрд. лева ще се финансират земеделски програми през 2018 г. Това прие Министерският съвет на днешното 
си заседание, съобщиха от правителствената информационна служба. С решението се утвърждават годишните разчети на 
сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за тази година. 
Планираните средства са за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на 
селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. От тях 2,63 млрд. лв. са за сметка на ЕС, а 276 млн. ще дойдат 
от националния бюджет.  
857,9 млн. лв. са предвидени за развитие на селските райони. Основно плащанията ще се насочени по мярка 4 „Инвестиции 
в материални активи”, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ и мярка 19 ЛИДЕР. 
По линия на директните плащания са заложени 319,8 млн. лв., които ще обхващат направленията агроекология и климат, 
биологично земеделие и Натура 2000, става ясно още от съобщението. 1,55 млрд. лв. са определени по схемата за единно 
плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други. По 
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са разчетени 38,3 млн. лв. 145,2 млн. лв. са предвидени за пазарни 
мерки, включително и за Националната програма по пчеларство, схема „Училищен плод”, схема „Училищно мляко“, 
Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, преструктуриране на лозовите масиви, 
промоционални програми, възстановявания при износ и други схеми. 
С друго свое решение правителството одобри проект за изменения в Закона за подпомагане на земеделските 
производители. Промените прецизират текстове в норматива, които се отнасят до подаването на общо заявление за 
подпомагане. 
С промените се гарантира по-голям достъп до предоставената обществена информация, като се предвижда заповедта на 
министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателния слой „Площи, допустими за подпомагане“ 
да бъде публикувана, освен на официалния сайт на Министерството на земеделието, храните и горите, и в „Държавен 
вестник“. 
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Правителството одобри и промени в Закона за Селскостопанската академия (ССА). Целта е да се постигне по-добра връзка 
на работата на ССА с бизнеса и потребителите на научно-приложни продукти.  
Корекциите предвиждат и представители на браншови организации да участват в Управителния съвет на ССА, както и в 
координационните съвети на центровете за изследвания и иновации. Разписан е специален ред за осъществяване на 
взаимодействие с бизнеса при изпълнение на научни и научно-приложни проекти. 
Предложените изменения предвиждат и въвеждане на финансова самостоятелност при управлението на паричните 
средства, определяне на параметрите на изразходване на средствата, създаване на иновационни центрове и 
оптимизиране на структурата на Академията. Предвижда се значително увеличение на собствените приходи, с което ще 
се оптимизира и стабилизира научната, научно-приложната и експериментално-производствената дейности, както и ще се 
осигурят допълнителни работни места. 
Според МС възможността да се получава възнаграждение, базирано на положения труд, ще доведе до по-висока активност 
на работещите в системата на Селскостопанската академия. Финансовата промяна предполага по-добра мотивация за 
работа на служителите и за създаване на качествен продукт. 
Заложено е част от опитните станции, които са държавни предприятия, да станат структурни звена на институти, други, 
които са уникални по своята същност, да се превърнат в научни центрове, а тези, които се занимават основно със 
земеделие, да бъдат обединени в едно държавно предприятие чрез сливане. По този начин ще се повиши възможността 
им за участие в програми за модернизиране и развитие като демонстрационни и образователни структури на институтите, 
уточняват от правителствената информационна служба. 
 
В. „Земя“ 
 
√ Пчеларите ще могат да теглят кредити с годишна лихва от 4% 
Пчеларите ще могат да теглят преференциални кредити с лихва от 4% за нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки, 
ветеринарно-медицински препарати, пчеларско оборудване и инвентар,след като ръководството на фонд “Земеделие“ 
одобри условията за финансиране на одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство (НПП).  
С кредита те ще могат предварително да осъществят проектите си, а изплащането ще стане чрез субсидията. Кредитите се 
отпускат пряко от фонда, а сумата ще се превежда наведнъж.  
Максималният размер е 80% от сключения договори за покупко-продажба. За гарантиране погасяването на кредита не се 
изисква учредяване на обезпечения върху материални активи, а само издаване на запис на заповед.  
Ново облекчение по схемата е отпадането на изискването за откриване на банкова сметка със специално предназначение, 
както и издаването на съгласие за директен дебит.  
След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ пчеларите ще могат да подават заявления за 
кредит в срок до 15 юли в областните дирекции на Фонда по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на 
регистрация на юридическото лице. 
 
БНР 
 
√ ИПИ: Добрата инфраструктурана свързаност е важна част от икономическото развитие 
Институтът за пазарна икономика представя мащабно изследване за състоянието на икономическите центрове в страната. 
По проучването е работено пет години като са ползвани данни от общините по места от Националната статистика, 
включително такива за трудови ресурси, качеството на образованието и др.  
Десислава Николова - старши икономист в Института обясни за предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“ че това е 
различно изследване от представеното в края на миналата година – т. нар. „регионални профили“, които изследват 
областните икономики. 
„В това ново изследване, което правим за първи път и доколкото ми е известно никой друг в България не е правил, ние се 
опитваме да начертаем съвсем различна икономическа карта на страната. Не се съобразяваме с  териториалното деление, 
а правим анализ, при  който икономическите центрове излизат извън границите на областите.“ 
Икономическите центрове на България покриват около 1/3 от територията ѝ, докато там се концентрират, по последни 
данни, около 86% от продукцията. Около три четвърти от заетите у нас работят в икономическите центрове. По-голямата 
част от тях са в Южна България, където почти няма общини, които да не са включени в един или друг икономически център, 
допълни тя: 
„На север, по-скоро говорим за „острови на икономическа активност“ - няколко относително малки центъра около 
Козлодуй, около Плевен и около Русе и малко по-голям клъстър около Варна, който включва Шумен, Търговище и 
прилежащите към тях периферии.“ 
В Южна България границите се размити между икономическите центрове, докато на север не се забелязват такива 
тенденции. Николова е категорична, че икономическите центрове се обособяват около добрите пътни артерии и пътната 
инфраструктура е част от решението на проблема с развитието. В Северна България свързаността е от изток на запад, но 
липсва добра свързаност с Южна. 
„Там, където свързаността е лесна, бърза, хората пътуват ежедневно.. Виждаме, че се правят инвестиции в периферни 
общини, тоест това позволява да се увеличи потенциалът на местната икономика, да се правят инвестиции, да се създават 
работни места и тези територии да са икономически силни. За съжаление, Стара планина е естествена бариера, която 
заради лошите пътни връзки в голяма част от Балкана пречи на усилването на потенциала на местните икономики и 
съответно свързването им.“  



11 

 

За добър пример в развитието тя даде община Несебър, която се развива много силно в последните години заради 
туризма. Други такива центрове са общините около Добрич, около Ямбол и около Сопот. Хасково е интересен пример, тъй 
като е без прилежащата периферия. 
Цялото интервю може да чуете ТУК. 
 
√ Световен икономически форум: Експерти прогнозират усилване на рисковете през 2018 година 
Светът навлиза в критичен период на по-интензивни рискове през настоящата година, посочва Световният икономически 
форум (СИФ) в своя доклад "Глобални рискове за 2018 година", публикуван в сряда. 
Според годишния доклад на СИФ, структурният и взаимосвързан характер на рисковете през 2018-а година заплашва 
самата система, на която се основават обществените, икономическите и международните отношения. 
Проучването за глобалните рискове показва, че експертите се подготвят за още един период на повишен риск. Те цитират 
опасността от влошаване на геополитическия пейзаж като причина за малко по-песимистичните перспективи за 2018-а 
година. 
Сред 30-те глобални рискове, на които експертите бяха помолени да определят приоритет по отношение на тяхната 
вероятност и въздействие, на едно от челните места са включени пет екологични рискове, свързани с екстремното време: 
загубата на биологично разнообразие и колапса на екосистемите; големите природни бедствия; причинените от човека 
екологични бедствия, както и неуспехът за смекчаване на последиците от изменението на климата и необходимостта от 
адаптиране. 
Според последния доклад на Световния икономически форум, екстремните метеорологични явления се разглеждат като 
най-съществен риск пред световната икономика. Участвалите в проучването близо 1000 експерти виждат рискове и в други 
три важни области - пробив в киберсигурността, икономически затруднения и геополитическо напрежение. 
Разширяването на икономическото възстановяване ни предоставя възможност, която не можем да си позволим да 
пропуснем, за да се справим с евентуалните проблеми, които биха позволили отслабване на световните институции, 
обществата и околната среда, посочи Клаус Шваб, който е основател и изпълнителен председател на Световния 
икономически форум. 
Поредната годишна среща на Световния икономически форум ще се проведе отново в Давос, Швейцария между 23-ти и 
26-и януари, като участие ще вземат редица световни лидери, включително президентите на САЩ и на Франция - Доналд 
Тръмп и Еманюел Макрон, премиерите на Великобритания, Канада и Италия - Тереза Мей, Джъстин Трюдо и Паоло 
Джентилони, както и шефът на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 

http://bnr.bg/post/100921887/ipi-dobrata-infrastrukturana-svarzanost-e-vajna-chast-ot-ikonomicheskoto-razvitie

