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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Дневник 
 
√ Работодатели искат включване на България в "Бял поток" 
Aсоциацията на работодателите в България е изпратила писмо до премиера Бойко Борисов с настояване да се 
предприемат дипломатически стъпки България да стане разпределител в енергийния проект "Бял поток". Това съобщава 
Българската стопанска камара, която е ротационен председател на асоциацията, в която още влизат Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
В писмото, адресирано още до вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър Теменужка Петкова, се посочва, 
че според източници на организацията в правителствените среди в Туркменистан там се подготвя ускорено придвижване 
на проекта "Бял поток", заобикалящ България, за доставката на 16 млрд. куб. метра газ от Туркменистан за Европа. 
По тяхна информация за важността на проекта е заявил официално Марош Шевчович – вицепрезидент на Европейската 
комисия, а самият проект е включен в списъка на проектите в ЕС "от общ интерес", което го определя като приоритетен за 
финансиране от европейските фондове и европейските банки, дори вече са отпуснати средства за работа по проекта на 
газопровода Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Черно море – Румъния – Западна Европа. 
"Бял поток" е с дължина от 1 138 километра и се предвижда да доставя 16 млрд. куб. метра газ през 2022 г., твърди 
асоциацията. 
Подготвя се от грузинската нефтогазова корпорация GOGC, която е основният собственик на проекта и се управлява от 
Министерството на енергетиката на Грузия. GOGC е разработила пътната карта на газопровода. През 2019 г. планира да 
завърши всички изследователски работи, които се оценяват на 35 млн. долара, голяма част от които ще изплати ЕС. 
"Недоумение буди у нас насочването на газопровода към Румъния и оттам за Западна Европа, заобикаляйки по-краткия 
път през България, игнорирайки определянето на енергийната свързаност на България със Западните Балкани. Тези 
решения за пътя на газопровода се приемат по време на нашето европредседателство и ни обричат да станем придатък 
към Западните Балкани", пишат в писмото си работодателите. 
Изразява се надежда българските представители в ЕС да положат необходимите усилия този проект да определи България 
да стане разпределител със стратегическото си положение на този енергиен поток. 
"Надяваме се, че Вашите контакти с лидерите в ЕС по време на Българското председателство на Съвета на ЕС ще помогнат 
да бъде издигната ролята на България в областта на енергийната свързаност на Западните Балкани и ще дадат възможност 
успешно да решаваме въпросите по диверсификацията на доставката на енергийни източници, а също и връщането на 
позициите ни като енергиен център, които изпуснахме, докато бе спрян проектът "Южен поток", пишат работодателите. 
 
В. Сега 
 
√ България проспива "Бял поток", тревожи се бизнесът 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) настояха за предприемане на дипломатически стъпки България да 
стане разпределител в енергийния проект „Бял поток“. В писмо на трите организации до премиера Бойко Борисов, 
вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър Теменужка Петкова, се казва: 
Бяхме информирани от български фирми с контакти в правителствените среди в Туркменистан за ускорено придвижване 
на проекта „Бял поток“, заобикалящ България, за доставката на 16 милиарда кубометра газ от Туркменистан за Европа. 
Проектът е включен в списъка на проектите в ЕС „от общ интерес“, което го определя като приоритетен за финансиране от 
европейските фондове и европейските банки, дори вече са отпуснати средства за работа по проекта на газопровода 
Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Черно море – Румъния – Западна Европа. 
„Бял поток“ е с дължина от 1 138 километра и ще доставя 16 милиарда кубометра газ през 2022 г. Подготвя се от 
грузинската нефтогазова корпорация „GOGC“, която е основния собственик на проекта и се управлява от Министерството 
на енергетиката на Грузия. GOGC е разработила пътната карта на газопровода. През 2019 г. планира да завърши всички 
изследователски работи, които се оценяват на 35 млн. USD, голяма част от които ще изплати ЕС. 
Недоумение буди у нас насочването на газопровода към Румъния и оттам - за Западна Европа, заобикаляйки по-краткия 
път през България, игнорирайки определянето на енергийната свързаност на България със Западните Балкани. Тези 
решения за пътя на газопровода се приемат по време на нашето Европредседателство и ни обричат да станем придатък 
към Западните Балкани. 
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Надяваме се, че нашите представители в ЕС ще положат необходимите усилия този проект да определи България да стане 
разпределител със стратегическото си положение на този енергиен поток. 
Надяваме се, че Вашите контакти с лидерите в ЕС по време на Българското председателство на Съвета на ЕС ще помогнат 
да бъде издигната ролята на България в областта на енергийната свързаност на Западните Балкани и ще дадат възможност 
успешно да решаваме въпросите по диверсификацията на доставката на енергийни източници, а също и връщането на 
позициите ни като енергиен център, които изпуснахме, докато бе спрян проектът „Южен поток“. 
 
News.bg 
 
√ Работодатели искат България да е разпределител в проекта "Бял поток" 
Асоциацията на индустриалния капитал в България - АИКБ, Българската стопанска камара - БСК и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България - КРИБ настояват за предприемане на дипломатически стъпки България да 
стане разпределител в енергийния проект "Бял поток". 
Трите организации се обръщат към премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър 
Теменужка Петкова и съобщават, че са информирани от български фирми с контакти в правителствени среди в 
Туркменистан за ускорено придвижване на проекта "Бял поток", заобикалящ България, за доставката на 16 милиарда 
кубометра газ от Туркменистан за Европа. 
По тяхна информация, за важността на проекта е заявил официално Марош Шевчович - вицепрезидент на Европейската 
комисия, а самият проект е включен в списъка на проектите в ЕС "от общ интерес", което го определя като приоритетен за 
финансиране от европейските фондове и европейските банки, дори вече са отпуснати средства за работа по проекта на 
газопровода Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Черно море - Румъния - Западна Европа. 
Работодателите съобщават, че "Бял поток" е с дължина от 1 138 километра и ще доставя 16 милиарда кубометра газ през 
2022 г. Подготвя се от грузинската нефтогазова корпорация "GOGC", която е основния собственик на проекта и се управлява 
от Министерството на енергетиката на Грузия. GOGC е разработила пътната карта на газопровода. През 2019 г. планира да 
завърши всички изследователски работи, които се оценяват на 35 млн. долара, голяма част от които ще изплати ЕС. 
Трите работодателски организации изразяват недоумение насочването на газопровода към Румъния и оттам - за Западна 
Европа, заобикаляйки по-краткия път през България, игнорирайки определянето на енергийната свързаност на България 
със Западните Балкани. Тези решения за пътя на газопровода се приемат по време на българското Европредседателство и 
ни обричат да станем придатък към Западните Балкани, допълват работодателите. 
Надяват се, че българските представители в ЕС ще положат необходимите усилия този проект да определи България да 
стане разпределител със стратегическото си положение на този енергиен поток. 
АИКБ, БСК и КРИБ се надяват, контактите на премира, вицепремиера и енергийния министър с лидерите в ЕС по време на 
Българското председателство на Съвета на ЕС да помогнат да бъде издигната ролята на България в областта на енергийната 
свързаност на Западните Балкани и да дадат възможност за успешно решаване на въпросите по диверсификация на 
доставката на енергийни източници, а също и връщането на позициите на България като енергиен център, които са 
изпуснати, докато е спрян проектът "Южен поток". 

 
Manager.bg 
 
√ Работодатели искат България да стане разпределител в „Бял поток” 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) настояха за предприемане на дипломатически стъпки България да 
стане разпределител в енергийния проект „Бял поток”. 
В писмо на трите организации до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър 
Теменужка Петкова, се казва: 
„Бяхме информирани от български фирми с контакти в правителствените среди в Туркменистан за ускорено придвижване 
на проекта „Бял поток”, заобикалящ България, за доставката на 16 милиарда кубометра газ от Туркменистан за Европа. 
По тяхна информация, за важността на проекта е заявил официално Марош Шевчович – вицепрезидент на Европейската 
комисия, а самият проект е включен в списъка на проектите в ЕС „от общ интерес“, което го определя като приоритетен за 
финансиране от европейските фондове и европейските банки, дори вече са отпуснати средства за работа по проекта на 
газопровода Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Черно море – Румъния – Западна Европа. 
„Бял поток” е с дължина от 1 138 километра и ще доставя 16 милиарда кубометра газ през 2022 г. Подготвя се от 
грузинската нефтогазова корпорация GOGC, която е основния собственик на проекта и се управлява от Министерството на 
енергетиката на Грузия. GOGC е разработила пътната карта на газопровода. През 2019 г. планира да завърши всички 
изследователски работи, които се оценяват на 35 млн. USD, голяма част от които ще изплати ЕС. 
Недоумение буди у нас насочването на газопровода към Румъния и оттам - за Западна Европа, заобикаляйки по-краткия 
път през България, игнорирайки определянето на енергийната свързаност на България със Западните Балкани. Тези 
решения за пътя на газопровода се приемат по време на нашето Европредседателство и ни обричат да станем придатък 
към Западните Балкани. 
Надяваме се, че нашите представители в ЕС ще положат необходимите усилия този проект да определи България да стане 
разпределител със стратегическото си положение на този енергиен поток. 
Надяваме се, че Вашите контакти с лидерите в ЕС по време на Българското председателство на Съвета на ЕС ще помогнат 
да бъде издигната ролята на България в областта на енергийната свързаност на Западните Балкани и ще дадат възможност 
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успешно да решаваме въпросите по диверсификацията на доставката на енергийни източници, а също и връщането на 
позициите ни като енергиен център, които изпуснахме, докато бе спрян проектът „Южен поток”. 
 
Expert.bg 
 
√ Работодателите питат властта защо "Бял поток" ще заобиколи България 
Бизнесът отправи запитване към управляващите защо важен газопровод ще заобиколи България. 
Недоумение буди насочването на газопровода "Бял поток" към Румъния и оттам - за Западна Европа, заобикаляйки по-
краткия път през България, игнорирайки определянето на енергийната свързаност на България със Западните Балкани. 
Решения за пътя на газопровода се приемат по време на нашето Европредседателство и ни обричат да станем придатък 
към Западните Балкани. Това пишат АИКБ, БСК и КРИБ в свое специално писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера 
Томислав Дончев и енергийния министър Теменужка Петкова. 
Работодателите посочват, че за важността на проекта "Бял поток" е говорил лично еврокомисар Марош Шефчович, който 
го определил като проект от "общ интерес" с трета страна. Става въпрос за Туркменистан, откъдето трябва да тръгне 
тръбата. Сега обсъжданият маршрут на газопровода, през който ще текат 16 млрд. куб. метра газ, е Туркменистан – 
Азербайджан – Грузия – Черно море – Румъния – Западна Европа. Идеята е проектът да заработи през 2022 година. 
"Надяваме се, че нашите представители в ЕС ще положат необходимите усилия този проект да определи България да стане 
разпределител със стратегическото си положение на този енергиен поток. 
Надяваме се, че Вашите контакти с лидерите в ЕС по време на Българското председателство на Съвета на ЕС ще помогнат 
да бъде издигната ролята на България в областта на енергийната свързаност на Западните Балкани и ще дадат възможност 
успешно да решаваме въпросите по диверсификацията на доставката на енергийни източници, а също и връщането на 
позициите ни като енергиен център, които изпуснахме, докато бе спрян проектът "Южен поток", пишат още от 
работодателските организации. 
 
Actualno.com 
 
√ Три работодателски организации питат Борисов защо важен нов газопровод ще ни заобикаля 
Недоумение буди насочването на газопровода "Бял поток" към Румъния и оттам - за Западна Европа, заобикаляйки по-
краткия път през България, игнорирайки определянето на енергийната свързаност на България със Западните Балкани. 
Решения за пътя на газопровода се приемат по време на нашето Европредседателство и ни обричат да станем придатък 
към Западните Балкани. Това пишат АИКБ, БСК и КРИБ в свое специално писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера 
Томислав Дончев и енергийния министър Теменужка Петкова.  
Работодателите посочват, че за важността на проекта "Бял поток" е говорил лично еврокомисар Марош Шефчович, който 
го определил като проект от "общ интерес" с трета страна. Става въпрос за Туркменистан, откъдето трябва да тръгне 
тръбата. Сега обсъжданият маршрут на газопровода, през който ще текат 16 млрд. куб. метра газ, е Туркменистан – 
Азербайджан – Грузия – Черно море – Румъния – Западна Европа. Идеята е проектът да заработи през 2022 година. 
"Надяваме се, че нашите представители в ЕС ще положат необходимите усилия този проект да определи България да стане 
разпределител със стратегическото си положение на този енергиен поток. 
Надяваме се, че Вашите ко Вашите контакти с лидерите в ЕС по време на Българското председателство на Съвета на ЕС ще 
помогнат да бъде издигната ролята на България в областта на енергийната свързаност на Западните Балкани и ще дадат 
възможност успешно да решаваме въпросите по диверсификацията на доставката на енергийни източници, а също и 
връщането на позициите ни като енергиен център, които изпуснахме, докато бе спрян проектът "Южен поток". 
 
Blitz.bg 
 
√ България да стане разпределител в енергийния проект "Бял поток" настояват АИКБ, БСК и КРИБ  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) настояха за предприемане на дипломатически стъпки България да 
стане разпределител в енергийния проект "Бял поток". 
 В писмо на трите организации до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър 
Теменужка Петкова се казва, че работодателските организации са били информирани от български фирми с контакти в 
правителствените среди в Туркменистан за ускорено придвижване на проекта "Бял поток", заобикалящ България, за 
доставката на 16 милиарда кубометра газ от Туркменистан за Европа.  
По тяхна информация, за важността на проекта е заявил официално Марош Шевчович - вицепрезидент на Европейската 
комисия, а самият проект е включен в списъка на проектите в ЕС "от общ интерес", което го определя като приоритетен за 
финансиране от европейските фондове и европейските банки, дори вече са отпуснати средства за работа по проекта на 
газопровода Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Черно море - Румъния - Западна Европа. "Бял поток" е с дължина от 1 
138 километра и ще доставя 16 милиарда кубометра газ през 2022 г., пише в писмото. 
Подготвя се от грузинската нефтогазова корпорация GOGC, която е основният собственик на проекта и се управлява от 
Министерството на енергетиката на Грузия. GOGC е разработила пътната карта на газопровода.  
През 2019 г. планира да завърши всички изследователски работи, които се оценяват на 35 млн. долара, голяма част от 
които ще изплати ЕС. В писмото се изтъква, че буди недоумение насочването на газопровода към Румъния и оттам - за 
Западна Европа, заобикаляйки по-краткия път през България, игнорирайки определянето на енергийната свързаност на 
България със Западните Балкани.  
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Тези решения за пътя на газопровода се приемат по време на нашето Европредседателство и ни обричат да станем 
придатък към Западните Балкани, изтъкват деловите среди и изразяват надежда българските представители в ЕС да 
положат необходимите усилия този проект да определи България да стане разпределител със стратегическото си 
положение на този енергиен поток.   
 
в. Труд 
 
√ България да стане разпределител в енергийния проект "Бял поток" настояват АИКБ, БСК и КРИБ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България - АИКБ, Българската стопанска камара - БСК и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България - КРИБ настояват за предприемане на дипломатически стъпки България да 
стане разпределител в енергийния проект "Бял поток". 
В писмо на трите организации до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър 
Теменужка Петкова се казва: 
Бяхме информирани от български фирми с контакти в правителствените среди в Туркменистан за ускорено 
придвижване на проекта „Бял поток“, заобикалящ България, за доставката на 16 милиарда кубометра газ от 
Туркменистан за Европа. 
Цялата статия прочетете тук. 
 
Днес+ 
 
√ Работодатели искат България да е разпределител в проекта "Бял поток" 
Асоциацията на индустриалния капитал в България - АИКБ, Българската стопанска камара - БСК и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България - КРИБ настояват за предприемане на дипломатически стъпки България да 
стане разпределител в енергийния проект "Бял поток". 
Трите организации се обръщат към премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър 
Теменужка Петкова и съобщават, че са информирани от български фирми с контакти в правителствени среди в 
Туркменистан за ускорено придвижване на проекта "Бял поток", заобикалящ България, за доставката на 16 милиарда 
кубометра газ от Туркменистан за Европа. 
По тяхна информация, за важността на проекта е заявил официално Марош Шевчович - вицепрезидент на Европейската 
комисия, а самият проект е включен в списъка на проектите в ЕС "от общ интерес", което го определя като приоритетен за 
финансиране от европейските фондове и европейските банки, дори вече са отпуснати средства за работа по проекта на 
газопровода Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Черно море - Румъния - Западна Европа. 
Работодателите съобщават, че "Бял поток" е с дължина от 1 138 километра и ще доставя 16 милиарда кубометра газ през 
2022 г. Подготвя се от грузинската нефтогазова корпорация "GOGC", която е основния собственик на проекта и се управлява 
от Министерството на енергетиката на Грузия. GOGC е разработила пътната карта на газопровода. През 2019 г. планира да 
завърши всички изследователски работи, които се оценяват на 35 млн. долара, голяма част от които ще изплати ЕС. 
Трите работодателски организации изразяват недоумение насочването на газопровода към Румъния и оттам - за Западна 
Европа, заобикаляйки по-краткия път през България, игнорирайки определянето на енергийната свързаност на България 
със Западните Балкани. Тези решения за пътя на газопровода се приемат по време на българското Европредседателство и 
ни обричат да станем придатък към Западните Балкани, допълват работодателите. 
Надяват се, че българските представители в ЕС ще положат необходимите усилия този проект да определи България да 
стане разпределител със стратегическото си положение на този енергиен поток. 
АИКБ, БСК и КРИБ се надяват, контактите на премира, вицепремиера и енергийния министър с лидерите в ЕС по време на 
Българското председателство на Съвета на ЕС да помогнат да бъде издигната ролята на България в областта на енергийната 
свързаност на Западните Балкани и да дадат възможност за успешно решаване на въпросите по диверсификация на 
доставката на енергийни източници, а също и връщането на позициите на България като енергиен център, които са 
изпуснати, докато е спрян проектът "Южен поток". 

 
Cross.bg 
 
√ Бизнесът прати писмо до премиера, настоява България да стане разпределител в енергийния проект "Бял поток" 
Aсоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) настояха за предприемане на дипломатически стъпки България да 
стане разпределител в енергийния проект „Бял поток". 
В писмо на трите организации до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър 
Теменужка Петкова, се казва: 
Бяхме информирани от български фирми с контакти в правителствените среди в Туркменистан за ускорено придвижване 
на проекта „Бял поток", заобикалящ България, за доставката на 16 милиарда кубометра газ от Туркменистан за Европа. 
По тяхна информация, за важността на проекта е заявил официално Марош Шевчович - вицепрезидент на Европейската 
комисия, а самият проект е включен в списъка на проектите в ЕС „от общ интерес", което го определя като приоритетен за 
финансиране от европейските фондове и европейските банки, дори вече са отпуснати средства за работа по проекта на 
газопровода Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Черно море - Румъния - Западна Европа. 

https://trud.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D0%B5%D0%BD%D0%B5/
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„Бял поток" е с дължина от 1 138 километра и ще доставя 16 милиарда кубометра газ през 2022 г. Подготвя се от грузинската 
нефтогазова корпорация „GOGC", която е основния собственик на проекта и се управлява от Министерството на 
енергетиката на Грузия. GOGC е разработила пътната карта на газопровода. През 2019 г. планира да завърши всички 
изследователски работи, които се оценяват на 35 млн. USD, голяма част от които ще изплати ЕС. 
Недоумение буди у нас насочването на газопровода към Румъния и оттам - за Западна Европа, заобикаляйки по-краткия 
път през България, игнорирайки определянето на енергийната свързаност на България със Западните Балкани. Тези 
решения за пътя на газопровода се приемат по време на нашето Европредседателство и ни обричат да станем придатък 
към Западните Балкани. 
Надяваме се, че нашите представители в ЕС ще положат необходимите усилия този проект да определи България да стане 
разпределител със стратегическото си положение на този енергиен поток. 
Надяваме се, че Вашите контакти с лидерите в ЕС по време на Българското председателство на Съвета на ЕС ще помогнат 
да бъде издигната ролята на България в областта на енергийната свързаност на Западните Балкани и ще дадат възможност 
успешно да решаваме въпросите по диверсификацията на доставката на енергийни източници, а също и връщането на 
позициите ни като енергиен център, които изпуснахме, докато бе спрян проектът „Южен поток". 
 
Club Z 
 
√ Бизнесът прати писмо до премиера, настоява България да стане разпределител в енергийния проект "Бял поток" 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) настояха за предприемане на дипломатически стъпки България да 
стане разпределител в енергийния проект "Бял поток". 
В писмото на тритет организации до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър 
Теменужка Петкова, се казва: 
"Бяхме информирани от български фирми с контакти в правителствените среди в Туркменистан за ускорено придвижване 
на проекта "Бял поток", заобикалящ България, за доставката на 16 милиарда кубометра газ от Туркменистан за Европа. 
По тяхна информация, за важността на проекта е заявил официално Марош Шевчович - вицепрезидент на Европейската 
комисия, а самият проект е включен в списъка на проектите в Европейския съюз "от общ интерес", което го определя като 
приоритетен за финансиране от европейските фондове и европейските банки, дори вече са отпуснати средства за работа 
по проекта на газопровода Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Черно море - Румъния - Западна Европа. 
"Бял поток" е с дължина от 1138 километра и ще доставя 16 милиарда кубометра газ през 2022 година. Подготвя се от 
грузинската нефтогазова корпорация GOGC, която е основния собственик на проекта и се управлява от Министерството на 
енергетиката на Грузия. GOGC е разработила пътната карта на газопровода. През 2019 г. планира да завърши всички 
изследователски работи, които се оценяват на 35 млн. щ.д., голяма част от които ще изплати Европейския съюз. 
Недоумение буди у нас насочването на газопровода към Румъния и оттам - за Западна Европа, заобикаляйки по-краткия 
път през България, игнорирайки определянето на енергийната свързаност на България със Западните Балкани. Тези 
решения за пътя на газопровода се приемат по време на нашето Европредседателство и ни обричат да станем придатък 
към Западните Балкани. 
Надяваме се, че нашите представители в ЕС ще положат необходимите усилия този проект да определи България да стане 
разпределител със стратегическото си положение на този енергиен поток. 
Надяваме се, че Вашите контакти с лидерите в ЕС по време на Българското председателство на Съвета на ЕС ще помогнат 
да бъде издигната ролята на България в областта на енергийната свързаност на Западните Балкани и ще дадат възможност 
успешно да решаваме въпросите по диверсификацията на доставката на енергийни източници, а също и връщането на 
позициите ни като енергиен център, които изпуснахме, докато бе спрян проектът "Южен поток". 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 

Cross.bg 
 
√ Държавата губи над 330 милиона лева годишно от неиздадени касови бележки 
Над 330 млн. лв. годишно са загубите за бюджета от неотчитане на търговски обороти само в девет от най-рисовите 
браншове, чиято дейност Националната агенция по приходите наблюдава, съобщават от институцията. Инспекторите от 
приходната агенция разкриха нови схеми за укриване на приходи с използването на компютърни системи с фискална памет 
в последните месеци. 
Сред тях са печатането на касови бележки, които не се отчитат във фискалната памет, но приличат на истински фискални 
бонове. Друга често разпространена практика е манипулиране на софтуери, чрез които се управляват фискалните 
устройства, което води до неотчитане на действителните размери на приходите от продажби на стоки и услуги. 
По време на летните и зимните контролни кампании на НАП са открити и софтуерни манипулации на фискални системи, 
при които устройствата са програмирани да отчитат например всяка втора или всяка трета продажба, вместо регистриране 
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на целия оборот. Заради неиздаване на касови бележки, както и установени манипулации на фискални устройства, през 
миналата година са запечатани над 2000 търговски обекта. 
С последните промени в законодателството, което регулира отчитането на продажбите, са въведени нови изисквания, 
според които всеки касов апарат трябва да предава по изградената дистанционна връзка и данни от всяка касова бележка 
към сървърите на НАП. На касовата бележка, която се предоставя на клиента, ще се отпечатва QR код. Чрез този код всяко 
лице ще може да провери отчитането пред НАП на издадената му касова бележка. 
За да изпълнят новите изисквания, регистрираните по ЗДДС фирми, с изключени на тези, които използват Интегрирани 
автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД), трябва да надградят софтуера на 
съществуващите си фискални устройства до края на 2018 г. А нерегистрираните по ЗДДС и тези, които регистрират и отчитат 
продажбите си чрез ИАСУТД - до 30 юни 2019 г. От НАП уточняват още, че измененията могат да доведат до подмяна на 
устройствата, но в зависимост от техническите и функционалните параметри на използваните фискални устройства, те ще 
могат и да се преработят, така че да отговарят на новите изисквания. Освен това, всички разходи за надграждането или 
подмяната на съществуващите фискални устройства се признават за данъчни цели. 
В продължение на 2 години НАП провежда лотария с касови бележки с предметни и парични награди, в рамките на която 
са регистрирани близо над 60 млн. касови бележки на стойност 780 млн. лв. Вижте какви са задължителните елементи на 
законната касова бележка на www.kasovbon.bg. С въвеждането на QR код във всяка касова бележка регистрирането на 
фискални бонове в лотарията ще стане значително по-лесно, допълват от НАП. 
„Доброволното спазване на данъчните правила устойчиво се подобрява в последните години, но в някои браншове като 
заведенията за развлечения и хранене манипулирането на фискалните системи продължава. Това налага промяна в 
законодателството, към която ще добавим и по-сериозен данъчен контрол", каза директорът на „Контрол" в НАП Васил 
Панов. 
 
БНТ 
 
√ Почит към Апостола: Отбелязваме 145 години от гибелта на Левски 
България отбелязва 145-тата годишнина от обесването на Апостола на свободата Васил Левски. Паметта му ще бъде 
почетена с тържествена заря-проверка в Ловеч - градът, който Левски определя за своя революционна столица. На 
събитието ще присъстват председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, началникът на отбраната генерал-
лейтенант Андрей Боцев, политици и общественици. 
Паметта на Апостола ще бъде почетена и в родния му град Карлово, в присъствието на вицепремиера Красимир 
Каракачанов.  
В столицата архиерейска панихида ще бъде отслужена в храма Света София. След края ѝ ще започне шествие-поклонение. 
Президентът Румен Радев ще произнесе слово и ще поднесе венец пред паметника на Васил Левски.  
Заради честванията в София има ограничения в движението. Престоят и паркирането са забранени в района на 
булевардите „Васил Левски", „Янко Сакъзов" , улиците „Московска", „Оборище", „11-и август" и „15-и септември".  
От 14 часа до приключване на церемонията шофьорите няма да могат да влизат по бул. „Васил Левски" при „Цар 
Освободител" посока ул. „Оборище", бул. „Янко Сакъзов" при „Евлоги и Христо Георгиеви" посока ул. „Кракра" и улица 
„Врабча". 
Промени ще има и в движението на част от градския транспорт, който се движи в района на паметника на Васил Левски в 
столицата. 
 
√ Вигенин: Визитата на президента Радев в Македония беше изключително успешна  
При посещението на президента Радев в Македония имаше прагматизъм и усещане, че се отваря нова страница в 
отношенията между двете страни. Това каза в "Денят започва" Кристиан Вигенин - секретар на ПГ на "БСП за България" и 
бивш министър на външните работи, който беше част от българската делегация в Скопие. 
Кристиан Вигенин: Това беше първата визита след ратифицирането на Договора за приятелство, добросъседство и 
сътрудничество. Видяхме промяна в отношението и на политическите лидери, на политическата класа, и в отношението на 
хората. Страхът е изчезнал, хората искат да разширят сътрудничеството с България. 
По думите му след подписването на договора стокообменът между България и Македония е нараснал с 10% и значително 
се е увеличил туристическият поток и в двете посоки. 
Кристиан Вигенин: Това показва, че този договор има преки последици в реалния живот. Ако тенденцията се запази, 
можем да предвидим само положителни дни в нашите отношения оттук нататък, прогнозира депутатът от левицата. 
 
В. Банкерь 
 
√ Голяма част от скоростния път между София и Видин ще е готов до края на 2020 г. 
До края на 2020 г. очакваме да бъде изградена съществена част от скоростния път между София и Видин, който на места 
ще преминава и в магистрални габарити. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай 
Нанков по време на заседание на  Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 
Народното събрание. 
Нанков подчерта, че пътят е приоритет за правителството, залегнал и в управленската му програма. Той отбеляза, че в 
последните 8 месеца ежедневно се работи за стартиране на проекта. Министър Нанков каза, че за най-тежкия участък от 
трасето между Ботевград и Мездра има одобрен подробен устройствен план на парцелалрен план и влязло в сила решение 
по ОВОС. Отпуснати са и средства за довършване на отчуждителните процедури. „Според графика, до 15 март ще пуснем 
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обществена поръчка за избор на изпълнител“, обясни той. Участъкът с дължина 33 км е разделен на два проекта, които 
предвиждат изграждане на две нови ленти и основна рехабилитация на съществуващото трасе. Предвижда се и 
изграждането на пътен възел при село Новачене и още 5 кръгови кръстовища за връзка с общински пътища по 
направлението. „Убеден съм, че в рамките на 2 години от сключване на договора ще завършим най-тежкия откъм трафик 
участък“, посочи Нанков.  
Със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ започва  проектиране на важния участък 
от Видин през Димово до Ружинци, с който ще се изнесе транзитният трафик от редица населени места. Участъкът от 54 км 
ще е с габарит на магистрала. Според предварителния график очакванията на министър Нанков са през месец юли да 
стартира обществената поръчка за избор на изпълнител. Работи се паралелно и по останалите участъци, увери Нанков. В 
отсечката от Мездра до Враца, например се предвижда само реабилитация на съществуващото четитирилентово трасе, 
която ще е факт до края на 2019 г. „Най-сложна от техническа, финансова и инженерна гледна точка е реализацията на 
участъка от Ружинци до Видин. 
Индикативната стойност на тази отсечката е над 500 млн. лв., отбеляза регионалният министър и обясни, че поради тази 
причина трасето е разделено на три етапа – от Видин до Димово, обходът на гр. Димово и от там до Ружинци. Участъкът 
от Ботевград до Мездра ще струва малко над 200 млн. лв., сочат предварителните разчети, а от Ружинци до Монтана 
индикативната сума е малко над 400 млн. лв. Всички средства ще бъдат осигурени от държавния бюджет по линия на 
приходите на Агенция „Пътна инфраструктура“. „Тази година, ако няма обжалвания, съм убеден че ще стартираме с 
реалните строителни дейности и до 2 години най-тежкият участък  Ботевград - Мездра ще бъде реализиран. До 4-5 месеца 
след него ще се движи участъкът Видин - Ружинци, с до още 5 месеца ще се движат и следващите участъци“, увери 
министър Николай Нанков. Той напомни, че в периода от 2015 г. досега са рехабилитирани над 80 км от съществуващото 
трасе на главен път Е-79. Според него изграждането на скоростния път няма да реши всички икономически и демографски 
проблеми на региона, но ще е сериозна предпоставка за това. 
Пред регионалната парламентарна комисия министър Нанков информира, че на 19 февруари ще бъде делото по жалбата 
срещу ОВОС-а на проекта за изграждане на лот  3.2 от АМ „Струма“ през Кресненското дефиле. „Ако решението е в наша 
полза ще се спестят месеци за строителството на отсечката“, коментира министър Нанков. До края на годината ще са 
изградени 25 км от АМ „Струма“ между Крупник и Сандански, както и отсечка от 6 км от Благоевград до Железница. През 
месец май, ако няма обжалвания, ще стартира строителството на тунел „Железница“ и на участъка след тунела. „До 20 дни 
се очаква да приключи работата на комисията по оценки на офертите и, ако няма обжалвания, се стартира веднага със 
строителството“, увери Нанков и подчерта, че до 2020 г. може да завърши цялостното изграждане на магистралата. 
 
√ Инфлацията се връща шоково, цените на едро хукнаха нагоре 
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява цените на хранителните стоки на едро, се повиши тази седмица с 
2,23% до 1,508 пункта, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Това е най-високото ниво на 
индекса от април 2015 г., когато той се повиши до 1,519 пункта. 
От началото на февруари ИТЦ се повишава с 3,14 на сто. Базовото ниво на ИТЦ - 1,000, е от 2005 година. Доматите 
поскъпнаха тази седмица с 6,6 на сто и се продаваха по 1,77 лева за килограм. Краставиците от внос поскъпват с 8 на сто, 
до 2,56 лева средно за килограм. Картофите се търгуваха по 0,60 лева за килограм на едро. 
Цената на морковите се повиши с 10,8 на сто, до 0,83 лева, а зелето поскъпна с 10 стотинки и се търгуваше средно по 0,52 
лв./кг на едро. Ябълките поскъпнаха с 11,5 на сто и се продаваха по 1,65 лв./кг в края на седмицата. Цената на лимоните 
се повиши с 2,3% до 2,30 лева. Портокалите поевтиняха с 5,4 на сто до 1,22 лева за килограм. 
Мандарините се продаваха по 1,67 лв./кг. Кравето сирене поевтиня с 0,3 на сто до 5,97 лв./кг; кашкавалът, тип "Витоша" 
бе по 11,04 лв./кг, а олиото се купуваше по 1,87 лева за литър. 
Каймата поскъпна с 1,9 на сто и се търгуваше по 4,85 лева за килограм. Цената на пакетче краве масло от 125 грама се 
повиши с 0,4 на сто до 2,28 лева. 
Пилешкото замразено месо поскъпна с 0,3 на сто и се продаваше по 3,91 лева за килограм на едро. Захарта се търгуваше 
по 1,20 лв./кг, а брашното, тип "500" - по 0,80 лева за килограм. Зрелият фасул се купуваше на борсите средно по 3,23 лв./кг, 
яйцата се продаваха по 0,22 лева за брой. 
 
Investor.bg 
 
√ ИПИ: Правителството разпределя по 2,3 млрд. лв. допълнително в края на годината 
През последните две години управляващите отлагат разходи за края на годината и харчат „като за последно“, пише 
икономистът Калоян Стайков 
През 2016 г. и 2017 г. чрез дискреционни решения на правителството са одобрени допълнителни разходи и трансфери в 
размер на около 2,3 млрд. лв. годишно, което представлява около 7% от годишните консолидирани бюджетни разходи, 
пише в анализ икономистът Калоян Стайков от Института за пазарна икономика (ИПИ). 
„Текущи промени в първоначалната бюджетна рамка, разбира се, не са изключени, но опитът от последните две години 
показва, че целенасочено разходи се отлагат за края на годината, когато се харчи „като за последно”, посочва анализаторът 
Консолидираните публични разходи през декември 2016 г. и 2017 г. са около 15% от годишните разходи. Това вероятно 
може да се обясни с две особености на българската фискална политика - целенасочено отлагане на разплащането за вече 
получени стоки и извършени услуги в края на годината и ударно харчене през последния месец на годината. На този етап 
не е ясно кой от двата ефекта надделява. 
Така например средният месечен дял на разходите в периода януари-ноември 2016 г. и 2017 г. е около 7,7% от годишните 
консолидирани разходи и се удвоява през декември. Това навежда на мисълта, че около половината от разходите през 
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декември за последните две години, или около 2,3 млрд. лв., са стойността на забавените разплащания и ударното харчене 
в края на годината. 
Около половината от тези средства се отпускат с постановления на Министерския съвет, гласувани именно през декември. 
С тези постановления се отпускат допълнителни разходи и трансфери, които могат да бъдат разделени най-общо в три 
групи: 
- предвидени разходи – такива, за които са предвидени средства в централния бюджет, но се отпускат с постановление на 
правителството; 
- вътрешнокомпенсирани разходи – представляват прехвърляне на разходи между бюджетни програми или пера; 
- непредвидени разходи – такива, които се отпускат чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния 
бюджет. 
Основната част от допълнителните разходи са именно непредвидени разходи, които се отпускат чрез преструктуриране на 
разходите и трансферите по бюджета. Близо 2/3 от непредвидените разходи са отпуснати именно през декември, като 
най-голям принос за това има програмата за саниране и през двете разглеждани години. 
В доклад на Сметната палата за изпълнението на държавния бюджет през 2016 г. е обърнато внимание, че тези разходи 
не са предвидени в Закона за държавния бюджет, което според чл. 119, ал. 2 от Закона за публичните финанси означава, 
че изпълнението на програмата не може да започне. Както през 2016 г., така и през 2017 г. пълно финансиране на тази 
програма не е предвидено в закона за бюджета за съответната година. 
С постановление на Министерския съвет и през двете години се отпуска по 1 млрд. лева за тази програма, като само 150 
млн. лв. са предвидени в централния бюджет, а останалите са непредвидени и се отпускат за сметка на преструктуриране 
на разходи и/или трансфери по централния бюджет. 
Друго, което прави впечатление от изпълнението на бюджета през предходните две години, е, че близо половината от 
разходите, които са предвидени в централния бюджет, се отпускат в края на годината, което навежда на мисълта, че 
публични разходи целенасочено се отлагат за края на годината, независимо кога се изпълняват свързаните с тях дейности. 
Голям дял от тези разходи отново се дължи на програмата за саниране, което означава, че независимо от изпълнението 
на програмата, средствата се отпускат в края на годината, което води до забавяне на плащанията, трупане на лихви по 
отпуснатите кредити от Българската банка за развитие (ББР) и като цяло затрудняване на икономическата дейност. Нещо 
повече - Сметната палата обръща внимание, че правителството отпуска 1 млрд. лв. през 2016 г. за програмата за саниране, 
но средствата са депозирани в банкова сметка за чужди средства, като до края на годината от нея не са правени плащания. 
„От направения кратък преглед се вижда как управляващите боравят с публичните финанси не само в противоречие на 
добрите практики за провеждане на фискална политика, но понякога и в разрез с нормативната уредба“, отбелязва Калоян 
Стайков. Той посочва, че бюджетното изпълнение през последните две години е значително по-добро от първоначалните 
очаквания, но това прикрива сериозни пропуски при провеждането на фискалната политика в страната. 
„Нещо повече – вместо управляващите да се възползват от подобрената икономическа ситуация, за да проведат редица 
дълго отлагани реформи, те раздуват неефективни разходи“, заключава икономистът. 
 
√ Петков: Европейските политики да се фокусират върху инвестициите в работната сила  
Ключово е повишаването на дигиталните умения и учене през целия живот, заяви социалният министър  
Фокусът на европейските политики трябва да бъде насочен към развитие на уменията на работната сила и към 
инвестициите в хора. Така социалният министър Бисер Петков обобщи една от основните препоръки на участниците в 
Международната конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема "Инвестиции в хората - пътят напред" 
в София Тех Парк, съобщи БТА. 
Необходими са повече инвестиции за създаване на устойчиви и качествени работни места за младежите, които в най-
голяма степен се нуждаят от подкрепа, заяви Бисер Петков. И отбеляза, че младежите са най-трудната за интегриране 
група на пазара на труда и към нея трябва да се ползва специална стратегия, подкрепена от обществото. Акцентът трябва 
да е насочен и към дълготрайно безработните. 
“Друго предизвикателство е свързано с развитието на технологиите и тяхното влияние върху работните места и 
нарастващите изисквания към уменията и знанията на работната сила”, каза министърът. Според него в следващите 
няколко години развитието на технологиите ще внесе допълнителен разлом между знаещите и незнаещите.  
“Инвестициите трябва да са насочени към повишаване на дигиталните умения на хората. За да се справим с това 
предизвикателство, се изискват иновативни подходи, които излизат извън конвенционалните модели на правене на 
политики”, смята Бисер Петков. 
Той припомни, че в началото на българското председателство е поел ангажимент да бъда посланик на Европейския стълб 
за социални права. По думите на Бисер Петков дизайнът на фондовете, инвестиращи в човешкия капитал, правилата за 
реализацията им, промените, които ще се подготвят, трябва да целят да се обезпечи необходимото ниво на социална 
Европа.  
Според него, за да получим действително икономическо и териториално сближаване, трябва да се продължи подкрепата 
на мерките в образование, уменията и учене през целия живот.  
Бисер Петков допълни, че споделя мнението, че постигането на една социално ориентирана многогодишна финансова 
рамка, подкрепяща инвестициите в хората, изисква от една страна - достатъчно финансов ресурс, от друга - лесни и гъвкави 
правила. 
Министърът на труда акцентира върху предизвикателствата - доколко фундаментални трябва да са промените и ще могат 
ли бързо да се приложат от заинтересованите страни, за да преминем плавно към следващия програмен период, както и 
какви допълнителни законодателни мерки трябва да се предвидят, за да видим по-добър ефект от прилагането на 
фондовете, инвестиращи в човешкия капитал. 
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√ За процъфтяващ бизнес е нужна борба с корупцията, изтъкна Радев в Македония 
Българският президент Румен Радев и македонският му колега Георге Иванов разговаряха с представители на стопанските 
камари на двете държави. По-късно през деня българският държавен глава се срещна с председателя на Събранието на 
Република Македония Талат Джафери. 
"Много е важно да развиваме сътрудничеството си в дългосрочни и перспективни производства. Отвореността към 
чуждестранни инвестиции и навлизането на повече нови предприятия на пазара спомагат и за създаването на по-добър 
модел на функциониране на цялото общество", заяви държавният глава и добави, че процъфтяващият честен бизнес 
налага нови стандарти за по-строга борба с корупцията. 
Бизнесът в България и Република Македония трябва да има ясно определени обща визия и стратегия, за да растат 
стокообменът и благосъстоянието на гражданите от двете страни на границата, коментира българският президент. 
"Много се радвам, че имаме вече политическо доверие на най-високо ниво. Това е предпоставка за бъдещите успехи на 
нашите предприемачи", каза президентът по време на форума. 
Подписан е Меморандум за сътрудничество между Македоно-българската стопанска камара и Българо-македонската 
търговска палата. Представителите на бизнес организациите, придружаващи държавния глава, договориха с македонските 
си колеги подписването на Меморандум за разбирателство между Агенцията за насърчаване на малките и средни 
предприятия и Инвест Македония. 
Като неизменни предпоставки за икономически растеж и ръст на чуждестранните инвестиции на България и Република 
Македония президентът Радев определи сигурността във вътрешен и външен план, добросъседските отношения в региона 
и волята за инвестиране на усилия във високи технологии и иновации. 
На срещата с бизнеса Румен Радев изрази и готовността на България да обмени своя опит в усвояването на европейски 
фондове със Скопие и увери, че страната ни ще подкрепя проектите за инфраструктурна, дигитална и транспортна 
свързаност, която да улесни икономическата дейност от двете страни на границата. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Размерът на необслужваните кредити е намалял с почти 16% за година, отчете БНБ 
За една година размерът на необслужваните кредити е намалял с 64.1 млн. лева или 15.7% и е стигнал 344.6 млн. лева, 
сочат данните на Българската народна банка, цитирани от БТА. Сравнението е на база данните от края на декември 
миналата година, в сравнение със същия период на 2016-та. 
Вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са нараснали с 9.6%, като през четвъртото 
тримесечие на миналата година са били 2.750 млрд. лв. (2.8 на сто от БВП). Преобладават кредитите над пет години, които 
са 1.053 млрд. лв. в края на декември 2017 година. Те се увеличават с 19 на сто (168.4 млн.лв.) спрямо края на декември 
2016 г. 
В края на четвъртото тримесечие на 2017 г. вземанията по кредити с матуритет между една и пет години са 787.8 млн. лева. 
На годишна база те нарастват с 8.3 на сто. 
Вземанията по кредити до 1 година са 565 млн. лв. в края на декември 2017 г., като нарастват с 15.7 на сто (76.7 млн.лв.) 
спрямо края на същия месец на 2016 г. 
Кредитите на домакинствата нарастват с близо 12% 
В края на миналата година вземанията по кредити от домакинствата нарастват на годишна база с 11.6 на сто (229.3 млн. 
лв.) до 2.211 млрд. лева. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 79.8% 
в края на декември 2016 г. до 81.4 на сто в края на 2017 година. 
Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 447 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2017 
година. Те се увеличават с 1.1 на сто (4.8 млн. лв.) в сравнение с декември 2016 г. В структурата на вземанията по кредити 
от сектор "Домакинства" преобладават потребителските кредити, които са за 2.063 млрд. лв. в края на четвъртото 
тримесечие на 2017 година. На годишна база те се увеличават с 15.7 на сто (279.5 млн. лв.). 
С 52% по-малко заеми за жилища 
Размерът на жилищните кредити в края на четвъртото тримесечие на 2017 г. е 53.8 млн. лв. и намалява с 52.1 на сто или с 
58.6 млн. лева в сравнение с края на 2016 година, отчита още Централната банка. 
 
В. Дума 
 
√ Искат подмяна на всички касови апарати в търговските обекти  
Бизнесът трябва да инвестира около 120 млн. лв., за да изпълни новото изискване, БСП иска изслушване на Владислав 
Горанов  
Всички касови апарати в търговските обекти у нас трябва да бъдат подменени до 31 декември 2018 г. заради пробиви в 
софтуера, който отчита продажбите. Въпреки действащата от години онлайн връзка в реално време между касовите 
апарати и системата на Националната агенция за приходите, се оказва, че между 30% и 70% от оборотите изобщо не се 
отчитат и не стигат до данъчната агенция. 
За новото изискване се разбра със скандал в бюджетната комисия в парламента, която се събра, за да обсъди на второ 
четене промени в закона за ДДС, вкарани през преходните и заключителните разпоредби на Закона за митниците, предаде 
"Медиапул". Самата промяна обаче вече е факт и е направена чрез изменения в Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране 
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и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, подписана от министъра на финансите Владислав 
Горанов в края на 2017 г. 
От обясненията на представителите на НАП стана ясно, че промените засягат всички касови апарати в страната, които са 
над 400 000, а крайният срок за подмяната им е 31 декември 2018 г. При положение че по-евтините апарати струват по 
около 300 лв., това означава, че бизнесът трябва да инвестира около 120 млн. лв., за да изпълни новото изискване, 
пресметна председателката та бюджетната комисия Менда Стоянова. "Предадохте ли тези разчети на министъра, преди 
да подпише наредбата", обърна се тя към НАП. 
"Промяната се прави, защото при всяка проверка на търговски обект се установява укриване на оборот между 30% и 70%", 
заявиха от НАП. Това означава, че въпреки въвеждането на прословутата дистанционна връзка на касовите апарати със 
системата на НАП, проблемът с неотчитането на оборотите продължава да стои. Оказва се, че софтуерът, с който работят 
касовите апарати, в момента подлежи на сериозни манипулации. В резултат търговецът издава касова бележка, но тя на 
практика е фалшива, защото съответната продажба не се отчита в НАП. "Сблъсквали сме се дори с интерфейси на китайски", 
оплакаха се от данъчната агенция. Заради проблема, освен че предстои подмяна на касовите апарати, със законовите 
промени се въвеждат и куп изисквания към фискалния софтуер. 
Въвеждането на промените без достатъчно разгласяване и оценка на въздействието предизвика възмущението на цялата 
бюджетна комисия. "Излиза, че досега държавата е изисквала да се ползват касови апарати, чрез които може да се краде. 
120 млн. лв. е колосална сума. Кога министърът на финансите ще дойде на блиц контрол, чак на Коледа, ли?", попита проф. 
Румен Гечев от "БСП за България". 
 
√ ЕК проверява за колко време се възстановява ДДС на фирмите 
Европейската комисия (ЕК) ще проучи процедурата по възстановяване на данък добавен стойност (ДДС) на фирмите в 
държавите от общността. Проверката ще покаже дали тя съответства на европейското законодателство, става ясно от 
съобщение на Брюксел. През следващите осем месеца данъчните разпоредби във всяка държава членка ще бъдат 
проверени, за да се гарантира, че процедурите за възстановяване позволяват на фирмите бързо и лесно да възстановят 
данъчни кредити както в собствената си страна, така и в други държави от общността. Брюксел ще проучи времето, 
необходимо за приключване на процедурите във всяка страна, както и всички ненужни препятствия в системата, които 
могат да създадат финансови рискове за бизнеса. След края на проверката комисията може да реши да започне процедури 
за нарушения в случаи на неспазване на правилата. Проверката е част от усилията на ЕК за създаване на единна ДДС зона, 
при която административната тежест за бизнеса, по-специално за микропредприятията и малкия и средния бизнес, ще 
бъде драстично намалена. 
През януари 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. 
 
Profit.bg 
 
√ Азиатските акции продължават възстановяването на борсите по света 
Азиатските акции поскъпват днес, присъединявайки се към възстановяването на борсите по света, на фона на 
подобряващите се пазарни нагласи. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.5%, след като възстанови над 40% от загубите си от края на миналия 
месец - до дъното от миналата седмица. Японският Nikkei добави 1.3%. 
Обемите на търговия днес се очаква да са по-ниски от обикновеното заради празници в САЩ и Китай. 
На Уолстрийт S&P 500 нарасна леко в петък, записвайки най-големия си седмичен пазарен ръст от пет години. 
Глобалният индекс на MSCI се повиши с 4.3% миналата седмица, което бе най-доброто му представяне от декември 2011 
г. Скокът дойде след двуседмични разпродажби, предизвикани от опасенията около инфлацията в САЩ, които изтриха 10% 
от стойността му. 
Лихвата по щатските 10-годишни държавни облигации нарасна до четиригодишен връх от 2.944% през миналата седмица, 
в сравнение с 2.411% в края на миналата година. 
Лихвата по 2-годишните книжа достигна до най-високото си ниво от 2008 г. през миналата седмица, на фона на прогнозите 
на инвеститорите, че Федералният резерв ще вдигне лихвите на следващата си среща през март. 
Понижението на индекса на волатилността Vix също помогна за подобряване на пазарните нагласи. 
Разпродажбите наскоро се смята, че бяха задълбочени от скока на индекса Vix, тъй като много пазарни играчи бяха 
нагласили портфейлите си в тон с промените във волатилността. 
На валутния пазар доларовият индекс се стабилизира, отдалечавайки се от триседмичните си дъна. 
Еврото се търгуваше на ниво от 1.2426 долара, отстъпвайки от достигнатия в петък тригодишен връх от 1.2556 долара. 
Доларът се разменяше срещу 106.24 йени, отдалечавайки се от 15-месечното си дъно от 105.545 йени, достигнато на 16 
февруари. 
Напоследък редица фактори натежаха над представянето на долара, в това число опасенията за нарастващия търговски и 
бюджетен дефицит на САЩ и спекулациите, че Вашингтон може да преследва стратегия за отслабване на долара. 
Има и информации, че чуждестранните централни банки пренасочват резервите си в чуждестранната валута, така че да 
избягват долара. 
По-слабият долар подкрепи суровините. 
Щатският лек суров петрол поскъпна с 1.2% в понеделник, до 62.43 долара за барел, продължавайки ръста си от 
достигнатото на 9 февруари 1.5-месечно дъно от 58.07 долара за барел. 


