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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

ТВ+ 
 
√ Как ще се отрази поскъпването на газа и тока на потребителите? 
По-скъпият природен газ няма да доведе до повишаване на цените на стоките и услугите, прогнозират експерти. Според 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал увеличението ще се отрази на цената на парното - с 
близо 7,5% и на тока с малко над 2 на сто. Енергийните експерти са категорични, че подобно поскъпване е неизбежно. 
Повишаване на цената на природния газ с между 12-15% и през четвъртото тримесение на годината, непосредствено преди 
отоплителния сезон, прогнозира енергийният експерт от Български енергиен форум Христо Казанджиев. Според него това 
може да се повтори и в началото на годината предвид високите цени на петрола и петролните деривати. 
ХРИСТО КАЗАНДЖИЕВ ЕНЕРГИЕН ЕКСПЕРТ ОТ БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ФОРУМ: 
 „Всички ние трябва да се подготвим за една тежка зима с повишени разходи за отопление, които неминуемо ще се отразят 
върху семейните бюджети. Много важно нещо е битовите потребители да започнат един сериозен преглед на своите 
бюджети, на своите програми за енергийна ефективност към едно по-разумно потребление.“ 
Според Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал исканото от „Българгаз” поскъпване е в 
съответствие с правилата за ценообразуване. Увеличението на цената на газа ще доведе до по-скъпо парно, топла вода и 
електроенергия, която се произвежда по комбиниран способ. 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ: 
„Средно парното ще поскъпне със 7,5%, а ел. енергията с 2,4 средно на регулирания пазар. Цените на стоките и услугите 
ще поскъпнат в много по-малка степен. Вероятно това няма да се забележи от потребителите. В повечето случаи ще е за 
сметка на финансовия резултат на компаниите.“ 
 ХРИСТО КАЗАНДЖИЕВ ЕНЕРГИЕН ЕКСПЕРТ ОТ БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ФОРУМ: 
 „Най-осезателно ще се усети увеличението на цената на природния газ при индустриите, които ползват природен газ като 
суровина – химическата промишленост. Там, където природният газ се използва за гориво за пещи.“ 
За повече информация вижте видеото. 
 
Блиц 
 
√ Задават ли се по-високи сметки за стоки и услуги 
Задават ли се по-високи сметки за стоките и услугите, след като скочат цените на парното, топлата вода и тока, коментираха 
в студиото на „Тази сутрин“ по bTV Христо Казанджиев, енергиен експерт от Български енергиен форум и Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Припомняме ви „Булгаргаз” поиска между 16 и 18% по-висока цена на природния газ, но от енергийния регулатор 
прогнозират увеличението да не е повече от 10%. За тока също се подготвя увеличение – между 1,7% и 2,6%. Опитите за 
лансиране на идеята, че КЕВР трябва да потиска цените, е вредно за българския бизнес и българската икономика като цяло, 
смята Христо Казанджиев, енергиен експерт от Български енергиен форум.  
По този начин КЕВР отлага във времето едно действително шоково поскъпване, допълни той. Шокът ще дойде през 
септември, когато ще се види какво ще бъде покачването за следващия период, очаквам то отново да е 15-18% за първото 
тримесечие на 2019 г., прогнозира Казанджиев. По думите му исканото от „Българгаз” поскъпване е логично, оправдано и 
в съответствие с правилата за ценообразуване. Според него КЕВР използва несъстоятелни, в някои отношения абсурдни, 
аргументи, за да потиска цената на природния газ, и то не само сега, а от много дълго време. С това увеличение от 10% 
КЕВР принуждава „Булгаргаз” да продава природния газ под себестойност, подчерта той.  
„Предложението на КЕВР, което и днес ще бъде обсъждано, е за 10,7% увеличение за третото тримесечие. Това би довело 
до поскъпване на парното с около 7,5%, а еленергията се очаква да поскъпне средно с 2,25% за бита. Това не е в резултат 
само на увеличението на цената на природния газ”, изчисли Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
„За стоките и услугите поскъпването ще бъде различно. Там, където природният газ се използва като суровина, то ще бъде 
най-голямо. Например ако природният газ е 50% в себестойността – торовите заводи, химията, поскъпването очевидно ще 
бъде 5%. Но в повечето случаи в себестойността той е далеч под 10%, тоест поскъпването ще е под 1%. Може би всъщност 
няма и да го има заради конкуренцията, тоест ще е за сметка на резултата на компанията”, отбеляза Велев.  

http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&id=31180
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Според него КЕВР използва всички възможности, които дава законът, за да прави цени, които да са в полза на гражданите 
и бизнеса и в същото време да не убиват енергийната система. „Въпросът е дали по този начин трябва да се изчислява 
цената на природния газ. След споразумението на ЕК с „Газпром” вече имаме възможност за избор – дали да смятаме 
цената като функция на петрола 9 месеца назад и курса на долара, или да я смятаме по друг начин – като цена на текущия 
пазар на газ, или някаква комбинация между двете. Това е същественият въпрос – кое е по-изгодно за потребителите у 
нас”, изтъкна Велев. Важно е да направим така, че не КЕВР, а пазарът да определя цената на природния газ, подчерта той. 
 
В. Дума 
 
√ Парното поскъпва с поне 7% 
С около 7% вероятно ще поскъпнат парно и топла вода в страната от 1 юли. Това е прогнозата на Комисията за енергийно 
и водно регулиране, обявена при общественото обсъждане на цените вчера. Тя е направена на фона на очертаващото се 
поскъпване на природния газ с близо 11% на фона на исканото от "Булгаргаз" увеличение с 18%. По-малкото увеличение 
няма да доведе до шоково поскъпване преди отоплителния сезон, уверяват от КЕВР. 
Парното в големите градове ще поскъпне най-малко  със 7,5% заради исканото увеличаване на цената на газа с 10,8% . 
Това прогнозира в ефира на БТВ изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Васил Велев. По думите му по-високите цени на синьото гориво ще се отразят по различен начин на стоките и услугите. В 
химическата промишленост, където газът се използва за суровина, делът в себестойността на продукцията е 50%,а при 
останалите сектори  - под 10%. За това и поскъпването на стоки и услуги ще е под 1% и може би няма да го има заради 
конкуренцията. Ще е за сметка на бизнесаФ, прогнозира Велев. 
Според енергийния експерт Христо Казанджиев исканото поскъпване от "Булгаргаз" от над 18% на природния газ е 
обосновано, защото доставяното синьо гориво от Русия вече идва на много по-висока цена. "В момента тя е около 418 лв. 
за 1000 куб. м", обясни той. КЕВР използва абсурдни аргументи за да подтиска цената на газа и то не само сега, а и от много 
дълго време. Регулаторът,  с това решение за поскъпване на газа от 10,8% принуждава "Булгаргаз" да продава горивото 
под себестойност", смята Казанджиев. 
Той каза още, че с вдигането на цената на природния газ само с 10,8% за третото тримесечие КЕВР на практика отлага 
шоковото му поскъпване.  Надвзетите приходи, на базата на които КЕВР  не одобри искането на "Булгаргаз" за новите цени 
на газа от 1 юли, са само на хартия. Това обясни директорът на газовото дружество Николай Павлов по време на 
обществено обсъждане на новите цени. "Булгаргаз" поиска от КЕВР нова с 18,05% по-висока цена от сегашната. Регулаторът 
направи отрицателна корекция на изчисленията в размер на 13 млн. лева, базирана на надвзети приходи през миналата 
година. Така, според изчисленията на КЕВР, газът трябва да поскъпне с 10,81%. 
 
Novini 24/7 
 
√ Експерти: Предстои шоково поскъпване на тока от есента заради КЕВР 
Предстои шоково поскъпване на цената на газа и тока, което ще е факт още през есента, каза в студиото на BTV Христо 
Казанджиев, енергиен експерт от Българския енергиен форум. По думите му то ще се дължи на сегашното поведение на 
КЕВР - да задържа цената на тока и газа "изкуствено, с абсурдни аргументи". Сега КЕВР иска само 10 % скок на приодния 
газ от поисканите 18 %, но така ще принуди "Булгаргаз" да продават под себестойността на продукта и просто отлага във 
времето шоковото поскъпване, каза Казанджиев.   
Според него това притискане на цените надолу е вредно за български бизнес, защото КЕВР "ползва абсурдни и непазарни 
аргументи, за да регулира цената". Шокът ще дойде през септември - 15-18 % ще е увеличението тогава, а след това - в 
първото тримесечие на 2019 г. - ще има  още едно сериозно покачване, прогнозира Казанджиев и настоя, че сега трябва 
да се вдигне цената с 16-18 %, за да няма шоково поскъпване есента и зимата. 
От 1 юли КЕВР трябва да постанови какво ще е увеличението на тока, парното и газа. КЕВР трябва да спре обаче да определя 
цената на тока и газа, а пазарът да е този, който да ги регулира, обединиха се експертите, с изключение на представителя 
на КНСБ. 
Според КЕВР увеличенитео на газа трябва да е с 10 %, но Булгаргадз са поискали 16-18 % скок на цената. Дори да е с 10 % 
увеличението, бизнесът няма да е доволен и ще засегне крайните цени за потребителите, като в същото време това 
увеличение би било изкустевно занижено спрямо пазарните цени, според експертите. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, зяви, че около 10,8 % ще се увеличи газа 
от 1 юли, което ще доведе до скок на цената на тока за третото тримесечие. Това ще доведе до поскъпване на парното със 
7,5 % и на тока за бита с 2,25 %, каза Велев. За стоките и услугите ще има увеличение, прогнозира той, но можа и да е под 
1 % за сметка на потребителите, докато за бизнеса ще е повече. Васил Велев обясни, че формирането на цената на 
природния газ може да се смени - вместо на базата на послединте 9 месеца, да се калкулира като сбор от други фактори - 
като например цена на текущия пазар и др., така че да е по-справедлива за потребителите  и да няма шок. 
 
АИКБ 
 
√ АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ СПИРАТ ПРОТЕСТА ЗАСЕГА 
След среща с министър-председателя Бойко Борисов представителите на автобусните превозвачи решиха да преустановят 
протестните си действия, но запазват готовност за протест, ако не бъде изпълнено обещанието на премиера за изтегляне 
на Законопроекта за Българска автомобилна камара (БАК). 
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Междувременно, десетки автобуси потеглиха от различни градове в страната, за да се включат в протеста в София, 
организиран от Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта, Националното сдружение на автобусните 
превозвачи в България, Националната сдружение на автобусните превозвачи, Националния съюз на превозвачите и 
Корпорацията на автомобилните превозвачи. Протестът беше подкрепен и от товарните превозвачи, както и от трите 
национално представителни работодателски организации АИКБ, БСК и БТПП. Над 700 автобуса днес бяха разположени по 
продължението на бул. „Цариградско шосе“ от страната на хотел „Плиска“ до разклона за ж.к. „Дружба“. Други пътни 
камиони бяха разположени преди разклона за ж.к. „Дружба“ покрай двореца „Врана“ и по автомагистрала Тракия до 
комплекс „Черната котка“. 
До протеста се стигна, след като внесеният от група народни представители Законопроект за БАК не беше оттеглен, 
въпреки настоятелното искане на браншовите организации. Според тях, законопроектът е лобистки и прехвърля 
управлението на автомобилния сектор в ръцете на няколко души с интереси в транспортния бизнес. 
Законопроектът регламентира създаването на неправителствена организация (Българска автомобилна камара – БАК) с 
изключителни държавни функции, вкл. издаване, спиране и отнемане на лицензи за упражняване на дейност, изпълнявани 
понастоящем от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. Предвижда се членството в БАК да бъде задължително, в противоречие с 
конституционно гарантираната свобода на сдружаване. 
Като цяло, предложеният законопроект: 
Влиза в драстични противоречия с Конституцията, Закона за защита на конкуренцията, Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други принципи и норми на 
националното и международното законодателство; 
Създава предпоставки за нелоялна конкуренция, картелиране на пазара от крупните превозвачи и изтласкване на малките 
и средните предприятия; 
Възпроизвежда основните слабости на съществуващи модели на „квази саморегулиране“, срещу които не действат 
ефективни механизми за противодействие – нито от страна на държавата, нито от страна на членската маса. 
На срещата при премиера Борисов представителите на автобусните превозвачи аргументираха искането си за оттегляне 
на законопроекта, като изрично подчертаха, че не са против обединението в бранша, но категорично не приемат това да 
стане по предложения чрез законопроекта начин. „Това е по същество приватизация на корупцията – съществуващите 
некоректни практики ще се прехвърлят от държавната администрация към един частен субект, върху който нито 
държавата, нито задължително членуващите в него превозвачи ще имат възможности за въздействие и контрол“, 
категорични са браншовиците. 
„Договорил съм се с колегите, някои от нещата, които считам за нередни, да се поправят. В този законопроект, с който бях 
запознат, целта и мотивите бяха само едни – браншът да има камара, която във вид на неправителствена организация да 
съдейства, да дава предложения. Сега разбирам, че има детайли, които притесняват бранша и най-малко бих ги приел“, 
посочи от своя страна премиерът и допълни: „Разпоредил съм на Станислав Иванов да изтегли законопроекта за Българска 
автомобилна камара“. 
 
√ СТАРТИРА КАМПАНИЯТА „ЗАПЛАТА В ПЛИК“ 
Вчера стартира телевизионната реклама на кампанията на Националната агенция за приходите „Заплата в плик“, чиято цел 
е да определи какви са причините служителите да се съгласяват да се плащат осигурителни вноски върху по-нисък размер 
от действителното трудово възнаграждение. 
Молим Ви да отделите няколко минути от Вашето време за попълването на анкетата на НАП по повод недекларираните 
възнаграждения или т. нар. „заплата в плик“. Анкетата цели да установи какви са причините служителите да се съгласяват 
техните работодатели да заплащат осигурителни вноски върху по-нисък от действителния размер на работната им заплата. 
Анкетата се провежда в рамките на информационната кампания на НАП „Заплата в плик“. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Заключителна пленарна сесия на Дигиталната асамблея в НДК 
Днес в НДК е заключителната пленарна сесия на Дигиталната асамблея, която се организира от Европейската комисия и 
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Така Еврокомисията дава началото на програмата в областта 
на цифровизацията за Западните Балкани. 
Годишният форум събира повече от 1000 заинтересовани страни и политици за обсъждане на цифровата политика на 
Общността и последните технологични разработки. Основни теми на тазгодишната асамблея са цифровите умения, 
киберсигурността, изкуственият интелект и цифровото бъдеще на Европа. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1ZDdDd9S-AGnq3K1JWBCNl-V-iYGamF6yG57KRDSDy0w/viewform?edit_requested=true
http://www.zaplatavplik.bg/
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√ ЕК дава 30 милиона евро за дигитална програма за Западните Балканите  
В София Европейската комисия даде начало на своята дигитална програма за Западните Балкани. С 30 милиона евро 
безвъзмездна помощ трябва да започне изграждането на инфраструктура на широколентов достъп в региона. Вчера и днес 
страната ни е домакин на Дигиталната асамблея 2018-та. 
Според Бойко Борисов Западните Балкани могат и трябва да са лидер в развитието на дигитални умения. Премиерът даде 
пример с България - първа по брой жени, които работят с високи технологии.  
Бойко Борисов, министър-председател на Република България: Нито можем да ги надминем във въоръжаването, нито 
можем да ги надминем в производството на автомобили, но тук, това пространство е запазено за нас. Ние имаме огромни 
възможности, потенциал и мисленето на нашите хора е такова, че в тази сфера са много добри.  
В следващия програмен период Евросъюзът ще вложи над 9 милиарда евро в разработването на супекомпютри и 
изкуствен интелект, както и за подобряване на киберсигурността и на дигиталните умения на европейците. А дигиталната 
програма за Западните Балкани ще се стреми и към по-добра свързаност на страните в региона.  
Мария Габриел, еврокомисар по цифрова икономика и общество: Днес вече с министрите от държавите на Западните 
Балкани имаме честта да дискутираме по конкретните проекти. Проекти, които ще обхващат както стажове за младите 
хора, така и мерки в областта на киберсигурността, така дигитални и иновационни хъбове, така разбира се и много повече 
модернизиране на публичната администрация и повече инвестиции за свързаност.  
Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Всеки един вид 
инфраструктурен проект, който покрива коридорите, основно с Македония и със Сърбия, коридор 8 и коридор 10, дали ще 
е железопътен, пътен или енергиен инфраструктурен проект, той предвижда задължително и изграждане на оптика в себе 
си.  
Форумът е най-голямото събитие в програмата на Българското председателство, посветено на дигитализацията. При 
откриването премиерът Борисов предупреди, че показаното в американските сериали ставало реалност след няколко 
години, затова призова колкото и да се развиват технологиите, мисленето да остане за човека. 
 
√ Отказаха влизане на Хавиер Солана в САЩ заради пътуване до Иран преди 5 години 
Бившият генерален секретар на НАТО Хавиер Солана каза днес, че му е отказано електронно разрешително за влизане в 
САЩ, защото е посетил Иран преди пет години, предаде Франс прес. 
"Това е едно леко дребнаво решение", каза Солана в интервю за испанската телевизия Антена 3 и обясни, че той е бил в 
Иран през 2013 г. за встъпването в длъжност на иранския президент Хасан Рохани. "Отидох там като представител на 
всички, които преговаряха", каза Солана, визирайки водените тогава преговори за иранската ядрена програма, 
приключили със споразумение, подписано през 2015 г. През май президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че изтегля 
страната си от договора.  
"Трябва хората да посещават страните, в които нещата са най-сложни, за да продължат преговорите. Онова, което ми се 
струва най-шокиращо е, че същите тези хора са третирани по същия начин като останалите що се касае до разрешаване за 
влизане и излизане", каза Солана във връзка с това, че не е получил електронно разрешително за влизане в САЩ.  
Електронното разрешително, което освобождава гражданите на ЕС от това да кандидатстват за визи за пътувания за по-
малко от три месеца в САЩ, се получава обикновено по интернет преди пътуването. Но от 2015 г. хората, пътували преди 
това в Иран, Ирак, Сирия, Судан, Либия, Сомалия или Йемен не могат да се ползват от това разрешение и трябва да внесат 
молба за издаване на виза. Ограничението не се прилага по принцип спрямо правителствени представители, но Солана не 
е заемал такъв пост през 2013 г.  
"Това, което те имат в САЩ е компютър с алгоритъм и ако той знае, че си отишъл в Иран неотдавна, то той те изтегля от 
системата. Ще се опитам да направя така, че да ме пуснат да отида, трябва да отида, защото работя там, преподавател съм 
в няколко университета", подчерта Солана, визирайки пътуването до САЩ. Солана, който е испански социалист, беше 
начело на НАТО от 1995 г. до 1999 г., а после беше върховен представител за външната политика и сигурността на ЕС до 
2009 г. 
 
Investor.bg 
 
√ Дебатите в парламента по вота на недоверие към кабинета започват днес 
От партията на Корнелия Нинова твърдят, че правителството на Бойко Борисов е претърпяло провал в политиката 
по сигурността 
Дебатите по вота на недоверие към кабинета, подписан от 80 депутати на БСП, ще се проведат на извънредно заседание 
на парламента днес от 13 часа. Самото гласуване на вота ще бъде на 29 юни. 
От партията на Корнелия Нинова твърдят, че правителството на Бойко Борисов е претърпяло провал в политиката по 
сигурността и управляващите не са се справили с растящата битова престъпност. Според БСП работата на МВР е 
неефективна, има твърде много неразкрити убийства, а националната сигурност е застрашена.  
Над 70% от най-масовите и мъчителни за българските граждани престъпление – кражбите, остават неразкрити, коментират 
още социалистите, допълва БНР. По данни на прокуратурата разкритите грабежи са едва 40%, е записано още в мотивите 
за вота. 
Правосъдният и вътрешният министър показват неспособност да намерят решение на острите проблеми, свързани с 
опазването на затворите и издирването на бегълци, посочват от БСП. 
Това е вторият вот на недоверие към кабинета „Борисов 3”. Очаква се от ДПС да подкрепят БСП в гласуването. От "Воля" 
уточняват, че ще вземат решение как да гласуват след дебатите. 
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Премиерът Бойко Борисов обяви миналата седмица, че от БСП атакуват правителството заради успехите му в борбата с 
контрабандата. Министър-председателят е категоричен, че в момента страната ни има стабилна перспектива на развитие 
и вота е неоснователен. 
За да бъде вотът успешен, са необходими гласовете на 121 народни представители, а парламентарните групи на БСП и ДПС 
имат общо 105, уточнява БНТ. 
 
√ За една година потребителските заеми са се увеличили с 15% 
През май кредитирането в България запазва тенденцията от последните месеци и продължава да расте с бързи 
темпове, показва паричната статистика на БНБ 
През май кредитирането в България запазва своята тенденция от последните месеци и продължава да расте с бързи 
темпове. През миналия месец най-голям годишен ръст отбелязват потребителските заеми. Те се увеличават с 15%, като за 
сравнение априлският ръст беше 14,4%. Към 31 май общият размер на потребителските кредити достига 8,629 млрд. лв., 
показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). 
Заемите за домакинствата и фирмите, които ги обслужват, в края на май възлизат на 20,817 млрд. лв. За една година те се 
увеличават с 8,8%, забавяйки леко ръста си спрямо годишното повишение от 9,1% през април 2018 година. 
В края на май 2018 г. жилищните кредити възлизат на 9,830 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 9,8%, докато 
годишното увеличение през април беше 9,3%. 
Investor.bg припомня, че в началото на годината управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че растежът на 
кредитирането предполага повишено внимание върху кредитния риск. По думите му "периодите на кредитна експанзия 
са и периоди на натрупване на потенциал за бъдеща реализация на кредитен риск и поява на нови активи с проблемно 
качество". 
На годишна база другите кредити намаляват с 21,6% (14,1% годишно понижение през април 2018 г.), като достигат 1,026 
млрд. лева. 
Заемите, предоставени на финансови предприятия, в края на май възлизат на 2,329 млрд. лв. (2,2% от БВП) в края на май 
2018 година. В сравнение със същия месец преди година те се увеличават с 57,7% (54,8% годишно повишение през април 
2018 година). 
 

 
 
През май 2018 г. вземанията от неправителствения сектор растат с 6,3% на годишна база и достигат 56,136 млрд. лв. С 
толкова беше годишното увеличение през април, припомнят от централната банка. 
В края на миналия месец кредитите за неправителствения сектор възлизат на 55,048 млрд. лв. (52,5% от БВП) при 54,861 
млрд. лв. към април 2018 г. (52,3% от БВП). За една година те се увеличават с 6,6% , колкото беше и годишното повишение 
през април. 
Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други 
парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 66,7 млн. лева, отбелязват в 
БНБ. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ възлизат на 124,3 млн. лв. (в т. ч. 3,5 млн. лв. през миналия 
месец), а обратно изкупените заеми – 57,6 млн. лв. (в т.ч. 2,1 млн. лв. през май. 
Заемите за фирмите нарастват с 2,9% на годишна база, колкото беше и годишното повишение през април. В края на 
миналия месец заемите за бизнеса достигат 31,902 млрд. лв. (30,4% от БВП), показва статистиката на централната банка. 
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В същото време края на май 2018 г. депозитите на неправителствения сектор достигат 73,213 млрд. лв. (69,8% от БВП), като 
годишното им увеличение е 6,1%, което сочи ускорение спрямо април, когато годишното повишение беше 5,6%. 
Депозитите на бизнеса  в края на май достигат 21,865 млрд. лв. (20,8% от БВП). В сравнение със същия месец на миналата 
година те се увеличават с 12,5% (13% годишно повишение през април 2018 година). 
Спестяванията на финансовите предприятия отново намаляват. С 30,5% на годишна база са те по-малко през миналия 
месец и достигат 2,719 млрд. лв. (2,6% от БВП). През април  годишното понижение беше 34,7%. 
Депозитите на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, обаче са се увеличили с 6,5% на годишна база до 48,630 
млрд. лв. (46,4% от БВП) в края на май. За сравнение, през април 2018 година те отбелязаха 5,9% годишно нарастване. 
 

 
 

Нетните вътрешни активи са 54,800 млрд. лв. в края на май 2018 година. Те се увеличават с 11% спрямо същия месец на 
2017 г. (9,6% годишно повишение през април 2018 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, 
възлиза на 55,624 млрд. лв. и нараства спрямо май 2017 г. с 9,1% (8,8% годишно увеличение през април 2018 година). 
Нетните чуждестранни активи са 51,573 млрд. лв. в края на отчетния месец при 51,353 млрд. лв. в края на април 2018 
година, като растат с 2,3% в сравнение година по-рано. През април банковата статистика регистрира 2,4% годишно 
повишение. 
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През миналия месец чуждестранните активи се увеличават с 1,8% (1,7% годишен ръст през април 2018 г.), като достигат 
60,686 млрд. лева. 
Чуждестранните пасиви са 9,113 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 0,6% (1,9% годишно понижение през април 2018 
година). 
 
Economic.bg 
 
√ Караниколов: Малки и средни фирми ще имат достъп до 200 млн. лв. 
Икономическия министър обяви, че вече е започнала процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ 
Малки и средни фирми могат да се възползват от над 200 млн.лв. през различни финансови инструмен ти. Това заяви  
министърът на икономиката Емил Караниколов на церемонията по награждаване на победителите в тазгодишното 
издание на конкурса за успешен малък бизнес "Големите малки". 
Икономическият министър поясни, че вече е стартирала  процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП 
„Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/, с фокус специално върху стартиращи предприятия, с бюджет 67,2 млн. лв. 
По думите му в допълнение към тези възможности, достъп до финансиране, стартиращите предприятия могат да получат 
и чрез инструментите за финансов инженеринг, които също се изпълняват в рамките на ОПИК от „Фонд за ускоряване и 
начално финансиране“, който е с общ бюджет от 100 млн. лв. и от наскоро подписаният нов инвестиционен фонд за рисков 
капитал в рамките на Инициативата JEREMIE, управлявана съвместно с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в размер 
на 50 млн. лева. 
Министър Караниколов посочи, още че дигиталната реформа в образователната система е изключително важна, а 
икономика без образование няма как да съществува. 
 
БНР 
 
√ Подписват нова платформа за делово сътрудничество между България и Япония 
Нова платформа за делово сътрудничество между България и Япония ще подпишат заместник-министърът на икономиката 
Александър Манолев и японският посланик у нас Негово превъзходителство Масато Ватанабе. Това ще стане на Българо-
японски бизнес форум, с участието на повече от 30 японски компании, който ще бъде открит от вицепремиера Томислав 
Дончев в София. 
Представителите на японската агенция за външна търговия са у нас в рамките на тридневно посещение, за да потвърдят 
постигнатите договорености и задълбочаването на икономическото сътрудничество след официалното посещение на 
японския министър-председател Шиндзо Абе в България през януари и визитата на вицепремиера Томислав Дончев в 
Япония през февруари. Представителите на японските компании ще проучат възможностите за бизнес и инвестиции във 
всички сектори на икономиката у нас. Те ще посетят производствени бази в София и Пловдив и ще проведат срещи с 
представители на българския бизнес за установяване на директни контакти и стартиране на съвместни проекти. 
 
√ България с топ потенциал за финансови технологии в Югоизточна Европа 
България е с най-голям потенциал за развитието на финансовите технологии в Югоизточна Европа, сочи докладът 
„Югоизточна Европа: Финтек и Иновации“, изготвен от SeeNews. През миналата година у нас са работили 70 компании в 
тази област. 
Благоприятната среда е предпоставка за бързия растеж на сектора у нас, според оценки на експертите. Следват ни Румъния 
и Словения. 
В България броят на стартиращите компании, които използват финансовите технологии, за да предлагат по-качествени 
услуги в сферата на финансите, е най-голям. 
Страната ни е лидер сред държавите в региона и по отношение ефективността в областта на иновациите и заема 
престижното 15-о място в света. България води и в производството на иновативни продукти. 
Според доклада Югоизточна Европа е най-иновативна в използването на ай ти-технологиите и в участието на населението, 
но изостава в предлагането на онлайн-услуги от публичната администрация. 
 
√ Министерството на земеделието и представителите на браншови организации обсъждат новата обща селскостопанска 
политика 
Министерството на земеделието ще обсъди с представителите на браншови организации новата обща селскостопанска 
политика. България ще получи 7,7 млрд. евро за земеделие през следващия програмен период и трябва да вземе важни 
решения за тяхното усвояване.  
По-малко правила от Брюксел и повече правила на съответната държава да избира начина, по който европарите ще се 
разпределят. Това е заявката на Еврокомисията за новия програмен период. Затова и такива обсъждания за бранша са 
важни. Това, което е сигурно до момента - парите за преките плащане остават почти същите, за разликата от програмата 
за селските райони, където страната ни ще разполага с по-малък ресурс.  
Сериозен дебат се очертава и по предложени от ЕК тавани за заплащане, което крие риск от изкуствено раздробяване на 
големите стопанства, за да избегнат ограниченията. Важно решение за всяка държава е кой ще пише стратегическия план 
за разпределяне на парите, в него трябвало да участват и браншовите организации. У нас обаче са десетки, без изяснени 
принципи на представителност. 
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Националният земеделски форум ще продължи да работи и ще работим до момента, в който бъдещето на Общата 
селскостопанска политика след 2020 г. бъде много ясно очертано и регламентирано със съответните аргументи, каза в 
предаването "Преди всички" Венцислав Върбанов, председател на Асоциацията на земеделските производители. 
„В момента сме в процедура на дебат. Още нищо не е ясно. За разлика от предходните години, когато чакахме да ни се 
сервира нещо наготово, след което се опитвахме да догонваме събитията, този път много навреме поехме инициативата 
и успяхме да обединим сектора. Все още има различни мнения и сигурно ще има различни мнения, защото тук става дума 
за преплитане на много интереси“. 
Според Върбанов донякъде е в наш интерес това, че Брюксел дава възможност на всяка страна да изработи свои правила 
за разпределение на парите.  
„Игнорирането на неправителствения сектор при разработването на някои програми и стратегии доведе до това – някои 
чиновници да си пробутат схеми, в които те косвено участват. Това не са го измислили фермерите, а други хора. /…/ Тези 
грешки могат да бъдат избегнати именно когато и ние участваме. Ние нямаме интерес да има такива вратички, през които 
всички да се опитват да се промушат и в един момент наистина, виждайки че могат да се вземат едни лесни пари, всички 
да започнат да търсят и да отглеждат такива култури, за да могат по-бързо да печелят“. 
Асоциацията на земеделските производители се обяви против таван на плащанията. Върбанов подчерта „Ако се наложи 
таван на плащанията, трябва тотално да се преструктурира българското земеделие и без ясна стратегия аз не виждам до 
какво може да доведе това“. 
Не трябва да има Закон за браншовите организации, категоричен още е той.  
Мария Степанчева, председател на Асоциацията на биволовъдите, обаче подчерта, че голяма част от субсидиите отиват в 
шепа хора. Малките и средни стопанства няма как да са конкурентоспособни, добави тя. По думите й в новия програмен 
период трябва да има равен старт за всички. Степанчева заяви, че настояват обвързаната подкрепа, ако не се увеличи, 
поне да се запази: 
„В противен случай става опасно и води до ликвидация. Таванът, който се предвижда – трябва да бъде извадена 
обвързаната подкрепа. Това трябва да се въведе за изключително големите стопанства“. 
Тя не вярва, че държавата ще успее да напише стратегически план, който да е справедлив за всички. 
 
Publics.bg 

 
√ Започва подаването на проектни предложения по Националния иновационен фонд 
До 500 хил. лв. ще могат да ползват бенефициентите за реализиране на иновативни проекти 
От 25.06 започва подаването на проектни предложения по Деветата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд. 
Компаниите и научните организации могат да кандидатстват с иновативни проекти с бюджет до 500 хил. лв. Това съобщи 
заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на среща с бизнеса и научните среди в Благоевград. 
В нея участие взеха и заместник-кмета на община Благоевград Зорница Кралева, народният представител и заместник-
председател на Комисията по икономическа политика и туризъм в НС Даниела Савеклиева, областният управител Бисер 
Михайлов, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия Габриела 
Козарева и др., съобщиха от Министерството на икономиката. 
По настоящата сесия наличният финансов ресурс е 5 млн. лв., стана ясно по време на събитието. „Основен приоритет за 
нашия екип бе да направим пълен преглед на методологията, по която са се провеждали предишните сесии и да направим 
всичко по силите си да ги подобрим“, каза зам.-министърът на икономиката Александър Манолев. Той се ангажира и да 
продължи процеса по тяхното подобряване в бъдещи сесии и изрази надеждата, че резултатите, които се постигнат по 
настоящата ще са силен аргумент за увеличаване на бюджета на НИФ. „Защото повече иновации означава и по-голям 
растеж за българската икономика“, акцентира зам.-министър Манолев. 
 

Fermer.bg 
 

√ ЕК: Новата ОСП е за силна подкрепа на фермерите 
Проектът осигурява на националните власти гъвкавост на финансирането за земеделските стопани и общности 
С новата Общата селскостопанска политика (ОСП) Европейска комисията предлага усъвършенстван модел за провеждане 
на по-модерна и ефективна политика. Силни акценти в нея са гарантирането на безопасни и висококачествени храните в 
съчетание със силна подкрепа за фермерите. 
Това се казва в обяснителна записка на Комисията за следващата Многогодишна финансова рамка (МФР). Новият документ 
беше внесен на 25 юни в Европейския съвет.  
В записката Комисията припомня основните характеристики на проекта от 2 май 2018 г. за модерен и справедлив 
дългосрочен бюджет за периода 2021-2027 г., както и предложенията за 37-те програми, които ще прилагат политическите 
приоритети.  
Целта на новата ОСП е преход към устойчив селскостопански сектор и процъфтяваща селска икономика, подчертава 
позицията. Комисията допълва, че държавите членки ще разполагат с повече гъвкавост, за да решат как да използват 
европейското финансиране. 
Документът подчертава, че всяка от страните ще разработи програма – Стратегически план, който най-ефективно да 
отговори на нуждите на земеделските стопани и селските общности. Реформираната политика ще помогне за това 
националните приоритети и мерки да бъдат финансирани в европейска рамка, вярва Комисията.  
Обяснителната записка на ЕК за Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. беше представен на 25 юни от 
еврокомисаря по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер. 
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КРОСС 
 
√ Малките търговци на горива ще протестират пред парламента 
Търговци на горива от малки бензиностанции, както и дистрибутори ще протестират пред парламента днес. Планират се и 
шествия на автоцистерни през „Цариградско шосе”, „Ботевградско шосе” и Владая. 
Очаква се това да затрудни движението в столицата. 
Протестиращите се обявиха против законопроект, който предвижда търговците на горива да блокират сериозни суми под 
формата на банкови гаранции, както и да имат определен уставен капитал, за да продължат да работят. 
Собствениците на малки бензиностанции настояват да не бъдат слагани под общ знаменател с големите вериги. 
Според тях така на пазара ще останат само големите вериги, а цената на горивото ще скочи. 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Денят започва" 

- С колко ще се вдигнат сметките за ток след 1 юли? 
- Европа и мигрантите - коментар на Симеон Николов и Мохамед Халаф; 
- Турция след вота - от Истанбул репортерът на БНТ Александър Марков; 
- Отново жълт код за дъжд. Има ли опасност от наводнения – прогнозата на синоптиците от БАН. 
- На живо от Благоевград: защо в повечето училища и детски градини липсват гръмоотводи? 
- Колко струва горивото до морето? - сметките на СБА; 
- Роботът София и Железният човек в България - всичко любопитно от технологичния фестивал WebIt. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Как полицаите се спасиха от нападението в ромската махала в Ботевград? И безсилни ли са органите на реда да 

се справят с нарушителите? Зам.-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов; 
- Ще подаде ли оставка националният омбудсман? И какво е възможното решение за майките на деца с 

увреждания? В студиото - Мая Манолова; 
- Защо земеделците напускат групата на социалистите и парламента? Гост - Спас Панчев, лидер на БЗНС 

„Александър Стамболийски"; 
- Турция официално е президентска република - как това ще се откази на България и Европа? 
- На живо от „Корал": Как камери ще ловят нарушителите на плажа? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- След внасянето на вот на недоверие - Ще "удържи" ли фронта третото правителство на Бойко Борисов след 

поисканата оставка от опозицията? - Елена Йончева и Тома Биков. 
- Нови сблъсъци в Ботевград. Арести след побой над полицаи. Има ли кой да спре престъпността в града? 
- Нови кодове и опасност от наводнения. Превръща ли се лятото в "Пълен абсурд"? Румен Бахов пита климатолога 

Георги Рачев. 
- Акция "Tишина" в Павел баня. Защо кметът на града забрани шумните тържества в курорта? 
- Жена нападна и преби таксиметров шофьор в Бургас. Очаквайте невероятният му разказ. 
- Фотокапани дебнат за нарушители на плаж „Корал“. Летовниците се оплакват на държавата и искат глоба по 

регламента за защита на личните данни. 
- Въпрос на приятелство, живот и смърт. Ще надникнем на снимачната площадка на най-новия български екшън 

сериал на NOVA "Ускорение". 
- И още - Юлияна Дончева празнува рожден ден с Никол Станкулова. 

 
√ Предстоящи събития в страната за 26 юни 2018 
София.  

- От 11.30 часа на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев съвместно със специалисти, преподаватели, 
треньори и спортни дейци ще инициират създаването на Обществен съвет по физическо възпитание и спорт към 
Президента на Република България. 

- От 14.00 часа президентът Радев ще удостои посланика на Република Косово у нас Шпенд Калаба с орден 
„Мадарски конник" втора степен. 

- От 18.00 часа в централно фоайе на Национален етнографски музей (пл. „Княз Александър I" № 1. ще бъде 
официално открита представителната изложба „Времена и хора - живите традиции на България". Президентът 
Румен Радев е потвърдил присъствието си на събитието, като патрон на изложбата. 

- От 13.00 часа Народното събрание ще проведе извънредно заседание, на което ще бъдат обсъден внесеният от 
БСП вот на недоверие към правителството на тема „Сигурност". 

- От 13.00 часа в хотел „Рамада" ще се проведе пресконференция с участието на социалния министър Бисер Петков, 
генералният секретар на ЕКП Лука Визентини, президентите на КНСБ и КТ „Подкрепа" Пламен Димитров и 
Димитър Манолов във връзка с конференция, на която ще бъде обявен стартът на Алианса за сближаване на 
заплатите в Европа. От 14.30 часа ще бъде открита конференцията и панел с министър-председателят Бойко 
Борисов. 

- От 9.30 часа в хотел „Хилтън" вицепремиерът Томислав Дончев и зам.-министърът на икономиката Александър 
Манолев ще участват в откриването на българо-японски бизнес форум. 

- От 9.45 часа в зала „Арена Армеец" ще бъде открит вторият ден от фестивала „Webit.Festival Europe". В него участие 
ще вземат премиерът Бойко Борисов, министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна 
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Павлова, еврокомисарят Мария Габриел, вицепремиерът Екатерина Захариева, кметът на София Йорданка 
Фандъкова и др. 

- От 19.00 часа в хотел „Балкан" ще се състои съвместна пресконференция на ВМРО - Българско национално 
движение и ръководството на Европейските консерватори и реформисти във връзка с напрежението около 
миграционната политика на ЕС. На пресконференцията ще присъстват заместник министър-председателят, военен 
министър и лидер на ВМРО - БНД Красимир Каракачанов, председателят на Алианс на консерваторите и 
реформистите в Европа Ян Захрадил, както и съпредседателите на групата ЕКР в ЕП Саид Камал и Решард Легутко. 

- От 9.55 часа във Френския институт в България (пл. „П. Славейков" №3) заместник-министърът на регионалното 
развитие и благоустройство Валентин Йовев ще открие семинар на тема "Разработване на транспортни услуги, 
адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия". 

- От 10.00 часа в хотел „Бест Уестърн Сити Плюс" (ул. „Стара планина" № 6) ще се проведе информационно събитие 
по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл „ВиК", 
финансиран по Оператинва програма „Околна среда 2014-2020 г." Заместник-министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Малина Крумова ще открие събитието. 

- Собственици на малки бензиностанции излизат на национален протест пред Народното събрание. Недоволството 
им е срещу проектозакона за търговията с горива и нефтопродукти. 

- От 11.00 часа в централното фоайе на НДК (срещу асансьори 11 и 12) ще бъде представена артинсталация, 
представляваща разтворена книга, чиито страници съдържат петте основни послания на българското 
председателство на ЕС. 

- От 11.30 ч. в Пресклуб България (бул. Евлоги Георгиев № 38) ще се състои пресконференция във връзка с 
представително изкачване на Черни връх на 30 юни 2018 г., организирано от Българския туристически съюз. То ще 
се проведе под мотото „Жените на обединена Европа изкачват заедно Черни връх на Витоша". 

- От 15.00 часа в постоянната приемна на столичната организация на БСП на ул. "Леге" №10, етаж 1, заместник-
председателят на Градския съвет на БСП - София Марин Пенков и общинският съветник Альоша Даков ще проведат 
приемна за граждани. 

- От 18.00 часа в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий" ще бъде открита изложбата „Хипократ и Пегас", 
посветена на известни творци от българската литература с медицинско образование, на най-големите имена в 
българската медицинска наука, които имат художествени изяви и на съвременни писатели медици. 

- От 18.00 часа в зала „Димитър Благоев" на Градския съвет на БСП - София (ул. „Леге" №10, етаж 1) Литературен 
салон „Леге 10" и издателство „Захарий Стоянов" организират вечер, посветена на Гео Милев и поемата му 
„Септември". 

- От 19.30 часа на сцената пред НДК кметът на София Йорданка Фандъкова ще открие XXII Международен 
фолклорен фестивал „Витоша - 2018". 

*** 
Велико Търново. 

- От 10.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на Бюрото по труда. 
*** 
Добрич. 

- От 21.00 часа в Летния театър ще се проведе Концерт на Фолклорен ансамбъл „Българе". 
*** 
Каварна. 

- От 11.00 часа в Заседателната зала на Община Каварна, кметът Нина Ставрева ще даде брифинг за дейността на 
администрацията. 

- От 14.00 часа в залата на Община Каварна ще се проведе 36-ото заседание на Общинския съвет. 
*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в сградата на Възрожденското училище Община Кюстендил организира заключителна 
пресконференция по проект „Модернизация на образователната инфраструктура". 

*** 
Пловдив. 

- От 17.00 часа в Цар-Симеоновата градина ще се проведе голям концерт по повод Международния ден за борба с 
наркотиците. 

***  
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 304 на общината ще заседава Комисията за разглеждане на документите на кандидатите за 
съдебни заседатели. 

 
√ Повишен е кредитният рейтинг на Гърция  
Международната кредитна агенция Standard and Poor's (S&P) повиши кредитния рейтинг на Гърция от B до B+. Причината 
е подобряващия се баланс на кредитоспособността на страната, въпреки че държавния дълг остава висок. „Може да 
обсъждаме по-нататъшно повишаване на рейтинга ако ръстът на преките чуждестранните инвестиции продължи, а също 
така ако отчетем и прогрес в понижаването на неработещите активи, обезпечени от банковата система”, пише в съобщение 
до медиите S&P. 
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На 22 юни еврокомисарят по икономическите и финансови въпроси Пиер заяви, че финансовата криза в Гърция, 
продължила 8 години, е приключила. ЕС потвърди приключването на макрофинансовата помощ на Гърция, удължавайки 
на 10 години срока за погасяване на кредитите EFSF и утвърди отпускането на последния транш от помощи, възлизащ на 
15 млрд. EUR. През август 2018 г. Гърция за пръв път от 2010 г. ще излезе самостоятелно на финансовите пазари. 
Близо 300 млрд. EUR е помощта, която Гърция е получила от 2010 г. от големите държави в еврозоната (основно Германия) 
и Международния валутен фонд. 
 
Profit.bg 
 
√ Негативната тенденция на капиталовите пазари продължава 
Азиатските борсови индекси продължават негативната тенденция, като във вторник сутринта повечето от тях отново 
отчитат понижения. Опасността от разразяването на глобална търговска война си остава основния източник на тревоги за 
инвеститорите.   
В понеделник китайският вицепремиер Лиу Хе, който е и икономически съветник на президента Си Дзинпин, заяви, че 
Китай и Европейският съюз са се договорили да защитят принципите на свободната търговия и многостранната глобалнаb 
търговска система. Брюксел и Пекин ще работят и за подписването на двустранно инвестиционно споразумение.  
Междувременно търговският съветник на Белия дом Питър Наваро коментира, че ефектът от евентуалните рестрикции 
върху китайските инвестиции в САЩ няма да е толкова негативен, колкото се очаква. 
Финансовият министър на страната Стивън Мнучин пък заяви, че мярката няма да е насочена конкретно към Китай, а към 
всички държави, които се опитват да "крадат американски технологии".  
Тази сутрин почти всички водещи борсови индекси в Азиатско--тихоокеанския регион стартираха сесията с понижения, 
след като снощи широкият американски индикатор S&P 500 регистрира най-силния си спад от април насам. 
Shanghai Composite се понижава с 0.5 на сто, а Hang Seng губи 0.1% от стойността си в сутрешната търговия. В Австралия 
ASX 200 регистрира спад от 0,2%.  
Японският индекс Nikkei 225 към момента успя да излезе "на зелено", регистрирайки минимално повишение от 0.1 на сто, 
въпреки лекото поскъпване на йената спрямо щатския долар с 0.2% в сутрешната търговия.  
Петролът отчете повишение на стоковите пазари заради очакваните проблеми с доставките от Либия, след като 
паравоенната Либийска национална армия, командвана от Халифа Хафтар, установи контрол върху няколко ключови 
петролни терминала в източната част на страната.    
Тази сутрин фючърсите на американския лек суров петрол с доставка през август поскъпнаха с 0.24%, до 68.25 долара за 
барел, а сортът брент добави 0.1%, до 74.62 долара за барел.  
Златото пък продължава низходящия си тренд и тази сутрин отново се доближи до най-ниските си нива от началото на 
годината. Ценният метал поевтиня с 0.26%, до 1 265.50 долара за тройунция. 
Според експерти, цитирани от Marketwatch, златото може да достигне и нови дъна, тъй като повишаването на лихвените 
проценти и доходностите по държавните ценни книжа, успоредно с поскъпването на щатския долар, са силно негативни 
фактори за ценния метал. 
Дори и на фона на ескалацията на напрежението между САЩ и Китай, златото не успява да спечели от ролята си на 
традиционно инвестиционно убежище.  
 


