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Асоциация на индустриалния капиитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ВРЪЧИ ПЕТИТЕ ГОДИШНИ НАГРАДИ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“ 
Жури от над 100 изявени личности определи победителите в трите категории 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи петите годишни награди „Икономика на светло“. 
Победителите в категориите бяха избрани от специално жури от над 100 изявени личности чрез тайно гласуване. Отличията 
бяха раздадени на тържествена церемония в София Хотел Балкан, а гости на събитието бяха министър-председателят на 
Република България Бойко Борисов, вицепремиерът Валери Симеонов, министърът на финансите Владислав Горанов, 
важни представители на правителството, Столична община, бизнеса, неправителствени организации и социални 
партньори. 
Националният съвет за тристранно сътрудничество взе приза в категорията за „Нормативен акт или административна 
практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Отличието бе присъдено 
за активен принос при изготвянето на промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, довели до 
облекчаване на легалното наемане на граждани от трети страни и комуникиране на позициите на всички заинтересовани 
страни. Номинирани в категорията бяха още Министерство на финансите и Комисията по енергетика към 44-то Народно 
събрание на Република България. 

 
Асоциация на организациите на българските 
работодатели грабна отличието за „Личност или 
организация, допринесла за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика 
посредством активна позиция“. АОБР, успяла да 
обедини работодателските позиции по рекорден 
брой проблеми, получи номинация за цялостната 
дейност на организация през изминалата година в 
областта на ограничаване и превенция на 
неформалната икономика. Асоциация „Активни 
потребители“, Българска асоциация на частните 
училища и главният съветник на УС на Виваком д-р 
Жанет Захариева бяха другите номинирани за приза 
в категорията. 
За рубриката си „Чети етикета“ Биляна Гавазова 
спечили наградата за „Журналист или медия, 

допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“. Журналистката от bTV 
пребори конкуренцията на икономическият отдел на вестник „Сега“, телевизия „Европа“ и репортерите на „Господари на 
ефира“ Борис Ваклинов, Влади Василев и Димитър Върбанов. 
Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите.  
Конкурсът има за цел да открои и награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на 
сиви практики. Така за поредна година АИКБ поощрява предприемането на активни действия в борбата с неформалната 
икономика и популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
За изминалата година композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който АИКБ измерва светлата част на българската 
икономика, се е повишил с рекордните до момента 3,07 пункта до 74.78. Асоциацията отчита ясна тенденция на ускоряване 
на динамиката на свиване на „сивата“ икономика през последните три години, като през 2017 г. тя е спаднала до 25%.  
 
Номинации за Национален конкурс за наградите „Икономика на светло“ за 2017 г. 
Презентация за актуализация на Композитния индекс „Икономика на светло“ 
Доклад за актуализация на Композитния индекс „Икономика на светло“ 
Презентация от тържествената церемония на наградите „Икономика на светло“ 
 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/07/Nominacii-NIS.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/07/Aktualizaciya_na_indeksa-July-2018.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/07/2018_07_05_Doklad_za_actualizacia_na_Kompozitniya_index-June_2018.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/07/Prezentaciq_Ceremoniq-2018-final.pdf
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Нова ТВ 
 
√ СРЕЩУ СИВАТА ИКОНОМИКА: Годишни награди на АИКБ 
Нови 10% изсветляване на сивата икономика за една година. Това сочат данните на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България. Те бяха представени по време на церемонията за връчване на годишните награди - "Икономика на светло". 
Отличието за "Организация, допринесла за ограничаване и превенция на сивата икономика" беше връчено от премиера 
Бойко Борисов. Тази година призът отиде при Асоциацията на организациите на българските работодатели. 
След церемонията Борисов постави акцент на данните, представени от бизнеса и ги сравни с периоди, в които е 
управлявала опозицията. 
„Само за една година с нови 10% изсветляване на сивата икономика, борбата с корупцията, контрабандата. И то по 
критерии на АИКБ. Това означава повече приходи в бюджета - повече пенсии, по-високи заплати. Това е изключително 
важно и обективно измерено от моите политически противници”, коментира премиерът Бойко Борисов. 
За повече информация вижте видеото. 
 
БНТ 
 
√ Връчиха наградите „Икономика на светло“  
Ако страната ни продължи да се бори със сивата икономика със сегашните темпове, след 4 години България ще достигне 
средноевропейските стойности на икономика на светло - 87%. Това показва проучване на Асоциацията на индустриалния 
капитал. Тази вечер организацията раздаде за пети път наградите ,,Икономика на светло''. 
74% е светлата част на икономиката за 2017 г. показват данни на Асоциацията на индустриалния капитал. Премиерът 
Борисов посочи, че според проучването на Асоциацията само за една година с нови 10% сивата икономика е изсветляла.  
Бойко Борисов - министър-председател на България: По време на мандатите на БСП сивата икономика става огромна, 
щом дойде наше правителство - изсветлява икономиката. Това означава повече приходи в бюджета, повече пенсии, повече 
заплати, повече за полицаи, за тъмничари, за БАН, за университета, за животновъдите, за инфраструктурата, за пенсиите, 
великденски и коледни надбавки. 
Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ): Повече светла икономика, 
означава повече приходи в бюджета и честна конкуренция за бизнеса. Защото тези, които практикуват сиви практики 
всъщност от неправомерното си поведение черпят конкурентни предимства. 
От Асоциацията раздадоха награди в три категории: личност или организация, медия или журналист и нормативен акт или 
административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика. 
За повече информация вижте видеото. 
 
БТВ 
 
√ Ново отличие за bTV – Биляна Гавазова получи наградата „Икономика на светло” 
Водещата на „Чети етикета” е отличена за принос в борбата със сивата икономика 
Водещата на рубриката „Чети етикета” на bTV Биляна Гавазова беше отличена с наградата „Икономика на светло” от  
Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
Биляна Гавазова е наградена като журналист, допринесъл за промяна на обществените нагласи за нетърпимост към сивата 
икономика. 
Отличието се връчва за пета поредна година. 
„Тази награда е и отговорност за нас, за екипа на сутрешния блок, защото означава много тежка работа, самата награда е 
изключително тежка. Така че работата ни оттук нататък ще става по-тежка за да оправдаваме това доверие. 
Благодаря на всички зрители, които ни се доверяват всяка сутрин, и разбира се благодаря на целия екип на bTV за 
доверието да правя тази рубрика всеки понеделник и петък в ефира на „Тази сутрин”, каза Биляна Гавазова след 
церемонията по награждаването. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Дарик  
 
√ Борисов: Полагаме огромни усилия в борбата със сивия сектор 
Премиерът Бойко Борисов увери бизнеса, че се полагат огромни усилия за борба с контрабандата и сивия сектор. 
Премиерът присъства на връчването на наградите на Асоциацията на индустриалния капитал в България "Икономика на 
светло". Борисов обяви Асоциацията на организациите на българските работодатели за победител в категорията "За 
личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция" 
Премиерът честити на победителите и на всички номинирани. Никой не може да обяви двете асоциации за близки на 
правителството, изтъкна премиерът и се позова на графиките на АИКБ за изсветляването на икономиката, според които 
делът на сивата икономика за миналата година е достигнал 25 на сто, спрямо по-големите й равнища по време на мандата 
на БСП. Само за два месеца и половина служебно правителство - 120 млн. по-малко в Митниците, допълни Борисов. Когато 
някой се прави на по-почтен от папата, да погледне графиките, допълни той. Премиерът подчерта, че ще бъде спазен 
ангажиментът контрабандата на цигари да падне под 6 процента. Полагаме огромни усилия и в борбата със сивия сектор, 
и в борбата с жълти новини, допълни той. 

https://nova.bg/news/view/2018/07/17/221964/%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1
http://news.bnt.bg/bg/a/vrchikha-nagradite-ikonomika-na-svetlo
https://btvnovinite.bg/bulgaria/novo-otlichie-za-btv-biljana-gavazova-poluchi-nagradata-ikonomika-na-svetlo.html
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Председателят на УС на АИКБ Васил Велев каза по време на церемонията, че колкото е по-голяма икономиката на светло, 
толкова повече са приходите в бюджета, честните правила за бизнеса и честната конкуренция. Затова ограничаването на 
сивата икономика е сред приоритетите на Асоциацията, допълни той и изтъкна, че по изчисления на работодателската 
организация за миналата година сивият сектор в страната е 25 на сто. По думите на Велев изсветляването на икономиката 
е в корелация с политическата и финансовата стабилност в страната. Велев обаче посочи, че "агресивният административен 
ръст на минималния осигурителен доход и на минималната заплата не е ясно колко води до увеличаване на доходите, но 
със сигурност води до увеличаване на сивия сектор". 
Вицепремиерът Валери Симеонов получи наградата в категория "За нормативен акт или административна практика, които 
водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата" в качеството му на председател на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество за своя принос при изготвянето на промените в Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност. Вицепремиерът подчерта активната роля на юридическите отдели на отделните 
министерства при работата по проектозакона и добави, че тази награда трябва да бъде споделена с тях. 
 
В. Стандарт  
 
√ Борисов: Полагаме огромни усилия в борбата със сивия сектор 
Премиерът Бойко Борисов обяви Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за победител в 
категорията "За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика 
посредством активна позиция" в конкурса за наградите "Икономика на светло" за 2017 г., връчени снощи от Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Премиерът честити на победителите и на всички номинирани. Никой не може двете асоциациите да ги обяви за близки на 
правителството, изтъкна премиерът и се позова на графиките на АИКБ за изсветляването на икономиката, според които 
делът на сивата икономика за миналата година е достигнал 25 на сто, спрямо по-големите й равнища по време на мандата 
на БСП. 
Само за два месеца и половина служебно правителство - 120 млн. по-малко в Митниците, допълни Борисов и заяви, че 
тази графика е вярна, ако това правителство е на власт. Когато някой се прави на по-почтен от папата, да погледне 
графиките, допълни той. Премиерът подчерта, че ще бъде спазен ангажиментът контрабандата на цигари да падне от 34 
на сто на под 6 процента. Полагаме огромни усилия и в борбата със сивия сектор, и в борбата с жълти новини, допълни 
той. 
Председателят на УС на АИКБ Васил Велев каза по време на церемонията, че колкото е по-голяма икономиката на светло, 
толкова повече са приходите в бюджета, честните правила за бизнеса и честната конкуренция. Затова ограничаването на 
сивата икономика е сред приоритетите на асоциацията, допълни той и изтъкна, че по изчисления на работодателската 
организация за миналата година сивият сектор в страната е 25 на сто. По думите на Велев изсветляването на икономиката 
е в корелация с политическата и финансовата стабилност в страната. Велев обаче посочи, че "агресивният административен 
ръст на минималния осигурителен доход и на минималната заплата не е ясно колко води до увеличаване на доходите, но 
със сигурност води до увеличаване на сивия сектор". 
Вицепремиерът Валери Симеонов получи наградата в категория "За нормативен акт или административна практика, които 
водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата" в качеството му на председател на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество за своя принос при изготвянето на промените в Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност. Вицепремиерът подчерта активната роля на юридическите отдели на отделните 
министерства при работата по проектозакона и добави, че тази награда трябва да бъде споделена с тях. 
 
Агенция „Фокус“ 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България връчи наградите в конкурса „Икономика на светло“ за 2017 г. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България връчи наградите в конкурса „Икономика на светло“ за 2017 г. На 
събитието присъстваха министър-председателят Бойко Борисов, вицепремиерът по икономическа и демографска 
политика Валери Симеонов, както и редица представители на бизнеса и политиката. Целта на конкурса беше да открои 
стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с 
активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да повиши обществената 
нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да 
популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.  
В <b>категория „Нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата“ призът спечели Националния съвет за тристранно сътрудничество с председател 
вицепремиера Валери Симеонов. Той се присъжда на държавна/общинска администрация или на нейни представители за 
предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на 
сивия сектор и подобряване на бизнес средата. Номинирани в категорията бяха: Национален съвет за тристранно 
сътрудничество; Министерство на финансите на Р България и Комисия по енергетика към 44-то Народно събрание на Р 
България. 
В категория „Личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика 
посредством активна позиция“ призът спечели Асоциация на организациите на българските работодатели. Той се 
присъжда на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни и 
активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики 
и т.н. Номинирани в категорията бяха: Асоциация на организациите на българските работодатели; Асоциация „Активни 
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потребители“; Д-р Жанет Захариева, главен съветник на УС на Виваком и председател на работната група по 
законодателство на Българската асоциация на кабелните и комуникационни предприятия (БАККО): Българската асоциация 
на частните училища. 
В категория „Журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика“ призът спечели репортерът на бТВ Биляна Гавазова за рубриката „Чети етикета“. Призът се присъжда на 
журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с 
дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и 
формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор. Номинирани в категорията бяха: Биляна Гавазова за рубриката 
„Чети етикета“; Вестник „Сега“ – Красимир Цигуларов и отдел „Икономика“; Телевизия „Европа“; Нова ТВ – „Господари на 
ефира“ – репортери Борис Ваклинов, Влади Василев и Димитър Върбанов. 
По време на събитието премиерът Бойко Борисов заяви, че контрабандата на цигарите ще падне до 6% тази седмица. По 
думите му издиханията и яростната агресия на опозицията с жълти новини няма да доведе до пречупване на 
правителството, което ще продължи да се бори и да полага огромни усилия в борбата с контрабандата. Вицепремиерът 
Валери Симеонов заяви, че наградите „Икономика на светло“ стимулират работата на успешния бизнес, икономическата 
активност в страната ни и насърчават инициативността на българина. По време на връчването на наградите председателят 
на УС на АИКБ Васил Велев обяви, че сивата икономика е по-малка, отколкото усещането за нея. По думите му стойността 
на създаденият от АИКБ индекс за мерене на сивата икономика е 77.78%. Той измерва светлата част от икономиката, а 
останалата част от него е сивия сектор Васил Велев допълни, че през 2017 година е имало най-голям ръст в индекса, което 
е в корелация с политическата и икономическата стабилност в страната ни. Той каза, че според тенденцията в стойностите 
на индекса, до 2021-2022 година би следвало да стигнем европейските стойности на икономиката на светло. Васил Велев 
изтъкна и позицията на АИКБ за намаляване на разплащанията в брой от 10 000 лева на 5000 лева в Закона за ограничаване 
на плащанията в брой. Според него тази мярка ще доведе до изсветляването на икономиката 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Контрабандата на цигарите ще падне до 6% тази седмица, прогнозира Борисов 
Контрабандата на цигарите ще падне до 6% тази седмица, каза премиерът Бойко Борисов на връчванеto на наградите 
"Икономика на светло" за 2017 г. от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), съобщи агенция "Фокус". Той 
цитира "безапелационни данни", според които по време на служебния кабинет на БСП само за 2 месеца и половина 
митниците са събрали със 120 млн. лева по-малко. 
"Надявам се в медиите да се покажат графиките, че по време на мандатите на БСП сивата икономика става огромна. Щом 
дойде наше правителство- изсветлява икономиката", каза по-късно пред журналисти Борисов. 
Той поясни, че това означава повече пари за пенсии и заплати, повече средства за полицаи, тъмничари, за БАН, за 
университетите, за животновъдите, за инфраструктурата, за Великденски и Коледни надбавки. "Когато някой се прави на 
по-почтен от папата – да погледне данните", посъветва Борисов. 
Той обяви, че срещу контрабандата върви акция "Пречупване" и държавата няма да се даде. 
 
ТВ Европа 
 
√ Борисов: Държавата полага огромни усилия в борбата със сивата икономика 
За миналата година делът на сивата икономика е спаднал до 25 на сто и продължава да намалява. Това стана ясно по 
време на церемонията при връчване на петите годишни награди на АИКБ „Икономика на светло“. На тях присъства и 
премиерът Бойко Борисов, който заяви, че държавата полага огромни усилия за намаляването на конграбандата и 
разкритикува постоянните нападки и фалшини новини, които се разпространяват за обратното. 
От АИКБ представиха данни за изминалите години, показващи развитието на борбата със сивата икономика. 
Професионално жури от средите на финансите и медиите определи един от отличените на конкурса „Икономика на 
светло“ да бъде Телевизия Европа. Тя получи признание за своите задълбочени анализи на икономическите и обществено-
политическите процеси, свързани с формирането на сиви практики.  
По врема на наградите, премиерът Бойко Борисов заяви че се полагат усилия за намаляване на прага на плащанията в 
брой. Така плащанията могат да бъдат намалени от 10 хиляди на 5 хиляди или поне 7 хиляди, подчертта премиера. 
 
Канал 3 
 
√ Борисов обяви акция "Пречупване": Щом дойде наше правителство, изсветлява икономиката 
Премиерът не коментира проблема с чумата в Странджа 
Щом дойде наше правителство, изсветлява икономиката, констатира премиерът Бойко Борисов пред медиите, след като 
присъства на връчването на наградите за светла икономика от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Борисов напомни, че обратното - щой дойде на власт БСП, сивата икономика расте. Докато при ГЕРБ изсветляването 
означава повече приходи за пенсии и социални дейности, подчерта премиерът. 
"Можем да се поздравим с успех. Само за година икономиката е изсветляла с нови 10%, както показват данните на АИКБ", 
похвали се той. 
В официалното си слово Борисов изтъкна, че Румъния не е поканена в Еврозоната, а "толкова ни ги набиваха в очите". 
Борисов обеща успешни резултати в намаляването на контрабандата, ако ГЕРБ е на власт. 
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Полагаме огромни усилия и боя по контрабандата няма да го изпуснем, подчерта Борисов. Акция "Пречупване" се казва, 
уточни премиерът. 
Борисов обаче побърза да си тръгне преди въпросите на медиите и така избегна темата за чумата и евтаназията в 
Странджа, която породи обществено напрежение и призиви за оставка на ръководството на БАБХ и земеделския министър. 
На церемонията сред наградените от АИКБ бяха вицепремиерът Валери Симеонов, отличен със статуетка и грамота за 
работата на Тристранката и по-конкретно - за приетите от НСТС промени в закона за трудовата миграция и сините карти в 
закона за чужденците, които позволиха родният бизнес да ги наема на работа. 
Симеонов пък изкокетничи пред Васил Велев, че не е очаквал подобно отличие, а по случайно съвпадение точно днешното 
заседание на НСТС се оказа от най-скандалните, след като вицепремиерът изгони омбудсмана Мая Манолова. 
Заедно със Симеонов бяха наградени още финансовото министерство в лицето на министър Владислав Горанов и 
енергийната комисия в парламента, в лицето на Делян Добрев. 
 
БТА 
 
√ Бойко Борисов: Полагаме огромни усилия в борбата със сивия сектор 
Премиерът Бойко Борисов обяви Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ за победител в 
категорията "За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика 
посредством активна позиция" в конкурса за наградите "Икономика на светло" за 2017 г. на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България /АИКБ/. 
Премиерът честити на победителите и на всички номинирани. Никой не може двете асоциациите да ги обяви за близки на 
правителството, изтъкна премиерът и се позова на графиките на АИКБ за изсветляването на икономиката, според които 
делът на сивата икономика за миналата година е достигнал 25 на сто, спрямо по-големите й равнища по време на мандата 
на БСП. Само за два месеца и половина служебно правителство - 120 млн. по-малко в Митниците, допълни Борисов и заяви, 
че тази графика е вярна, ако това правителство е на власт. Когато някой се прави на по-почтен от папата, да погледне 
графиките, допълни той. Премиерът подчерта, че ще бъде спазен ангажиментът контрабандата на цигари да падне от 34 
на сто на под 6 процента. 
Полагаме огромни усилия и в борбата със сивия сектор, и в борбата с жълти новини, допълни той. 
Председателят на УС на АИКБ Васил Велев каза по време на церемонията, че колкото е по-голяма икономиката на светло, 
толкова повече са приходите в бюджета, честните правила за бизнеса и честната конкуренция. Затова ограничаването на 
сивата икономика е сред приоритетите на асоциацията, допълни той и изтъкна, че по изчисления на работодателската 
организация за миналата година сивият сектор в страната е 25 на сто. По думите на Велев изсветляването на икономиката 
е в корелация с политическата и финансовата стабилност в страната. Велев обаче посочи, че "агресивният административен 
ръст на минималния осигурителен доход и на минималната заплата не е ясно колко води до увеличаване на доходите, но 
със сигурност води до увеличаване на сивия сектор". 
Вицепремиерът Валери Симеонов получи наградата в категория "За нормативен акт или административна практика, които 
водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата" в качеството му на председател на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество за своя принос при изготвянето на промените в Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност. Вицепремиерът подчерта активната роля на юридическите отдели на отделните 
министерства при работата по проектозакона и добави, че тази награда трябва да бъде споделена с тях. 
 
В. Банкерь 
 
√ Борисов видя "акция пречупване" срещу правителството 
При управлението на БСП показателите за сивата икономика винаги се покачват, при нашето управление винаги 
изсветлява. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на церемонията по връчването на наградите "Икономика на 
светло" на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
"Никой не може да обвини АИКБ, че са близки до правителството. Дето се вика, Васил Велев е от най-големите комсомолци 
или когато водеща е жената на депутата от БСП Кристиан Вигенин. Защото много лесно се говори, много глупости се 
изговарят. И когато се прави ежедневно, много хора вярват като в "Братя Карамазови", където се казва "неговата шуба ли 
бяха откраднали или той беше откраднал шуба. Имаше нещо за тоя човек. А то не е едно и също: зимата да си по ризка 
или да си две шуби", коментира Борисов.  
"Данните са безапелационни: мандат на БСП - ръст на сивата икономика. За два месеца служебно правителство - 120 млн. 
по-малко в митниците. Така че някой като се прави на по-почтен от папата, да погледне данните", акцентира министър-
председателят. 
"Тези, които прокламираха румънския модел, чухте ли да са дали път на Румъния за еврозоната", добави Борисов. 
Той обеща контрабандата цигари да падне под 6 процента от 34 на сто. 
Премиерът съобщи, че правителството отново ще се опита да намали прага на кешовите разплащания от 10 хил. поне на 7 
хил. лева.  
"Полагаме огромни усилия - и боя по контрабандата, и сивия сектор. Не само няма да го изпуснем, но виждате издиханията 
им и яростната им агресия с жълти, лъжливи и всякакви новини. Акция пречупване се казва на старите ченгета. Изобщо 
няма да им се дадеме тоя път, обещавам", каза още Борисов. 
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News.bg 
 
√ Борисов започва акция "Пречупване" в контрабандата 
В тържествена атмосфера от Асоциацията за индустриалния капитал в България (АИКБ) връчиха наградите "Икономика на 
светло". 
Наградите са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието 
популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и 
развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на сивата икономика.  
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди водещи 
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивия сектор. 
По този начин от АИКБ целят да повишат обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощрят 
предприемането на активни действия в тази посока и да популяризират градивната роля на бизнеса в обществото за 
подобряване на социално-икономическата среда. 
Още на влизане в залата премиерът Бойко Борисов се поинтересува: "Изсветлява ли икономиката?". Милена Ангелова от 
АИКБ, която го посрещна му отговори: "Все повече". 
Васил Велев приветства гостите. Колкото по-светла е икономиката, толкова повече приходи има в бюджета, по думите му. 
Изсветляване на икономиката е приоритет за АИКБ. Сивата икономика е отстъпила до 25%, похвали Велев. 
Когато има стабилност, имаме и по-бързо изсветляване на икономиката, обясни той. Сивата икономика е по-малка, 
отколкото е усещането за нея, коментира още Васил Велев. 
Напълно е вероятно 2020-2021 г., според него, да стигнем средно европейските нива на изсветляване на икономиката. 
Министър-председателят Бойко Борисов връчи наградата за личност или организация с принос в сферата. Призът отиде 
при Асоциация на организация на българските работодатели. 
Премиерът Бойко Борисов поздрави всички номинирани. Много глупости се изговарят, бе коментарът му. Той цитира братя 
Карамазови. Атакува служебното правителство, че за два месеца управление има 120 милиона лева по-малко приходи. 
Румъния не е поканена в Еврозоната, толкова ни ги набиваха в очите, продължи той и обеща нивото на контрабандата да 
падне още. Борисов обеща успешни резултати, ако ГЕРБ е на власт. Полагаме огромни усилия и боят по контрабандата 
няма да го изпуснем, подчерта Борисов. Акция "Пречупване" се казва, допълни премиерът. 
Можем да се поздравим с успех, коментира пред медиите след официалната част Бойко Борисов, доволен от резултатите 
по изсветляване на сивата икономика. Само за година тя е изсветляла с нови 10%, както показват данните на АИКБ. 
По време на мандатите на БСП сивата икономика става огромна, щом дойде наше правителство - изсветлява 
икономиката, отчете премиерът. Това са повече пари за всички сектори, по думите му. Това е изключително важно, 
допълни Бойко Борисов и отказа да коментира странични теми. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Дебати.бг 
 
√ Борисов очаква още „изсветляване“ на икономиката  
На церемонията по връчване на наградите „Икономика на светло“ за 2017 г. премиерът Борисов заяви, че се полагат 
огромни усилия в борбата с контрабандата. По думите му тази година се очаква икономиката да „изсветлее“ с още 10% и 
да спадне нивото на контрабандата на цигари.  
Министър-председателят не пропусна да нападне опозицията от БСП с довода, че когато той е на власт, има резултати в 
борбата с контрабандата.  
Премиерът присъства на наградите „Икономика на светло“ за 2017 г., връчвани всяка година от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Целта на конкурса е да отличи водещи институции и личности с активна позиция и 
принос в ограничаването на сивата икономика.  
Борисов връчи наградата в категория „Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика посредством активна позиция“ на „Асоциация на организациите на българските работодатели“ 
за цялостната дейност в областта на ограничаване и превенция на неформалната икономика.  
Колкото е по-голяма икономиката на светло, толкова е по-голям приходът в бюджета, коментира председателят на АИКБ 
Васил Велев. Според него, ако се следват мерките на кабинета за изсветляването на икономиката, очакваме до 2021-2022 
година да отчетем и реалното изсветляване на икономиката. 
 
Actualno.com 
 
√ Борисов даде щедри обещания за изсветляване на икономиката и търговията с цигари  
Полагаме огромни усилия в борбата с контрабандата. Oчаквам тази година с още 10% да изсветлее икономиката, а нивото 
на контрабандата на цигари да падне до 6% тази седмица. Акция „Пречупване“ се казва. Това заяви премиерът Бойко 
Борисов на церемонията по връчване на наградите „Икономика на светло“ за 2017 г..  
Борисов не пропусна да атакува БСП и подчерта, че когато той е на власт, има резултати в борбата с контрабандата.  
„Искам да честитя на победителите. Фактът, че сме поканени е достоен за гордост", коментира премиерът.  
„Много лесно се говори. Много глупости се изговарят. И това като се прави ежедневно, хората започват да вярват. Ето ги 
безапелационните данни. По време на служебния кабинет на БСП само за 2 месеца и половина – 120 млн. лева по-малко 
в митниците. Когато някой се прави на по-почтен от папата – да погледне данните“, посочи Бойко Борисов, цитиран от 
"Фокус".  

https://news.bg/economics/borisov-zapochva-aktsiya-prechupvane-v-kontrabandata.html
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„Много лесно се говори. Много глупости се изговарят. И това като се прави ежедневно, хората започват да вярват. Ето ги 
безапелационните данни. По време на служебния кабинет на БСП само за 2 месеца и половина – 120 млн. лева по-малко 
в митниците. Когато някой се прави на по-почтен от папата – да погледне данните“, посочи Бойко Борисов, цитиран от 
"Фокус".  
„Полагаме огромни усилия и боят по контрабандата няма да го изпуснем. Виждате издиханията и яростната агресия на 
опозицията със жълти новини. Акция "Пречупване" се казва, а няма изобщо да им се дадем този път. Аз го обещавам“, 
каза още министър-председателят.  
Наградите „Икономика на светло“ се връчват всяка година от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Целта на 
конкурса е да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. 
Премиерът връчи наградата в категория „Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика посредством активна позиция“ на Асоциация на организациите на българските работодатели 
(АОБР) за цялостната дейност в областта на ограничаване и превенция на неформалната икономика. Колкото е по-голяма 
икономиката на светло, толкова е по-голям приходът в бюджета, коментира председателят на АИКБ Васил Велев, цитиран 
от БГНЕС. Според него, ако се следват мерките на кабинета за изсветляването на икономиката, очакваме до 2021-2022 
година да отчетем и реалното изсветляване на икономиката.  
В категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална 
икономика“ наградата отиде за Рубриката „Чети етикета“ по bTV. В категория „За нормативен акт или административна 
практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ победител е Националният 
съвет за тристранно сътрудничество за своя активен принос при изготвянето на промените в Закона за трудовата миграция 
и трудовата мобилност. 
 
Novini.bg 
 
√ Борисов гневен: Боят по сивия сектор и контрабандата продължава. Започва акция "Пречупване"  
Искам да благодаря, че сме поканени тук. АИКБ не могат да бъдат обвинявани, че са близки до правителството. Даже 
напротив. Всеки ден се пускат фалшиви новини и нали знаете какво пише в "Братя Карамазови" - имаше ли палто този 
човек или не. 
С този цитат започна изказването си премиерът Бойко Борисов, който взе участие в церемонията по връчването на 
наградите на АИКБ "Икономика на светло". "Данните и графиките показват ясно само едно нещо. Ето виждате ги - 
правителство на БСП и къде е сивата икономика. Служебно правителство - 120 млн. лева по-малко приходи. Аз не знаех 
тези данни, но те ясно показват как се справяме в борабата със сивия сектор, а именно сивата икономика драстично 
намалява", каза още министър-председателят. 
"Полагаме усилия във всички сфери за справяне със сивата икономика и контрабандата. Разбрали сме се с Владислав 
Горанов и сме привлекли Валери Симеонов да ни подкрепи, за да намалим плащанията в брой до 5000 лева или поне до 
7000 лева. Боят по сивия сектор и контрабандата не само няма да спре, но виждате последните им издихания. Всеки ден 
пускат гнусни, жълти, фалшиви новини. Акция "Пречупване" започва да съобщя на старите ченгета. Няма да им се дадем", 
закани се Борисов. 
"Може да се поздравим с успех. С нови 10% сме изсветлили сивата икономика. Това сочат данните на АИКБ. Пак ще повторя 
- г-н Васил Велев е последният комсомолец и председател на ТНТМ, а днес водещ бе жената на г-н Кристиан Вигенин. АИКБ 
не са близки до правителството. Напротив, винаги са подкрепяли БСП. Точно затова искам всички граждани да видят 
техните данни. Правителство на БСП - огромен ръст на сивата икономика. Правителство на ГЕРБ - огромен спад на сивия 
сектор. Благодаря ви", каза пред журналисти премиерът след края на церемонията. 
 
Dnes.bg 
 
√ Борисов: Боят по сивия сектор и контрабандата продължава. Започва акция "Пречупване" 
Искам да благодаря, че сме поканени тук. АИКБ не могат да бъдат обвинявани, че са близки до правителството. Даже 
напротив. Всеки ден се пускат фалшиви новини и нали знаете какво пише в "Братя Карамазови" - имаше ли палто този 
човек или не.  
С този цитат започна изказването си премиерът Бойко Борисов, който взе участие в церемонията по връчването на 
наградите на АИКБ "Икономика на светло". "Данните и графиките показват ясно само едно нещо. Ето виждате ги - 
правителство на БСП и къде е сивата икономика. Служебно правителство - 120 млн. лева по-малко приходи. Аз не знаех 
тези данни, но те ясно показват как се справяме в борабата със сивия сектор, а именно сивата икономика драстично 
намалява", каза още министър-председателят.  
"Полагаме усилия във всички сфери за справяне със сивата икономика и контрабандата. Боят по сивия сектор и 
контрабандата не само няма да спре, но виждате последните им издихания. Всеки ден пускат гнусни, жълти, фалшиви 
новини. Акция "Пречупване" започва", закани се Борисов.? 
Той изрази надежда, че и медиите ще представят данните, че по време на мандатите на БСП сивата икономика става 
огромна, а щом дойде правителство на ГЕРБ, начело със сачия Борисов, изсветлява икономиката.„Това означава повече 
приходи в бюджета, повече пенсии, заплати. Повече средства за заплати, тъмничари, за БАН, за университетите, за 
животновъдите, за инфраструктурата, за Великденски и Коледни надбавки“, заяви премиерът - „Това е изключително 
важно и обективно измерено от моите политически противници“, каза още той.  
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Борисов изтъкна, цитиран от БТА,, че само за една година има с нови десет процента изсветляване на сивата икономика и 
отново акцентира, че това са обективни данни, измерени, по думите му, от неговите политически противници. Той посочи, 
че това означава повече приходи в бюджета и съответно средства за редица сектори.  
Борисов побърза да си тръгне преди въпросите на медиите и така избегна темата за чумата и евтаназията в Странджа, 
която породи обществено напрежение и призиви за оставка на ръководството на БАБХ и земеделския министър. 
На церемонията сред наградените от АИКБ бяха вицепремиерът Валери Симеонов, отличен със статуетка и грамота за 
работата на Тристранката и по-конкретно - за приетите от НСТС промени в закона за трудовата миграция и сините карти в 
закона за чужденците, които позволиха родният бизнес да ги наема на работа. 
Симеонов пък изкокетничи пред Васил Велев, че не е очаквал подобно отличие, а по случайно съвпадение точно днешното 
заседание на НСТС се оказа от най-скандалните, след като вицепремиерът изгони омбудсмана Мая Манолова, докато се 
приемаха правилата за социалните услуги.  
Заедно със Симеонов бяха наградени още финансовото министерство в лицето на министър Владислав Горанов и 
енергийната комисия в парламента, в лицето на Делян Добрев. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Борисов посочи основната разлика когато управлява ГЕРБ и когато БСП и обясни какво е акция "Пречупване"  
Щом дойде наше правителство, изсветлява икономиката, констатира премиерът Бойко Борисов пред медиите, след като 
присъства на връчването на наградите за светла икономика от Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
Борисов напомни, че обратното - щой дойде на власт БСП, сивата икономика расте. Докато при ГЕРБ изсветляването 
означава повече приходи за пенсии и социални дейности, подчерта премиерът. 
 "Можем да се поздравим с успех. Само за година икономиката е изсветляла с нови 10%, както показват данните на АИКБ", 
похвали се той. В официалното си слово Борисов изтъкна, че Румъния не е поканена в Еврозоната, а "толкова ни ги набиваха 
в очите".  
Борисов обеща успешни резултати в намаляването на контрабандата, ако ГЕРБ е на власт. Полагаме огромни усилия и боя 
по контрабандата няма да го изпуснем, подчерта Борисов. Акция "Пречупване" се казва, уточни премиерът. 
 
Novini 24/7 
 
√ Борисов: По този начин от АИКБ целят да повишат обществената нетърпимост неформалната икономика 
По този начин от АИКБ целят да повишат обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощрят 
предприемането на активни действия в тази посока и да популяризират градивната роля на бизнеса в обществото за 
подобряване на социално-икономическата среда. 
Още на влизане в залата премиерът Бойко Борисов се поинтересува: " Изсветлява ли икономиката?". Милена Ангелова от 
АИКБ, която го посрещна му отговори: " Все повече". 
Васил Велев приветства гостите. Колкото по-светла е икономиката, толкова повече приходи има в бюджета, по думите му. 
Изсветляване на икономиката е приоритет за АИКБ. Сивата икономика е отстъпила до 25%, похвали Велев. 
Когато има стабилност, имаме и по-бързо изсветляване на икономиката, обясни той. Сивата икономика е по-малка, 
отколкото е усещането за нея, коментира още Васил Велев. 
Напълно е вероятно 2020-2021 г., според него, да стигнем средно европейските нива на изсветляване на икономиката. 
Министър-председателят Бойко Борисов връчи наградата за личност или организация с принос в сферата. Призът отиде 
при Асоциация на организация на българските работодатели. 
Премиерът Бойко Борисов поздрави всички номинирани. Много глупости се изговарят, бе коментарът му. Той цитира братя 
Карамазови. Атакува служебното правителство, че за два месеца управление има 120 милиона лева по-малко приходи. 
Румъния не е поканена в Еврозоната, толкова ни ги набиваха в очите, продължи той и обеща нивото на контрабандата да 
падне още. Борисов обеща успешни резултати, ако ГЕРБ е на власт. Полагаме огромни усилия и боят по контрабандата 
няма да го изпуснем, подчерта Борисов. Акция "Пречупване" се казва, допълни премиерът. 
Можем да се поздравим с успех, коментира пред медиите след официалната част Бойко Борисов, доволен от резултатите 
по изсветляване на сивата икономика. Само за година тя е изсветляла с нови 10%, както показват данните на АИКБ. 
По време на мандатите на БСП сивата икономика става огромна, щом дойде наше правителство - изсветлява икономиката, 
отчете премиерът. Това са повече пари за всички сектори, по думите му. Това е изключително важно, допълни Бойко 
Борисов и отказа да коментира странични теми. 
 
OffNews.bg 
 
√ Версията на Борисов: Старите ченгета пускат жълти новини заради борбата срещу контрабандата  
Полагаме огромни усилия и боя по контрабандата няма да го изпуснем. Виждате издиханията и яростната агресия с жълти, 
лъжливи и всякакви новини. Акция "Пречупване" се казва - на старите ченгета. Но няма да им се дадем изобщо този път. 
Аз им го обещавам. 
Това заяви премиерът Бойко Борисов при връчването на наградите "Икономика на светло" на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
Борисов се позова на показаните в залата графики на АИКБ, според които делът на сивата икономика за миналата година 
е достигнал 25 на сто. 
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По време на мандатите на БСП сивата икономика става огромна. Щом дойде наше правителство, изсветлява икономиката. 
Само за два месеца и половина служебно правителство на БСП - 120 млн. по-малко в митниците. Когато някой се прави на 
по-почтен от папата, да погледне данните, каза премиерът. 
Той също така се зарече контрабандата на цигари да падне от 34 на сто на под 6 процента. 
На церемонията вчера вицепремиерът Валери Симеонов получи наградата в категория "За нормативен акт или 
административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата" в 
качеството му на председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество - за своя принос при изготвянето на 
промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. 
 
В. Монитор 
 
√ Свалят на 7000 лева прага за разплащания кеш  
Таванът на плащанията в брой ще бъде свален от настоящите 10 бона на 5000 или поне на 7000 лева. Това стана ясно от 
изказване на премиера Бойко Борисов след връчването на наградите „Икономика на светло“ на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Борисов обяви, че с финансовия министър Владислав Горанов е успял да привлече 
подкрепата на вицето и съпредседател на ОП Валери Симеонов за намаляване на разплащанията в брой. 
Тази седмица ще видите, обещали сме под 6% ще падне контрабандата на цигари, от 34%., каза още Борисов. 
"Само за 1 г. нови 10% изсветляване на икономиката, борбата с корупцията и то по критерии на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. По време на мандатите на БСП сивата икономика става огромна, а щом дойде 
правителството на ГЕРБ икономиката изсветлява", допълни премиерът. 
Борисов посочи, че за 2 месеца и половина при управлението на служебното правителство се е отчело 120 млн. лв. по-
малко събрани пари от контрабанда. 
"Боят по контрабандата не само няма да го изпуснем, виждате издиханието им с жълти новини. Нарича се акция 
"пречупване" на старите ченгета. Няма да им се дадем този път", обеща премиерът. 
 
Economix.bg 
 
√ Сивата икономика намалява  
Делът на сивата икономика намалява, а композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) измерва светлата част на българската икономика, се е повишил с над 3 пункта 
до 74.78 за 2017 г. Това стана ясно на специална пресконференция, на която работодателската организация обяви за осма 
поредна година стойността на индекса. От АИКБ отчитат ясна тенденция на ускоряване на динамиката на свиване на 
неформалната икономика през последните три години. Economix.bg e партньор на инициативата. 
Повишаването на стойността за изминалата година отразява не само обективни процеси, но и положителна промяна в 
оценките на бизнеса и служители за динамиката и дела на неформалната икономика, което се отчита от социологическия 
под-индекс (макар и в по-малка степен). 
При последното изчисляване за 2016 година стойността на Композитния индекс беше 71,88. Новите изчисления на база 
окончателните и ревизирани макроикономически статистически данни за 2016 година водят до корекция на стойността му 
до 71,71. 
В резултат на преизчисляване стойностите на подиндекса „Външна търговия “ за периода 2013 – 2016 година се промени 
и целият динамичен ред на подиндекса, което доведе до незначително намаление на стойността на Композитния индекс 
за всяка от годините на изчисление. Вследствие на изменението на подиндексите „ДДС“ и „Външна търговия – извън ЕС“ 
за 2016 година, стойността на КИ за 2016 година се понижи незначително, но общата тенденция и посоката на изменение 
не се промениха. 
За периода 2010 – 2013 година включително стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“ трайно се покачва. 
През 2014 година индексът отбелязва спад спрямо 2013 година, като тревога будеше фактът, че през 2014 година се беше 
обърнала тенденцията Индексът да бележи постоянен тренд на нарастване. Спадането на Индекса за 2014 спрямо 2013 
година не се оказа част от устойчива тенденция. Днес се отчита рекордно повишение на стойността на Композитния индекс 
„Икономиката на светло“, като през 2017 година той е с 3,07 пункта по-висок спрямо стойността му от 2016 година и достига 
74.78 пункта. 
Динамиката на изменение на Композитния индекс в рамките на целия период на изчисление показва ускоряване на 
тенденцията на „изсветляване” на икономиката. 
За това са допринесли освен намаляването на икономическата несигурност, но и мерките срещу сивата икономика, твърдят 
от АИКБ. Сред тези мерки са връзването онлайн на търговски обекти с Националната агенция за приходите, 
възстановяването на митническото дознание, въвеждането на измервателни прибори при производителите на алкохолни 
продукти и горива, засилване и по-добра координация на проверките при трудовите инспекции и т.н. През 2014 г. бяха 
въведени мерки в областта на ДДС – фискален контрол на стоки с висок фискален риск, обратно начисляване на ДДС и 
касова отчетност на ДДС. През 2015 и 2016 година бяха направени редица нормативни промени и бяха въведени мерки в 
посока електронизация на услугите на НАП и Агенция “Митници“, подобряване на контрола и оптимизация на функциите 
на приходните агенции, което доведе до повишаване на събираемостта на публичните вземания. 
През миналата година съвместни проверки на НАП, ГИТ и полиция доведоха до действия за намаляване на сивите практики 
в сферата на трудовите отношения, както и за изобличаване на фискални нарушения по морските градове и курорти. През 
2017 година беше приет Закон за изменение и допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс и Закона за 
изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, които категорично са насочени към ограничаване 
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на неформалната икономика и сивите практики. Със ЗИД на ДОПК се прецизира комплексното административно 
обслужване, като НАП, Агенция „Митници“ и общините ще предоставят служебно по електронен път информация за 
наличие или липса на задължения, което намалява административната тежест и рисковете от сиви практики и корупция. 
Допълни се разпоредбата за регистрация по ЗДДС, с която данъчно задължените лица се задължават да подадат заявление 
за регистрация в 7 – дневен срок от датата, на която могат да направят обосновано предположение, че ще достигнат 
облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на текущия и следващия месец. Припомня се също, че кампанията на 
НАП срещу търговци, декларирали значителни касови наличности, донесла допълнителни приходи за 130 млн. лева. 
От АИКБ посочват положителния принос на новия закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. Но припомнят, че 
остава открит въпросът за механизма за определяне на МРЗ. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Валери Симеонов: Лекарите от ТЕЛК ще бъдат избирани на случаен принцип  
Госпожа Манолова е юрист, запознах я с правилника на НСТС, форматът е такъв, че провежда заседанието си на живо, с 
членове, определени от закона. Омбудсманът трябва да има покана. Като председател нямам друг избор, освен да помоля 
г-жа Манолова да излезе от заседанието. Това коментира в "Денят започва" вицепремиерът Валери Симеонов. 
По думите му по същата логика омбудсманът не може да присъства на заседание на Народното събрание, на Висшия 
съдебен съвет, на Консултативен съвет по национална сигурност, без изрична покана. 
Валери Симеонов коментира и промените в ТЕЛК, които от "Обединени патриоти" инициираха: 
Валери Симеонов: "Имаме изобилие от данни за фалшиви ТЕЛК-ове, което ни убеждава, че голяма част от тези 1 млрд. и 
700 млн. лева за подпомагане са силно завишени. Цели ромски махали, като че ли с един печат са им съставени 
заключенията на лекарските комисии, с което се източват изключително много средства. Там трябва да бъдат взети 
категорични мерки, убедихме и ГЕРБ, че тази задача е много важна. Предстои да бъде направена експертиза на 
трудоспособността. 
Валери Симеонов каза, че лекарите от ТЕЛК ще бъдат избирани на случаен принцип, ротационно. Сменя се системата за 
формиране процента на инвалидност. Копирали сме до голяма степен германския модел, на шестия месец ще се направи 
пълен анализ, отчет на резултатността на тази система. Ако има нужда, ще въведем допълнителни корекции. 
 
√ МС ще разгледа мерки за задържане на децата в образователната система 
МС ще разгледа мерки за задържане на децата в образователната система. 
По време на редовното си заседание правителството ще обсъди Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 
2018-2030 г, както и Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2017 г.  
В дневният ред на управляващите е и разглеждане на инвестиционен разход за придобиване на нов подвижен състав за 
нуждите на БДЖ. 
 
√ Изслушват кандидата за управител на НЗОК  
Здравната комисия в Народното събрание ще изслуша кандидата за управител на Националната здравноосигурителна каса 
д-р Дечо Дечев. Номинацията за поста беше направена от ГЕРБ и Обединени патриоти. До избор на нов управител се стигна 
след като НС освободи предсрочно проф. Камен Плочев.  
Кандидатът д-р Дечо Дечев заяви, че планира да премахне постоянните експертни съвети, заради които хиляди пациенти 
са принудени да пътуват до София за преглед, за да получат лекарства. Днес той ще запознае здравната комисия и с 
останалите си идеи. Дечев е бил заместник- управител на касата през 2001 година. 
 
√ Овцевъди от Габровско искат да дарят животни на стопаните в Странджа  
Овцевъди от Габровския балкан изразиха готовност да дарят животни на колегите си от Южна България, чиито стада бяха 
избити при овладяването на заразата с чума. До момента собствениците на пет ферми в района заявиха, че веднага щом 
бъде разрешено отглеждането на преживини животни в Ямболско, ще закарат по десет женски агнета на пострадалите, за 
да могат отново да възстановят стадата си. Ситуацията в Странджа отново събуди и някои от наболелите проблеми в 
бранша. 
 
News.bg 
 
√ Ремонтират 7 от 109 язовира в Сливенска област за сметка на държавата 
Ремонтират 7 от 109 язовира в Сливенска област за сметка на държавата. Към момента язовирите са общинска собственост, 
но общините не могат да отделят пари за поддръжка, съобщи заместник-областният управител Камен Костов, цитиран от 
БНР. 
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Очаква се от Държавната консолидационна компания да определят фирмите, които ще направят ремонта. 
Проблемните язовири са край селата Злати войвода, Асеновец, Пет могили, Радецки, Крива круша и военната база Ново 
село. 
Сред установените неизправности на водоемите са неработещи изпускатели, затлачване с битови отпадъци, филтрации по 
скатовете на стените и др. По думите на Костов стените на новозагорските язовири са превърнати в пътища от фермерите 
в района. 
"Земеделците нямат друг път или е по-отдалечен и много често минават през стените. Като път ги използват и създават 
коловози, после там се събира вода. Това нарушава и сляга язовирните стени", обясни зам.-областният управител. 
Към момента няма информация кога ще започнат ремонтите на въпросните язовири. 
Припомняме, по-рано по време на среща между ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически 
надзор (ДАМТН) и областния управител на Ловеч стана ясно, че до 7 октомври общинските кметове могат да прехвърлят 
собствеността на водоемите, които са на тяхна територия към държавата. Това ще стане чрез новосъздаденото Държавно 
предприятие "Управление и стопанисване на язовири". 
 
БНР 
 
√ Овцевъди и козевъди излизат на протест пред Министерски съвет  
Овцевъди и козевъди ще протестират пред сградата на Министерски съвет. Недоволството е продиктувано от 
недостатъчното финансиране на животновъдството и ниските компенсации за умъртвяването на животните заради чумата. 
Преди седмица Асоциацията на овцевъдите и козевъдите обяви безсрочни протести, като първият от тях беше край 
търновското село Шереметя. Тогава поискаха оставки на ръководни кадри в агроведомството и повече пари, като 
разливаха мляко и гориха овчи кожи. Днес недоволството се пренася пред Министерския съвет.  
"Не може да постигнем единомислие с ръководството на Министерството на земеделието и храните нито за увеличаване 
на ставките за овцевъдите и козевъдите в страната, нито за понасяне на отговорност за тежката криза, която се случва и в 
момента", каза лидерът на Асоциацията Симеон Караколев.  
Протестът обаче раздели бранша. Останалите животновъдни организации се разграничиха от него и дори обвиниха 
Караколев, че търси провокация и отказва диалог. Очаква се към протестиращите днес да се присъединят и стопани от 
Ямболско, чиито животни бяха евтанизирани заради чумата.  
Президентът Румен Радев ще посети община Болярово, която е най-засегната от чумата по дребните преживни животни. 
Той ще разговаря с местната власт за предприетите мерки за овладяване на болестта и за неразпространението й в 
съседните общини. 
Въпреки заповедта на изпълнителния директор на Агенцията за безопасност на храните Дамян Илиев, в село Шарково 
остават живи 115 овце и кози. Вчера в първото засегнато от болестта в Ямболска област село Воден, бяха изплатени 190 
хил. лева за обезщетения. 
 
√ Очаква се България да подаде искане за присъединяване към механизма за тясно сътрудничество с ЕЦБ 
Писмото с искане за присъединяване към механизма за тясно сътрудничество с Европейската централна банка се очаква 
да бъде изпратено днес. Това трябва да стане след правителственото заседание, на което финансовият министър 
Владислав Горанов ще получи мандат за изпращането на молбата. Механизмът за тясно сътрудничество е подготвителният 
етап за членство в Банковия съюз.   
От Европейската комисия и Европейската централна банка настояват България да се присъедини едновременно към 
чакалнята за Еврозоната, тоест обменно-валутния механизъм ERM II и Банковия съюз. Причината е, че влизането в 
Банковия съюз води до присъединяване към единния надзорен механизъм, което означава, че от Франкфурт ще 
осъществяват надзор на българските банки. Процедурата изисква България да подаде молба пред Европейската централна 
банка. Именно за тези действия ще бъде даден мандат на финансовия министър Владислав Горанов.  
 
В. Банкерь 
 
√ Регистър ще свързва хотелиерите, НАП и МВР 
Започна разработването на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), съобщи ресорният министър Николина 
Ангелкова.  
В транспортното ведомство бе подписан договор с фирмата "ТехноЛогика", която ще създаде регистъра за сумата от 1.125 
млн. лева.  
Очаква се системата да заработи през месец май следващата година, преди началото на активния летен туристически 
сезон. 
"Още със създаването на Министерство на туризма основната цел бе създаването на този регистър, който ще даде 
възможност да се увеличат приходите от нощувки. Системата е и част от борбата със сивия сектор", коментира министърът 
на туризма. 
В системата ще бъдат включени местата за настаняване от клас А и Б, като въвеждането на данните е задължително по 
закон. Хотелиерите сами ще попълват информацията и това трябва да се прави в реално време при пристигане на туриста. 
Министър Ангелкова подчерта, че внедряването на ЕСТИ няма да струва нищо за бизнеса, тъй като тя ще бъде интегрирана 
в системата, с която те работят в момента. Системата ще бъде така изградена, че да дава възможност тези данни да се 
въвеждат и през смарт телефони. 
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Хижи, къщи за гости, апартаментите за гости и други места за настаняване, които се намират в по-трудно достъпни райони, 
ще могат да предоставят нужната информацията на хартиен носител в кметствата. 
Предварителните прогнози показват, че в рамките на 3 години след въвеждането на ЕСТИ приходите от нощувки трябва да 
се повишат с 20% спрямо сегашните стойности, каза министър Ангелкова. 
ЕСТИ ще се администрира от министъра на туризма, достъп до нея ще имат кметовете, МВР, НАП – съобразно техните 
компетенции. Достъп само до собствените си профили ще имат представителите на бранша и управителите на хотелите, 
които въвеждат данните, така че максимално се гарантира защитата на личните данни, заяви министърът. 
 
Investor.bg 
 
√ Над 60% от професиите ще изискват висока квалификация до 15 г. 
Ще се търсят нов тип специалисти като дигитален ключар, геймификатор, консултант по роботите, телехирург  
Прогнозите, които правят университетски преподаватели и експерти, са, че след 10-15 години на пазара на труда за над 
60% от професиите ще се изисква висока квалификация. За сравнение, в момента около 32% от хората в България са с 
висше образование. Това съобщи по време на провелата се във Видин кръгла маса на тема "Пригодност за заетост на 
завършилите висше образование" проф. д-р Велизара Пенчева, председател на Общото събрание на Русенския 
университет "Ангел Кънчев", предава БТА. 
Според експерти в близките 20 години ще изчезнат редица професии - фармацефт-продавач, рецепционист, тексиметров 
шофьор, барман и др. Ще се търсят специалисти в нови области като - универсален техник, дигитален ключар, 
геймификатор, консултант по роботите, телехирург, прогнозира проф. Пенчева. Затова и дълг пред средното и висше 
образование е да подготви такива хора с професии, отговарящи на бъдещето, допълни проф. Пенчева. 
В своята презентация тя обърна внимание на факта, че пригодността за заетост на човек, завършил висше образование, 
зависи не само от придобитите специализирани знания в конкретната област, но и от много други умения и компетенции, 
сред които умения за работа със съвременни технологии, компютърни умения, комуникативност, умения за работа в екип, 
лидерски качества, умения за анализиране на информация и т.н. 
Според нея пригодността за заетост на завършилите не може да бъде постигната без обратната връзка с бизнеса, който да 
каже на висшите училища от кадри с какви умения се нуждае, както и без активната държавна политика - като добър 
пример проф. Пенчева посочи провежданата вече от няколко година програма "Старт в кариерата". 
Експертът обърна внимание на факта, че Индустрия 4.0, или четвъртата индустриална революция, вече е тук, а 
автоматизацията, при която част от дейностите ще се извършват от андроиди, все по-силното навлизане на 
информационните и комуникационните технологии и дигитализирането на света - неизменно ще доведат до изчезване на 
някои професии и поява на нови. 
Това са тенденции, с които образованието трябва да се съобрази, за да подготвя пригодни за заетост кадри, включително 
за несъществуващи все още професии, каквито, според прогнозите, ще работят над 60 на сто от децата, които сега са в 
предучилищна степен, посочи проф. Пенчева. 
 
Kaпитал 
 
√ КЗК започна проверка на новите такси на КФН 
Поводът е съмнение, че вдигането на цените за застрахователните брокери нарушава конкуренцията  
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започна производство, което проверява дали с новите такси Комисията за 
финансов надзор (КФН) не затваря пазара на застрахователно посредничество за нововлизащи и малки брокери, от което 
да се облагодетелстват големите. Повод за това е жалба до антимонополния орган от частно лице (Цветан Петров), което 
защитава тезата, че вдигането на таксата от 1500 на 5 хил. лв. (с 233%) и необходимостта от еднократното й заплащане ще 
извадят от бизнеса по-малките застрахователни брокери. 
Ако сметне оплакването за основателно, антимонополният орган би могъл да отправи препоръки към Народното 
събрание, което да поиска от КФН да преразгледа тарифата и да съобрази цените с оборотите на брокерите, както го прави 
за застрахователните агенти например. Актуализирането на тарифата на КФН е част от генералната промяна в модела, по 
който се издържа регулаторът: от бюджетна субсидия той вече се финансира от собствени приходи, идващи от оказваните 
услуги, без събраното от глоби. Целта е с това да се осигурят независимост на институцията и генерирането на достатъчен 
ресурс за повишаване на експертния й капацитет. 
Гласът на недоволните  
Жалбата в КЗК е първата официална срещу новата тарифа на финансовия регулатор, която е в сила от началото на тази 
година и засегна всички участници в небанковия финансов сектор, но най-много пенсионните фондове и 
застрахователните компании, за които някои услуги поскъпнаха с 400%. Тя идва от сектор, в който според регистъра на КФН 
към момента работят 356 компании, а годишно през тях преминава премиен приход от около 1 млрд. лв. 
Застрахователните брокери са и сред компактните групи присъстващи в "черния списък" на КФН на неплатилите такси в 
срок - 47 компании към 13 юли, с общо задължение от 109 хил. лв. Според новите правила те е трябвало да бъдат внесени 
до 31 януари и закъснението ги заплашва с лишаване от административни услуги, като неподновяване на разрешението 
за дейност например. Отделно дългът може да бъде предаден за събиране през частен съдебен изпълнител (ЧСИ). 
Дори и без този приход регулаторът вече е събрал повече от половината необходими за издръжката му средства, които за 
тази година са планирани на 20 млн. лв. Основната част от тях идват от пенсионните фондове и застрахователите, които 
разсрочват таксите на вноски, следващата от които е дължима до 31 юли. Макар и в техните гилдии съпротива срещу 
вдигането на таксите да не липсва, двете индустрии се обединиха около мнението, че новият модел на самоиздръжка е за 



13 

 

предпочитане, ако качеството на работа в КФН действително се подобри. В противен случай рискуват проверки като стрес 
тестовете, през които преминаха в две последователни години, да се превърнат в регулярна форма на контрол, което носи 
съществени разходи за компаниите. 
 
В. Монитор 
 
√ Професии изчезват в следващите 20 години, заменят ги други 
В близките 20 години ще изчезнат професии - фармацевт-продавач, рецепционист, тексиметров шофьор, барман и др. В 
същото време ще се търсят специалисти в нови области като - универсален техник, дигитален ключар, геймификатор, 
консултант по роботите, телехирург. Това прогнозира проф. Велизара Пенчева председател на Общото събрание на 
Русенския университет "Ангел Кънчев" , съобщи Дарик. Темата на дебата във Видин бе „Пригодност за заетост на 
завършилите висше образование" . 
Според проф. Пенчева, след 10-15 години, ще се изисква висока квалификация за над 60 на сто от професиите на пазара 
на труда. Затова и дълг пред средното и висше образование е да подготви такива хора, с професии. Тя отбеляза, че именно 
с поглед в бъдещето Русенският университет залага на интегрирани методи, за да могат завършилите студенти да поемат 
своя професионален път. 
Проф. Пенчева информира, че 70 студенти от филиал Видин са преминали 240-часово обучение при работодатели, където 
са имали своите ментори. 
 
√ Данък „Градушка“ вдига цените на застраховките 
МЗХГ предлага процент от полиците да отива за борба с природното бедствие 
Нов данък "Градушка" ще вдигне цените на най-масовите застраховки, предупреждават застрахователи. Повод за това е 
законопроект, който предвижда процент от имуществените полици, да отива във фонд за борба с градушките в цялата 
страна. Защитата от градушки ще струва на фермерите 13,5 млн. лева, а на застрахователите - 6 млн. лева годишно Това се 
вижда от разчетите към проекта на закона за превенция от неблагоприятни климатични събития в земеделието. 
Държавният бюджет също ще финансира в бъдеще тази дейност с 8,5 млн. лева, което е намаление в сравнение със 
заложените за тази година 15,7 млн. лева. Засега се очаква разходите за земеделските стопани да са в рамките на 0,5 
лв./декар. 
Предложеният от агроминистерството проект е публикуван за обществено обсъждане. Там е заложено Агенцията за борба 
с градушките да се преобразува в държавно предприятие, което да управлява риска от неблагоприятни климатични 
събития в земеделието. 
Предвижда се предприятието да бъде управлявано от агроминистъра и управителен съвет с представители на 
земеделското министерство, на фермерите, на Асоциацията на застрахователите, както и от директор. 
Част от необходимия ресурс за новите дейности ще се предоставя от бюджета. Останалите средства ще бъдат привлечени 
от земеделските стопани чрез въвеждане на годишни задължителни вноски и от отчисления от премийния приход на 
застрахователните компании, предлагащи определени класове застраховки. 
В мотивите на проекта пише, че ще бъде разширена системата за борба с градушките, като се постигне защита върху 100% 
от обработваемите земеделски земи в страната, както и върху урбанизирани територии, за които съществува техническа 
възможност – Велико Търново, Ловеч, Габрово, Русе, Търговище, Шумен, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, 
Кърджали, Смолян, Благоевград, Кюстендил, Перник, София. 
Ракетната система за борба с градушките в момента покрива едва 1/3 от територията на страната. 
Целта е да се осигури превенция на 100%. Това ще струва 28 млн. лв. годишно. Част от парите ще са от бюджета, друга от 
задължителна вноска от земеделските стопани, а останалото от застраховките. От бранша предупреждават, че това ще е 
за сметка на всички, които застраховат имуществото си - дори за кражба. 
Според земеделското министерство, ако превенцията обхване цялата страна, това ще спести от разходите на 
застрахователите за щети от градушка. 
Застрахователите не са убедени в това и предлагат задължителни полици за производителите, които получават субсидии. 
   
Profit.bg 
 
√ Доларът поскъпва, златото поевтиня до едногодишно дъно  
Азиатските акции последваха представянето на Уолстрийт от вчера, след като оптимистичните нагласи на председателя на 
централната банка на САЩ подкрепни от долара, повишиха основния индекс на борсата в Токио до едномесечен връх и 
свалиха цената на златото до едногодишно дъно. 
Японският индекс Nikkei 225 скочи с 1%, тъй като поевтиняващата йена бе признак за нарастване не печалбите на 
износителите. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI добави 0.5%, а шанхайският CSI300 се повиши с 0.6%. 
В изслушване пред Конгреса председателят на Федералния резерв на САЩ, Джером Пауъл потвърди оптимистичната си 
оценка на щатската икономика и омаловажи ефекта от рисковете свързани със световната търговия върху перспективите 
за вдигане на лихвите. 
Засега щатските компании изглежда реализират сериозни печалби от данъчните намаления с навлизането все по-сериозно 
в сезона на финансовите отчети. Анализаторите очакват печалбите на компаниите от S&P 500 да отчетат ръст от 21.2% за 
второто тримесечие, в сравнение с 20.7% на 1 юли. 
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От 39-те компании в индекса, които обявиха резултатите си досега, 84.6% отчитат по-добро представяне от очакваното. 
Индексът Dow Jones приключи вчерашната сесия с ръст от 0.22%, докато S&P 500 нарасна с 0.40%, а Nasdaq се повиши с 
0.63%. 
Подкрепата на Пауъл за допълнителни вдигания на лихвите повиши лихвата по двегодшните щатски държавни облигации 
до най-високото й ниво от близо десетилетие и оскъпи долара. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, нарасна до 
95.010 пункта, след като вчера бе скочил с 0.46%. Доларът също така поскъпна до най-високото си ниво спрямо йената от 
януари насам като се разменяше срещу 113.07 преди да се стабилизира на 112.92. 
Еврото се търгува срещу 1.1655 долара, след като поевтиня с 0.4% вчера. 
Британският паунд понесе пореден удар свързан с брекзит след като премиерът Тереза Мей едва преодоля поредното 
препятствие в парламента пред излизането на страната от ЕС. 
Управителят на Централната банка на Англия Марк Карни предупреди, че липсата на сделка за брекзит ще има “големи” 
икономически последици и ще породи необходимост от преразглеждане на плановете за вдигане на лихвите. 
Паундът за последно се търгуваше срещу 1.3110 долара, след като вчера поевтиня с 0.9%. 
Поскъпващият долар и вероятността от по-високи лихви в САЩ създават проблеми за златото, чиято цена проби важна 
техническа подкрепа и падна до едногодишно дъно. Спот цената на златото се движеше близо до нивото от 1 228.11 
долара за тройунция, след като преди това се понижи до 1 225.58. Златото поевтинява с над 5% от началото на годината. 
Цените на петрола също се понижиха след появилата се информация за неочакван ръст в петролните запаси на САЩ. 
Петролът от сорта брент поевтиня с 29 цента до 71.87 долара за барел, докато щатският лек суров петрол изгуби 32 цента 
до 67.76 долара за барел. 
 


