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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
В. Стандарт 
 
√ АИКБ раздава награди за ”Икономика на светло” 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще оповести данните от си годишно изследване "Икономика на 
светло" за размерите и обхвата на сенчестия бизнес. А на тържествена церемония вечерта ще бъдат отличени и носителите 
на наградите за "икономика на светло". 
Данните от изследването "Икономика на светло" ще представят председателят на АИКБ Васил Велев и професор Стефан 
Петранов - ръководител на проекта, създател на композитния индекс, а също и главният секретар на организацията 
Милена Ангелова. 
Призовете за лоялна икономика се връчват в три категории - за нормативен акт или административна практика, довели до 
ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата, за личност или организация, допринесла за 
ограничаване на превенцията на неформалната икономика и за журналист или медия, допринесли за промяна на 
обществените нагласи за нетърпимост към неформалната икономика. Сред номинираните институции са НАП, 
Министерството на туризма и Комисията по правни въпроси в парламента. 
Целта на конкурса е да стимулира борбата със сивата икономика и да повишава обществената нетърпимост към 
нелоялните бизнес практики. 
 
√ У нас ДДС се събира по-добре от средното в ЕС 
Данък добавена стойност (ДДС) в България се събира по-добре от средното ниво за целия Европейски съюз, все още не 
сме се справили максимално успешно с намаляване на значението на сивата икономика, заяви тази сутрин по БНР 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
„ДДС събираме добре, но не така стоят нещата с неформално заетите, т.нар. „случай на заплата в плик“, където трябва да 
се вземат много мерки. Това, което ще предложим, е в трудовите договори да се включва пълният размер на осигуровките, 
които трябва да се плащат по закон на база на това възнаграждение… Ще предложим екипи по региони, каквито 
функционират в други сфери за борба със сивите практики, контрабандата, както и обединяване на органите, имащи 
отношение към процесите“, допълни Велев. 
„Добре е данъчната система да не се пипа. Тя е добра, функционира добре. България извърши данъчната реформа добре. 
Управляващата коалиция спечели изборите с платформа, в която беше казано, че данъците няма да се пипат. Ако те тръгнат 
да се пипат, значи са излъгали избирателите… Един такъв разговор отклонява вниманието от важните въпроси като, 
например, недостига на човешки ресурси. Тук е въпросът за демографските тенденции. Всяка година губим 45 000 души 
на пазара на труда“, оплака се председателят на АИКБ. 
Асоциацията ще оповести днес данните от годишното си изследване „Икономика на светло“ за размерите и обхвата на 
сенчестия бизнес. 
„Индексът „икономика на светло“ се изчислява от 2010 година насам. Той е набор от 25 подиндекса, стойности или 
съотношения на различни величини, които характеризират различни проявления на сивата икономика. Като цяло имаме 
свиване на сивата икономика. Има области на задържане, дори и на свиване на светлата икономика, там се прави и по-
задълбочен анализ, но като цяло стойностите растат“, обяви Васил Велев. 
 
В. Монитор 
 
√ АИКБ представя днес нивото на Композитния индекс „Икономика на светло“ за 2018 г. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Националният център „Икономика на светло“ ще оповестят 
днес от 11.00 в централата на АИКБ на ул. „Тракия“ №15 в София, стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“ 
за 2018 г. 
Ще бъде направен и анализ на ситуацията, предизвикателствата и тенденциите на изсветляването на икономиката в 
България, уточняват от асоциацията. 
Участие в пресконференцията по този повод ще вземат Васил Велев, председател на УС на АИКБ, проф. д-р Стефан 
Петранов, ръководител на екипа, създал Композитния индекс „Икономика на светло“, д-р Милена Ангелова, главен 
секретар на АИКБ и ръководител на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ и Добрин Иванов, 
изпълнителен директор на АИКБ. 
Композитният индекс „Икономика на светло“ е иновация в методологията за проследяване и измерване на процесите на 
неформалната икономика, както у нас, така и на европейско равнище. 
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Довечера от 18.00 в в зала „Средец“ на „София хотел Балкан” ще се проведе и официалната церемония за връчването 
наградите „Икономика на светло“ за 2018 г. 
 
БНР 
 
√ АИКБ ще оповести годишното си изследване за "Икономика на светло", както и ще раздаде награди  
Асоциацията на индустриалния капитал ще оповести данните от си годишно изследване "Икономика на светло" за 
размерите и обхвата на сенчестия бизнес. А на тържествена церемония вечерта ще бъдат отличени и носителите на 
наградите за "икономика на светло". 
Данните от изследването "Икономика на светло" ще представят председателят на АИКБ Васил Велев и професор Стефан 
Петранов - ръководител на проекта, създател на композитния индекс, а също и главният секретар на организацията 
Милена Ангелова.  
Призовете за лоялна икономика се връчват в три категории - за нормативен акт или административна практика, довели до 
ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата, за личност или организация, допринесла за 
ограничаване на превенцията на неформалната икономика и за журналист или медия, допринесли за промяна на 
обществените нагласи за нетърпимост към неформалната икономика. Сред номинираните институции са НАП, 
Министерството на туризма и Комисията по правни въпроси в парламента. 
Целта на конкурса е да стимулира борбата със сивата икономика и да повишава обществената нетърпимост към 
нелоялните бизнес практики. 
 
√ Васил Велев: Събираме ДДС по-добре от средното ниво в ЕС 
Свиване на сивата икономика и растеж на светлата отчете Велев 
„Индексът „Икономика на светло“ се изчислява от 2010 година насам. Той е набор от 25 подиндекса, стойности или 
съотношения на различни величини, които характеризират различни проявления на сивата икономика. Като цяло имаме 
свиване на сивата икономика. Има области на задържане, дори и на свиване на светлата икономика, там се прави и по-
задълбочен анализ, но като цяло стойностите растат“. Това каза пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал. 
Асоциацията ще оповести данните от годишното си изследване „Икономика на светло“ за размерите и обхвата на 
сенчестия бизнес. 
В предаването „Преди всички“ Велев подчерта, че у нас вече събираме ДДС по-добре от средното ниво в Европейския 
съюз. 
„Не така стоят нещата с неформално заетите, т.нар. „случай на заплата в плик“, където трябва да се вземат много мерки“. 
„Това, което ще предложим, е в трудовите договори да се включва пълният размер на осигуровките, които трябва да се 
плащат по закон на база на това възнаграждение… Ще предложим екипи по региони, каквито функционират в други сфери 
за борба със сивите практики, контрабандата, както и обединяване на органите, имащи отношение към процесите“, 
допълни още Васил Велев. 
„Добре е данъчната система да не се пипа. Тя е добра, функционира добре. България извърши данъчната реформа добре. 
Управляващата коалиция спечели изборите с платформа, в която беше казано, че данъците няма да се пипат. Ако те тръгнат 
да се пипат, значи са излъгали избирателите… Един такъв разговор отклонява вниманието от важните въпроси като, 
например, недостига на човешки ресурси. Тук е въпросът за демографските тенденции. Всяка година губим 45 000 души 
на пазара на труда“. 
Интервюто с Васил Велев можете да чуете в звуковия файл. 
 
В. Монитор 
 
√ Васил Велев: Събираме ДДС по-добре от средното ниво в ЕС  
„Индексът „Икономика на светло" се изчислява от 2010 година насам. Той е набор от 25 подиндекса, стойности или 
съотношения на различни величини, които характеризират различни проявления на сивата икономика. Като цяло имаме 
свиване на сивата икономика. Има области на задържане, дори и на свиване на светлата икономика, там се прави и по-
задълбочен анализ, но като цяло стойностите растат". Това каза пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал. 
Асоциацията ще оповести данните от годишното си изследване „Икономика на светло" за размерите и обхвата на 
сенчестия бизнес. 
В предаването „Преди всички" Велев подчерта, че у нас вече събираме ДДС по-добре от средното ниво в Европейския 
съюз. 
„Не така стоят нещата с неформално заетите, т.нар. „случай на заплата в плик", където трябва да се вземат много мерки". 
„Това, което ще предложим, е в трудовите договори да се включва пълният размер на осигуровките, които трябва да се 
плащат по закон на база на това възнаграждение... Ще предложим екипи по региони, каквито функционират в други сфери 
за борба със сивите практики, контрабандата, както и обединяване на органите, имащи отношение към процесите", 
допълни още Васил Велев. 
„Добре е данъчната система да не се пипа. Тя е добра, функционира добре. България извърши данъчната реформа добре. 
Управляващата коалиция спечели изборите с платформа, в която беше казано, че данъците няма да се пипат. Ако те тръгнат 
да се пипат, значи са излъгали избирателите... Един такъв разговор отклонява вниманието от важните въпроси като, 
например, недостига на човешки ресурси. Тук е въпросът за демографските тенденции. Всяка година губим 45 000 души 
на пазара на труда". 

http://bnr.bg/horizont/post/101138829/vasil-velev-sabirame-dds-po-dobre-ot-srednoto-nivo-v-es
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
В. Монитор 
 
√ Срещата на върха на ЕС без резултат, премиерът Борисов разговаря с Франс Тимерманс  
Премиерът Бойко Борисов се срещна снощи с Франс Тимерманс, кандидат на Партията на европейските социалисти за 
председател на Европейската комисия. Началото на срещата бе излъчено в профила на премиера във Фейсбук. 
Борисов съобщи на Тимерманс, че до вчера решението на Европейската народна партия е било ЕК да бъде оглавена от 
Манфред Вебер. По неговите думи Вебер има повече тежест в Европейския парламент и затова се очертава компромис 
Тимерманс да поеме ЕК, съобщи БТА. 
За мен е важен компромисът, отбеляза Борисов. Той добави, че след разговорите си с държавните и правителствените 
ръководители на Германия, Франция, Холандия, Испания, се е очертало виждането, че е по-добре да не се проявява инат 
в сложните преговори за разпределението на висшите постове в ЕС. 
Премиерът посочи като важни за България въпросите с наблюдението на ЕК, Шенгенското пространство, реформата в 
съдебната система. Борисов отбеляза, че нашата страна изпълнява препоръките на ЕК. Той добави, че с Тимерманс, досега 
зам.-председател на ЕК, са работили прекрасно през годините. 
На свой ред Тимерманс заяви, че винаги е работил добре с българските власти. Винаги съм бил прям и винаги съм 
изразявал възхищение за всичко, което правиш за борбата с корупцията и организираната престъпност в твоята страна. 
Имали сме много честни разговори с теб, затова ценя нашето приятелство, каза той на премиера Борисов. 
Председателят на Европейския съвет Доналд Туск временно прекъсна извънредната среща на върха, посветена на трите 
най-висши поста в Европейския съюз, за да участва в двустранни консултации с отделните европейски лидери, каза негов 
говорител, цитиран от ДПА. 
"Туск ще организира двустранни срещи с лидери. Работата ще бъде подновена, щом двустранните разговори приключат", 
съобщи в Туитър неговият говорител Пребен Ааман. 
Началото на срещата на върха беше определено за 16 часа по Гринуич, но тя започна с повече от три часа закъснение 
заради консултации на Туск с лидерите от ЕС, които имат дълбоки разногласия по кандидатурите за висшите постове и най-
вече за председател на Европейската комисия. 
 
News.bg 
 
√ Какво е производството на енергийни продукти у нас през април 2019 г.? 
Националният статистически институт (НСИ) публикува данни за производство и доставки на енергийни продукти за месец 
април 2019 година. 
През април 2019 г. спрямо март 2019 г. нараства производството на: 

- пропан-бутанови смеси - с 37.5% до 11 хил. т; 
- безоловен бензин - с 91.9% до 165 хил. т; 
- дизелово гориво - с 52.3% до 268 хил. т. 

В сравнение с март 2019 г., когато се наблюдава намалено производство на пропан-бутанови смеси, безоловен бензин и 
дизелово гориво заради планов ремонт на мощности, производството през април 2019 г. достига до обичайните си 
месечни обеми. 
Намалява производството на: 

- твърди горива - с 10.8% до 1 833 хил. т; 
- природен газ - с 33.3% до 2 млн. м3; 
- електроенергия - с 8.5% до 3 630 ГВтч (табл. 1 от приложението). 

През април 2019 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: 
- твърди горива - с 19.0%; 
- електроенергия - с 19.9%. 

Спрямо данни на НСИ се наблюдава значително отклонение в производството на пропан-бутанови смеси, безоловен 
бензин и дизелово гориво през април 2019 г. спрямо същия месец на предходната година, дължащо се на ограниченото 
производство на горива през април 2018 г. поради планов ремонт на мощности. 
Доставки на енергийни продукти 
През април 2019 г. спрямо март 2019 г. нарастват доставките на: 

- пропан-бутанови смеси - с 5.4% до 39 хил. т; 
- безоловен бензин - с 22.5% до 49 хил. т; 
- дизелово гориво - с 8.0% до 202 хил. т. 

Намаляват доставките на: 
- твърди горива - с 12.4% до 1 890 хил. т; 
- природен газ - с 13.8% до 250 млн. м3; 
- електроенергия - с 8.4% до 2 748 ГВтч (табл. 2 от приложението). 

През април 2019 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: 



4 

 

- твърди горива - със 17.6%; 
- безоловен бензин - с 14.0%; 
- дизелово гориво - с 12.2%; 
- природен газ - с 24.4%; 
- електроенергия - с 20.6%. 

Намаляват доставките на: 
- пропан-бутанови смеси - с 4.9%. 

 
√ Бисер Петков се хвали с ниската безработица - 5.3% 
По данни на Агенцията по заетостта за месец май безработицата е 5,3 %, като това е най-ниският процент безработица 
регистриран, откакто е създадена агенцията. Това заяви пред bTV министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. 
175 000 се регистрираните безработни, а тенденцията за намаляване на безработицата се увеличава, подчерта Бисер 
Петков. 
По отношение на данните, че българите заминават да работят в чужбина, а молдовци идва за сезонна работа в страната 
ни, министърът посочи, че над 8600 са регистрираните сезонни работници до средата на юни, като те са от 35 държави. 
На въпрос до кога ще сме свидетели на феномена "работещи-бедни", той заяви, че с ръста на минималната работна заплата 
този феномен се ограничава. 
Министърът коментира и разликата в заплащането между България и Гърция, като заяви, че това се основава на 
миграцията. По думите му през последните 1-2 години има сближаване на доходите ни с други европейски държави. 
Във връзка с увеличаването на тавана на пенсиите той поясни, че 43 000 пенсионери ще бъдат получат пълния си размер 
на пенсиите.  
До момента те са били ограничени на 910 лв., като е предвидено те да станат 1200 лв. 
По думите на министър Петков от 1 юли се очаква увеличение на пенсиите с 5,7%, като хората ще имат възможност да 
избират по коя от двете формули да им бъде изчислявана пенсията. 
Този избор ще бъде възможен до 2021 г., уточни Петков. 
За законът за личната помощ и забележките отправени от омбудсмана Мая Манолова, той отбеляза, че допуска, че има 
пропуски в Агенциите по социално подпомагане. 
Към 15 юни над 65 000 са подали заявления за индивидуална оценка, като в 3400 от тях е заявена помощ за личен асистент, 
поясни Петков. 
Той подчерта, че за има един човек право на лична помощ той задължително трябва да премина през индивидуална 
оценка на потребностите му. 
Социалният министър изтъкна за пореден път, че Стратегия за детето няма. Имало е проект, но работата по него е 
окончателно спряна. 
Според него много важно е в обществото да има съгласие какви политики за децата трябва да се следват и как да се 
подкрепят семействата. 
 
√ ЕС и Меркосур постигнаха съгласие за търговско споразумение 
Европейският съюз и Меркосур постигнаха политическо съгласие за амбициозно, балансирано и всеобхватно търговско 
споразумение.  
Споразумението, по което двете страни работят от 20 години, ще обхване 780 милиона души и ще премахне по-голямата 
част от митата на стоките, които Евросъюзът изнася за страните от Меркосур - Аржентина, Бразилия, Парагварй и Уругвай, 
съобщи еврокомисарят по търговията Сесилия Малмстрьом:  
Когато влезе изцяло в действие, то ще спести на фирмите от ЕС до 4 млрд. евро, което е четири пъти повече, отколкото с 
Япония.  Днес ние имаме големи мита - 35 на сто върху автомобилите, между 14 и 20 на сто върху машините, до 18 на сто 
върху химикалите, 14 на сто върху лекарствата, 35 на сто върху облеклата и обувките. 
Споразумението ще облагодетелства и хранително-вкусовата промишленост, тъй като в момента европейският износ се 
облага с големи мита - от 20 на сто за шоколадите до 35 на сто за алкохолните и безалкохолни напитки. Документът дава 
и правна гаранция за защитата от имитация на над 350 европейски хранителни продукти и напитки, признати като 
географски индикации. Също така двете страни се ангажират да спазват Парижкото споразумение за климата. 
Европейските стандарти за безопасност на храните няма да се променят и вноса в Общността трябва да се съобразява с 
тях.  
Министърът на външните работи на Аржентина Хорхе Фори отбеляза, че споразумението е между народи от два 
континента с еднакъв корен, тъй като много от предците на жителите на страните от Меркосур са дошли от Европа: 
Ние отправяме послание към света - два народа се опитват да израстват позитивно в бъдещето. 
За да влезе в сила, споразумението трябва да бъде гласувано от Европейския парламент и ратифицирано от страните-
членки. 
 
БНТ 
 
√ По-евтин роуминг от днес между страните от Западните Балкани 
Цените за роуминг услуги между Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Албания, Косово и Босна и Херцеговина ще 
намалят с 27% от днес, а от юли 2021 г. ще бъдат напълно премахнати. 
Динамиката на намалението съответства на споразумението, подписано на Втората дигитална среща на високо равнище 
за Западните Балкани, като предпоставка за започване на процедурата за премахване на роуминга в Европейския съюз. 
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Проучването на Агенцията за електронни комуникации (АЕК), проведено от 24 до 31 миналия месец, показва, че почти 1/5 
от анкетираните, които знаят какво е роуминг, са чули за договора за регионален роуминг. 
С него от 2014 г. бяха намалени цените между Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Босна и Херцеговина. Миналата 
година Албания и Косово се присъединиха към регионалната инициатива. 
Между Северна Македония и Гърция също се очаква по-евтин роуминг, който ще се реализира след необходимите условия 
за влизане в сила на Меморандума за сътрудничество между двете страни. 
Най-често роумингът се използва за изпращане на SMS съобщения -78%, а за обаждания – 54,8%, докато интернет в 
роуминг използват само 18% от потребителите. 
 
√ Финландия поема председателството на ЕС 
Финландия поема днес от Румъния шестмесечното ротационно председателство на Европейския съвет, съобщава ДПА, 
цитирана от БНР. 
Мотото на финландското председателство е "Устойчива Европа - устойчиво бъдеще", а централната тема е насърчаването 
на глобалното лидерство на ЕС в действията, посветени на климата. 
Хелзинки ще председателства срещите на Европейския съвет в Брюксел и Люксембург, както и неофициалните срещи на 
министрите на страните от ЕС във Финландия. Освен това в този период ще се състоят около 90 срещи на различни работни 
групи и експерти. 
В реч пред националния парламент миналата седмица финландският премиер Анти Рине заяви, че приоритет на 
председателството ще е постигането на напредък в борбата с климатичните промени и приемането на мерки за опазване 
на околната среда. 
Финландия ще се стреми също да отстоява общи европейски ценности като върховенството на закона, човешките права, 
равноправието и демокрацията. 
Сред предизвикателствата пред ЕС през следващите 6 месеца е отложеното излизане на Великобритания от съюза, чийто 
краен срок сега е 31 октомври. 
След половин година Финландия ще предаде щафетата на следващия ротационен председател, който е Хърватия. 
 
√ За първи път действащ американски президент стъпи на севернокорейска земя 
Исторически момент на последната граница на Студената война. За първи път действащ президент на САЩ стъпи на 
севернокорейска земя. Доналд Тръмп и Ким Чен Ун си стиснаха ръцете и от двете страни на демаркационната линия, която 
разделя Корея вече 66 години. Двамата обявиха подновяване на преговорите за ядрено разоръжаване на Северна Корея. 
Малка крачка в политическото шоу на Доналд Тръмп или истински скок към постигането на мир на Корейския полуостров, 
който технически е в състояние на война от средата на миналия век? В близките седмици трябва да стане ясен отговорът 
на този въпрос, възникнал от днешното безпрецедентно събитие в демилитаризираната зона на 38-ия паралел. 
Ким Чен Ун, висш ръководител на КНДР: Президентът Тръмп току-що премина демаркационната линия и така стана 
първият американски президент, посещавал нашата страна. Вярвам, че това е израз на волята му да елиминираме лошото 
ни минало и да се открием към ново бъдеще. 
Тръмп и Ким уговориха третата си среща по нестандартен начин - американският президент предложи вчера в туитър и 
използва визитата си в Южна Корея, за да отиде до демилитаризираната зона. Севернокорейският лидер не се поколеба 
да пропътува 200 км= от Пхенян. 
Разговорът им продължи около час, а ключовите думи на Тръмп след него бяха "голяма чест" и "голямо приятелство". 
Доналд Тръмп, президент на САЩ: Изградихме чудесни отношения. Спомнете си преди две и половина години какво се 
случваше преди да стана президент. Много лоша и много опасна беше ситуацията - и за Южна Корея, и за Северна, за 
света. Отношенията ни сега значат толкова много за толкова хора! 
 
В. Банкерь 
 
√ Институциите се събират заради тол системата 
Регионалният министър Петя Аврамова свиква на 5 юли Обществения консултативен съвет по въвеждане в експлоатация 
на електронната система за таксуване на база време и изминато разстояние. Пред участниците в заседанието ще бъде 
представен напредъкът по въвеждане в експлоатация на електронната система за пътни такси на база време и изминато 
разстояние. Ще бъдат дискутирани обхватът и тарифите на електронната система за преминаване по републиканската 
пътна мрежа.  
За участие в заседанието са поканени заместник-министри на финансите, на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, на околната среда и водите, представители на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Пътна 
инфраструктура“, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Електронно управление“.  Покана е изпратена и до 
представители на Конфедерация на автобусните превозвачи, Българска асоциация на сдруженията от автомобилния 
транспорт, Камара на автомобилните превозвачи в България, Съюз на организациите в автомобилния транспорт, 
Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата, „Национално сдружение на българските 
превозвачи“, Сдружение „Национална транспортна асоциация“, Български съюз на частните предприемачи „Възраждане”, 
Браншово сдружение на автобусните превозвачи от област Плевен, Съюз на международните превозвачи, Национално 
сдружение на българските спедитори, Българска петролна и газова асоциация и Сдружение за модерна търговия. 
Тол системата е готова за техническа експлоатация от 16 август. На представянето на готовността за въвеждането й в 
началото на седмицата стана ясно, че над 40% от инфраструктурата на тол системата няма да се използва, въпреки че ще 
бъде изградена. Първоначално за таксуване ще бъдат въведени не повече от 6000 км, обяви регионалният зам.-министър 
Николай Нанков. По договор обаче компанията изпълнител „Капш“ трябва да изгради инфраструктура на 10 800 км. До 
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намаляването на толувания обхват се стигна след недоволството на тежкотоварните и автобусните превозвачи, които 
изтъкнаха, че той не е бил обсъден предварително с тях. След настояване на бранша се отложи и стартът на таксуването за 
време, който по закон трябваше да е на 16 август.  
Междувременно проф. Олег Асенов – началник на отдел „Управление на информационните системи и инфраструктурата”, 
в "Националното тол управление", обяви, че при формирането на тарифите има два проблема. Единият е обхватът, тоест 
кои пътища ще бъдат толувани, а другият - за какви пари.  Той допълни, че вече има първоначални предложения за размера 
на таксите, като поясни, че техническият обхват на системата е 10 800 км, а търговският е по-малък. 
 
БНР 
 
√ Президентът Румен Радев ще се срещне с китайския премиер Ли Къцян в Далиен  
Президентът Румен Радев и премиерът на Китай Ли Къцян ще обсъдят на среща в Далиен възможностите за увеличаване 
на китайските инвестиции в България. По време на срещата с министър-председателя на Китай българският държавен 
глава ще представи план с основните насоки за развитие на българо-китайските отношения. 
Румен Радев и Ли Къцян разговаряха преди години в София при посещението на китайския премиер у нас. Тогава двамата 
обсъдиха идеята за създаване на изследователски център в София, който да подпомогне съвместни проекти с Китай, а 
Радев отбеляза отличните политически отношения между двете страни.  
„Прегледът на китайското икономическо присъствие в нашия регион показва, че съседни държави като Гърция, Румъния, 
Сърбия се радват на многократно по-голяма китайско инвестиционно присъствие. Затова и ние желаем да наваксаме 
пропуснатото до момента“. 
Утре Радев ще участва в церемонията по откриване на световния икономически форум в Далиен, известен като Летния 
Давос. Държавният глава ще направи изказване в рамките на сесията „Диалог между китайските държавни предприятия и 
българската власт“. 
 
√ Агенцията по заетостта с три нови услуги в полза на безработните от уязвимите групи  
„Консултации и менторство след започване на работа“ е една от трите нови услуги, които стартира от днес Агенцията по 
заетостта. В седем региона на страната Агенцията ще прилага три нови и пет подобрени услуги в полза на безработните от 
уязвимите групи – младите, хората над 50 години и самотните родители. 
 „Услугата „Консултации и менторство след започване на работа“ предоставя подкрепа, съвети, модели на поведение. Това 
е много продължителна работа, която започва още от регистрирането в Бюрото по труда. Към всеки човек се подхожда 
индивидуално, за да се намерят пречките, поради които той не може да намери трудовото си поприще. Това продължава 
и с търсенето на подходяща работа и подходящ работодател. И след започването на работа продължава индивидуалната 
работа на нашите трудови посредници, така че човекът да се адаптира към новото място и да не се откаже да остане. 
Работодателят също е важна фигура в този процес“. Това каза в предаването „Преди всички“ Кремена Калчева, главен 
директор в Главна дирекция „Услуги по заетостта“ към Агенцията по заетостта. 
„Семеен трудов консултант“ е другата форма, с която към активна позиция се привличат безработни членове на семейства, 
в които едно от лицата е регистрирано в Бюрото по труда, тоест привличаме негов роднина. Най-често това са деца на 
безработни родители, така че да активизираме тяхното поведение, мотивацията им за работа“. 
Калчева поясни, че и двете услуги са изключително ориентирани към продължителна индивидуална работа с лицата, като 
повече се залага на качеството и на ефекта на тяхното прилагане. 
„Мобилно бюро по труда“ е изнесена услуга в отдалечени населени места, изолирани заради инфраструктура, заради 
социално или демографско положение. 
„Предлагат се услугите, които се предоставят в офисите на бюрата по труда, включително регистрация на неактивни и 
нерегистрирани безработни, консултации на безработни и на работодатели“. 
 
√ Арбанаси е домакин на първата национална конференция на младите учители 
60 преподаватели до 35-годишна възраст от страната ще вземат участие в конференцията “Предизвикателството пред 
образованието и младите педагози на XXI век”. Националният форум ще се проведе от днес до сряда в архитектурния 
резерват Арбанаси край Велико Търново. 
Първата национална конференция на младите учители ще започне със среща, на която ще бъдат обсъдени добрите 
практики и ще се отправят вдъхновяващи послания към всички преподаватели. Ще бъдат проведени обучения за 
придобиване на квалификационни кредити.  
„Нужна е промяна на класическия начин на преподаване“, коментира Розалия Личева, началник на Регионалното 
управление на образованието във Велико Търново: 
„Начинът, по който учителите да преподават, е чрез преживяното от децата. Това е предизвикателството пред цялата ни 
образователна система“.  
Форумът се организира от Регионалното управление на образованието, Сдружението на младите учители към училище 
„Бачо Киро“ във Велико Търново и Просветното министерство. 
 
√ КЕВР трябва да обяви новите цени на парното и тока, които влизат в сила от днес 
Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви новите цени на парното и тока, които влизат в сила от днес. 
Предложенията на регулатора предвиждат увеличение за електроенергията с 3,5 процента и на топлоенергията със средно 
4,5 процента за страната. 
След проведените обсъждания на цаната на тока за новия регулаторен период до средата на следващата година, 
енергийният регулатор предлага 3,5% поскъпване за абонатите на ЧЕЗ, 3,6% за EVN и 3,4% за Енерго Про.  
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„Увеличението трябва да бъде единствено в рамките на инфлацията между месец април 2018г. и месец април 2019г. 
Инфлацията е 3,7%, а предложенията, които прави комисията се ограничават до 3,5%“, обясни председателят на КЕВР Иван 
Иванов. 
Най-голямо увеличение в цената на парното и топлата вода се очаква в Разград - 17%, следван от Габрово с близо 13%. 
Около 7 % увеличение се очаква в Пловдив, Плевен, Бургас, Враца и Велико Търново, а за София планираният ръст е с 4%. 
Поевтиняване пък с 0,4% се очаква в Сливен. 
След обявената по-ниска цена на природния газ за третото тримесечие, председателят на КЕБВ съобщи, че ако тенденцията 
се запази, тогава може да намали планираното поскъпване на парното и топлата вода:  
„КЕВР има право на всеки три месеца период тогава, когато по начало се актуализира цената на природния газ, да се 
произнесе и с промяна на цялата топлинна енергия“. 
 
√ Започва кандидатстването по схемата “Де минимис“ 
От днес животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата “Де минимис“, съобщават от фонд 
“Земеделие“. 
Общият размер на помощта е над 26 млн лева, като ще я получат фермери, отглеждащи крави, биволи, овце-майки и кози-
майки. За да кандидатстват земеделците трябва да са регистрирани и да нямат задължения към фонд “Земеделие“. 
От Фонда припомнят, че по схемата “Де минимис“ един фермер може да получи до 25 хил. евро за период от три години. 
 
Еconomy News 
 
√ Германия: 44% от електроенергията от ВЕИ  
Рекордните 44 процента от германската  електроенергия са били произведени от възобновяеми източници през първата 
половина на годината, като челното място се заема от вятърните паркове на суша, съобщи енергийната асоциация BDEW, 
цитирана от ДПА. 
Наличието на повече вятър е спомогнало за повишаването на дела на възобновяемите източници от 39 процента през 
първото полугодие миналата година, уточни асоциацията. 
Вятърните паркове на суша са произвели 55,8 милиарда киловатчаса електроенергия или с 18 процента повече спрямо 
същия период миналата година, се посочва в предварителните данни на BDEW. 
Слънчевата енергия е нараснала с 1 милиард до 24 милиарда киловатчаса. А крайбрежните вятърни паркове са осигурили 
12 милиарда киловатчаса или с 30 процента повече на годишна основа. 
Общо 36,7 милиарда киловатчаса са били произведени от други енергийни източници, основно биомаса и вода, което е с 
500 милиона киловатчаса повече спрямо същия период миналата година. 
Макар данните да изглеждат впечатляващи, шефът на BDEW Щефан Капферер каза,че ситуацията изглежда 
проблематична. 
При сегашния растеж на възобновяемата енергия тя ще генерира 54 процента от електроенергията до 2030 година, докато 
правителствената цел е 65 процента, каза той. 
 
Investor.bg 
 
√ ИПИ: Предложените промени на ДДС не са ефективна социална мярка 
Няма достатъчно аргументи за връзката между исканите изменения в ДДС за храните и лекарствата и постигането 
на целите, посочва Лъчезар Богданов от ИПИ 
Народни представители от БСП предложиха намалени ставки за облагането с ДДС - 5% за избрани хранителни продукти и 
9% за лекарства, заплащани от НЗОК, медицински изделия и диетични храни за медицински цели. Вносителите предлагат 
и повишаване на прага за задължителна регистрация от 50 на 100 хил. лева. Макар проектът да е придружен с мотиви и 
оценка на въздействието, текстовете са кратки и по-скоро декларативни. Не са формулирани ясни цели и не е изготвен 
социално-икономически анализ, аргументиращ връзката между предложените изменения и постигането на целите, пише 
Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика. 
Заявените мотиви, а и изказвания на политици, подкрепящи идеята, са насочени към повишаване на покупателната сила 
на домакинствата, предполагаемо – на тези с по-ниски доходи. Има очакване и за насърчаване на вътрешното потребление 
като цяло. Мярката се представя като възможен и желан инструмент за социална политика. Допускането за намаление на 
крайните цени в резултат от промените в данъчните ставки е ключова хипотеза за реализирането на посочените цели. 
При оценка на ефектите от конкретния законопроект, както и общо по философията на подобна посока на реформа на 
данъчната система, трябва да се имат предвид поне следните икономически закономерности, представени накратко тук. 
Данъчната система трябва да се разглежда в цялост и да се отчита въздействието на структурата на облагане върху 
икономическото развитие. Решението за промяна на относителната тежест на един данък за сметка на друг въздейства 
върху стимулите на бизнеса и домакинствата, променя поведението, насърчава едни житейски и икономически избори и 
обезсърчава други. Данъчната система на една страна следва да е съобразена с дългосрочните предизвикателствата пред 
факторите за нарастване на производителността и качеството на човешкия капитал, спецификите и структурата на нейната 
икономика, както и данъчните политики на страни, които са регионален или международен конкурент за привличане на 
инвестиции. България и страните от Централна и Източна Европа се стремят към догонване на по-богатите икономики в 
съюза и затова се опитват да изградят и прилагат данъчна политика, която да насърчава спестявания, предприемачество, 
инвестиции, труд, и в по-малка степен – текущо потребление. Допълнително следва да се отчита, че подобна структура на 
данъчното облагане е по-адекватна за малки отворени икономики, в които международната размяна на стоки и услуги 
има значителна роля. 
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С увеличаването на сложността и въвеждането на разнообразни данъчни изключения и специални режими нараства и 
възможността за избягване на облагането, а политическата динамика логично създава постоянен натиск за нови и нови 
преференции. От друга страна, трябва да се имат предвид и разходите на самата приходна администрация по прилагане 
на закона и предотвратяване на измами. Не е учудващо, че десетилетия на изследвания и анализи от ОИСР и МВФ 
потвърждават, че ДДС е ефективен там, където основата е максимално широка и се прилага единна ставка. 
Намаление на данъчната тежест винаги трябва да е в политическия дневен ред, но икономическата логика диктува то да 
започне от онези данъци, които въздействат в най-голяма степен на инвестиции, потребление, труд и изобщо, на 
стопанските решения. Идеите за преференциално третиране на потреблението на определени стоки трябва да се сравнят 
(поне) с намаление на осигурителните вноски, облагане на корпоративните печалби и дивиденти, а също и с намаляване 
на стандартната ставка на данъка върху добавената стойност. 
За пореден път се дават откъслечни примери с други страни с намалени ставки, без анализ на ефектите и за публичните 
финанси в тези страни и дори без да се споменат ключови характеристики на данъчната тежест там. От страните в 
Централна и Източна Европа, които прилагат диференцирана ставка за някои храни и/или лекарства, само една има по-
ниска стандартна ставка и една – същата като България. Всички останали облагат с по-висока тежест както невключените в 
групата за намалена ставка хранителни продукти, така и всички останали стоки и услуги. 
Има като че ли пълна увереност, че по-ниската ставка ще се пренесе автоматично в по-ниска цена на стоките за 
потребителите. Очакваната промяна на цената на една стока при намаление на данъчната ставка зависи най-общо от два 
фактора: еластичността на търсенето, от една страна, и пазарната структура, наличието на конкуренция и еластичност на 
предлагането, от друга. Може да се твърди с голяма доза увереност, че ефектът ще бъде „споделен“ между потребители, 
търговци и доставчици, като крайната цена няма да спадне с целия размер на намаления данък. Следва да се отбележи 
също, че в Словакия през 2016 г. и в Румъния (през 2013 и 2015 г.) са въведени по-ниски ставки за някои хранителни 
продукти. Задълбочен анализ на ефектите все още не е направен, но незабавните резултати, измерени през промяна в 
цените в месеците след данъчните промени, са показателни - цените спадат с между 25 и 50% от намалението в данъчната 
ставка. 
Използването на мерки за въздействие върху цените, независимо дали става въпрос за административно контролиране 
или чрез промяна в ДДС, не може да постигне ефект само за определени социални групи. По-ниските цени са за всички 
потребители, независимо от размера на дохода -  от подобни мерки се възползват както най-бедните, така и най-богатите. 
Хората с високи доходи потребяват повече в абсолютно изражение. Така например, в десетте процента домакинства с най-
високи доходи разходите за потребление на хранителни продукти са 3,4 пъти по-високи от тези в десетте процента с най-
ниски доходи; при лекарствата и здравните услуги разликата е 3,3 пъти, по данни на НСИ. Ако разгледаме доходите и 
потреблението на двадесетте процента най-бедни, то общият ефект от очакваните по-ниски цени е минимален. Отчитайки 
потреблението на основните хранителни продукти средно на лице в тези подоходни групи, мярката ще „спести“ около 3 
до 3,50 лева на човек на месец. Това означава, че при значително по-нисък общ фискален ефект може да се насочват по-
високи социални трансфери към конкретни уязвими групи. Така се прилага общия принцип във фискалната политика за 
провеждане на социално подпомагане през бюджетните разходи, а не през данъчната система. 
По отношение на лекарствените продукти следва да се отбележи, че промяната има неутрален нетен ефект върху 
публичните финанси по отношение на разходите, финансирани от НЗОК. Доколкото и в момента ценообразуването за тези 
лекарства е регулирано и непазарно, няма причина да се счита, че различната данъчна ставка ще промени възможността 
на министерството или касата да влияят на цените. 
В заключение, предложението ще промени данъчната система по начин, който не е благоприятства икономическия растеж, 
инвестициите и заетостта в дългосрочен план. Същевременно, потенциалният социален ефект за домакинствата с ниски 
доходи е минимален, като би могъл да се постигне много по-ефективно чрез насочени социални трансфери и други мерки 
за икономическо и социално включване. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- На живо от Брюксел: Как се разпределят постовете в Европа? 
- Недоволство във Варна: След като кола уби дете в Морската градина, граждани искат ограничения. 
- В сезона на отпуските: От какво се оплакват туристите? 
- Маршрут през ремонта. На живо, от столичния бул. "България". 
- В минутите на синоптика: Кои ще са най-хубавите дни през юли? 

БТВ, „Тази сутрин" 
- Директно от Варна: Защо в Морската градина се движат автомобили и можеше ли да бъде избегната смъртта на 

3-годишното дете? 
- Вежди Рашидов, за фалшивото изкуство и реалната политика. 
- Оставки и нови назначения в БСП. Кой пое отговорност за изборната загуба и как левицата се готви за вота наесен? 

Гост: Георги Свиленски, БСП 
- „Чети етикета": Ще поевтинеят ли стоките, ако се намали размерът на ДДС? 
- Директно, след блокадата на границата ни с Гърция, ще се вземат ли мерки за регулиране на трафика? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Ще бъде ли забранен достъпът на автомобили до Морската градина във Варна, след като петгодишно дете беше 

прегазено в парка? 
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- На живо: Избягаха ли туристите от Слънчев бряг? Видео от социалните мрежи показва плаж без летовници и с 
празни шезлонги. 

- Защо за пореден път на границата с Гърция се образуваха километрични задръствания? 
- „На твоя страна": Дезинфектанти и хлор, над нормата в басейните в страната. Има ли опасни градски плажове и 

ще бъдат ли затворени басейните с нарушения? 
- Кой ще е новият председател на Европейската комисия? На живо, от Брюксел. 
- Уволнения и трусове на върха след пленума на БСП. Говори Александър Симов. 
- „Джулай морнинг": Как в Бургас посрещнаха изгрева на морския бряг? 
- „Пълен абсурд" с Румен Бахов: Гора от колчета блокира вход на блок, за да го пази от неправилно паркирали. 
- Как една училищна директорка и двама бивши футболисти се оптиват да върнат в клас ромските деца от кв. 

„Факултета" в София? 
- Екзотични папгали превземат Бургас, а певицата Тони Димитрова се оказа един от най-големите им почитатели. 
- Гостува част от екипа на новия български филм „Писма от Антарктида". 

 
√ Предстоящи събития в страната на 1 юли 
София. 

- От 11.00 часа в Националния исторически музей с възпоменание ще бъде отбелязана 1 година от кончината на 
проф. Божидар Димитров. Ще бъде представен един от последните научни проекти на професор Димитров - 
книгата „Светите братя Кирил и Методий - съпокровители на Европа". 

- От 11.00 часа в зала Еспланада II в хотел Бест Уестърн Плюс Експо ще се проведе пресконференция по проект 
„Подобряване мониторинга на качеството на питейните води", финансиран по Оперативна програма „Околна 
среда" 2014-2020. Участие в пресконференцията ще вземат представители на Министерството на 
здравеопазването, на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г., на Националния 
център по радиобиология и радиационна защита, на регионалните здравни инспекции и др. 

- От 11.00 часа в зала 1 в сградата на Столична община ще се проведе среща между кмета на София Йорданка 
Фандъкова, президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на СТСБ Екатерина Йорданова, на която ще 
бъде обсъдена тригодишна програма за увеличение на възнагражденията в Столичния градски транспорт. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция с аргументи срещу наложеното от 
президента Румен Радев вето върху Закона за Черноморското крайбрежие. Ще участват представители на 
Национална асоциация „Българско Черноморие", Национално сдружение за защита на собствениците на имоти, 
както и на Сдружение „Зелен алианс". 

- От 11.00 часа в Конферентната зала на Асоциацията на индустриалния капитал в България ще се състои 
пресконференция, на която ще бъде оповестена стойността на Композитния индекс „Икономика на светло" за 2018 
г. Участие в пресконференцията ще вземат Васил Велев, председател на УС на АИКБ, проф. д-р Стефан Петранов, 
ръководител на екипа, създал Композитния индекс „Икономика на светло", д-р Милена Ангелова, главен секретар 
на АИКБ и ръководител на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика" и Добрин Иванов, 
изпълнителен директор на АИКБ. 

- От 11.30 часа 16 състав на Софийския градски съд ще заседава по искането за изменение на мярка за 
неотклонение, подадено от Пол Боевски. 

- От 14.00 часа във фоайето на централния вход на СУ „Св. Климент Охридски" ще бъде открита документална 
изложба „Безпределният космос на човешкия ум" за проф. Виден Табаков. 

- От 18.00 часа в зала „Средец" на София Хотел Балкан ще бъдат връчени наградите „Икономика на светло" за 2018 
г. 

- От 18.30 часа в АРТ галерия НДК ще бъде открита експозицията „Армения и България - цветове и форми". 
- От 19.30 часа на лятната сцена на НДК ще се проведе концерт, с който Посолството на САЩ ще отпразнува Деня на 

независимостта - 4 юли. 
*** 
Благоевград. 

- От 09.00 часа на тенис кортовете в парк „Бачиново" ще бъде открита Европейска отборна лятна купа по тенис за 
девойки до 14-годишна възраст. 

*** 
Бургас. 

- От 18.30 часа в Културен център „Морско казино" ще бъде открита изложба с премиера на книга по повод 85 
години от рождението на актьора Кирил Господинов. От 21.00 часа на открита сцена „Охлюва" ще се прожектира 
филмът „Баш майсторът на море". 

*** 
Варна. 

- От 17.00 часа в Градската художествена галерия световни майстори на акварела представят свои творби на Второто 
Международно триенале „Духът на акварела". 

*** 
Видин. 

- От 11.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Димитър Велков, председател 
на Областния съвет на БСП и Михаил Миков, член на НС на БСП за предстоящото преструктуриране на видинската 
МБАЛ „Света Петка" и предстоящия протест на медицинските работници. 

*** 
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Враца. 
- От 10.00 часа пред сградата на общината ще се проведе церемония „10 причини да остана в моята Враца". На 

събитието ще бъдат представени 10 фото пана, представящи развитието на града в различни сфери, ще бъдат 
връчени и награди в 8 категории. 

*** 
Добрич. 

- От 09.00 до 13.00 часа в Младежки център - Добрич ще се проведе инициативата Еко лято 2019. 
- От 09.00 до 17.30 часа в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще се състои Летен детски център „Млади 

възрожденци". 
*** 
Куклен. 

- От 18.00 часа Пловдивският митрополит Николай ще оглави Архиерейска света Литургия в Кукленския манастир 
„Св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян" в деня, в който Православната църква прославя светите 
безсребреници и чудотворци Козма и Дамян. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека 
 
Money.bg 
 
√ Cлeд peĸopднo пocĸъпвaнe злaтoтo paзoчapoвa c нaй-гoлeмия cи cпaд oт гoдинa нacaм 
Злaтoтo зaпoчнa тpeтoтo тpимeceчиe нa гoдинaтa cъc cпaд пoд 1400 дoлapa зa тpoйyнция cлeд ĸaтo CAЩ и Kитaй пocтигнaxa 
ĸoнceнcyc дa cлoжaт тъpгoвcĸaтa вoйнa нa пayзa и дa дaдaт нaчaлo нa нoви пpeгoвopи. 
Toвa пoтoпи цeнитe нa бeзoпacнитe aĸтиви, cтимyлиpaни пpeз пocлeднитe ceдмици oт нecигypнocттa oĸoлo oтнoшeниятa 
мeждy двeтe дъpжaви. Paзбиpa ce, oĸoнчaтeлнo peшeниe oт cтpaнa нa Baшингтoн и Πeĸин нямa. 
Πpeз минaлaтa ceдмицa ĸюлчeтo злaтo дocтигнa 6-гoдишeн вpъx, cлeд ĸaтo ФEД дaдe cигнaл, чe мoжe дa пpeдпpиeмe 
нaмaлявaнe нa лиxвитe, a ĸoнфлиĸтът мeждy Щaтитe и Иpaн нaбpa cĸopocт. B peзyлтaт зa юни мeceц цeнaтa нa блaгopoдния 
мeтaл зaпиca 5% pъcт или нaй-гoлeмият тaĸъв oт 2016 гoдинa нacaм. 
Πo вpeмe нa paннaтa тъpгoвия в нaчaлoтo нa тaзи ceдмицa oбaчe злaтoтo изгyби 1,8% oт cтoйнocттa cи дo 1384,06 дoлapa 
зa тpoйyнция или нaй-знaчитeлния cпaд зa пocлeднaтa eднa гoдинa. Ha 25 юни мeтaлът пocĸъпнa дo 1439,21 дoлapa зa 
тpoйyнция или нaй-виcoĸoтo paвнищe oт 2013 гoдинa. 
"Бeзcпopнo пpeз тaзи cyтpин виждaмe яcни cлaбocти нa пaзapa", ĸoмeнтиpa cтpaтeгът в Аuѕtrаlіа аnd Nеw Zеаlаnd Ваnkіng 
Grоuр Дaниeл Xaйнec, цитиpaн oт Вlооmbеrg. 
"Ho cмятaм, чe oчaĸвaниятa зa лиxвитe в CAЩ ca пo-ocнoвнa движeщa cилa в cлyчaя. Taĸa чe мoжe дa oчaĸвaмe дocтa 
пoлoжитeлнo paзвитиe пpи злaтoтo и нaмaлявaнe нa cилaтa нa дoлapa пpи пoтeнциaлнo нaмaлявaнe нa лиxвитe в близĸo 
бъдeщe", дoпълвa eĸcпepтът. 
Πpи ocтaнaлитe блaгopoдни мeтaли cpeбpoтo oтчeтe cпaд oт 0,8%, плaтинaтa - oт 0,1%, a пaлaдият пocĸъпнa c 0,2%. 


