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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ РЕКОРДЕН РЪСТ НА СВЕТЛИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ 
Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) измерва 
светлата част на българската икономика, се е повишил с 4,55 пункта и е достигнал рекордно ниво от 79,10 пункта. Данните 
бяха оповестени на пресконференция, на която АИКБ обяви за девета поредна година стойността на индекса. 
АИКБ изчислява Композитния индекс „Икономика на светло“ от 2010 г. До 2013 г. той нараства плавно, като единственият 
спад от 1,2 пункта отбелязва през 2014 г. От 2015 г. продължава тенденцията на неговия ръст: 
 

 
 
Повишаването на стойността за изминалата година отразява не само обективни положителни явления и процеси в 
икономиката, които се отчитат от статистическия под-индекс, но и положителна промяна в оценките на бизнеса и 
служителите за динамиката и дела на неформалната икономика, което се отчита от социологическия под-индекс (макар и 
в по-малка степен). 
Анализът на Композитния индекс показва увеличение на стойността и на двата под-индекса. Статистическият индекс отчита 
ръст от 4,4 %, а социологическият – 0,15 %. Това означава, че постигнатите реални успехи все още не са оценени от 
работодателите и заетите лица и че е необходима по-сериозна информационна кампания. 
Сред основните причини за положителните тенденции са финансовата и икономическа стабилност в страната, 
предприетите нови мерки за подобряване на бизнес средата и ограничаване на неформалната икономика, увеличаване 
на обема на износа на България, общото намаляване на интензивността на основните стресогенни фактори, които създават 
негативни психологически нагласи сред бизнеса, както и отсъствието на миграционен натиск по границите на страната ни. 
От АИКБ отчитат, че през 2018 г. причините, които задържат засилването на положителните тенденции в изменението на 
индекса „Икономика на светло“, са липсата на работна ръка, която е основен проблем на българския бизнес, новото рязко 
административно повишаване на минималната работна заплата, което пък от своя страна е довело до повишаване на 
„сивите“ практики в някои сектори. Външните фактори, които са повлияли на повишаването на индекса са 
задълбочаващата се икономическа криза в Турция, продължаващите санкции на ЕС срещу Русия и съответни 
контрасанкции, както и назряващите търговски конфликти между САЩ и Китай, САЩ и ЕС и САЩ и партньорите им то 
NAFTA. 
Докладът за изчисляването на КИ и материалите от негово представяне може да намерите ТУК. 
 
 
 

http://bica-bg.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb/2018-%d0%b3%d0%be%d0%b4/
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БТВ 
 
√ Бизнес «на светло»: Все повече фирми работят легално 
Според АИКБ основните причини за положителните тенденции са финансовата и икономическа стабилност в 
страната. 
Увеличава се броят на фирмите, които работят легално у нас и си плащат данъците. 
Това стана ясно от доклад на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), според който индекс «Икономика 
на светло» се е повишил с 4,55 пункта и е достигнал рекордно ниво през 2018. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Economic.bg 
 
√ АИКБ: 84% от българската икономика ще работи на светло до 2023 г. 
През миналата година е отчетено рекордно изсветляване на икономиката, сочат данни от доклада "Икономика на 
светло" 
До 2023 г. 84% от българската икономика ще работи на светло, сочат прогнозите в новия доклад за индекса "Икономика 
на светло"/, проследяван от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Според данните на работодателската организация през миналата година показателят се е повишил с над 5 пр.п. от 74.55% 
през 2017 г. до 79.10% през миналата година. Това е най-големият ръст от отчитането на индекса от 2010 г. насам. 
Според АИКБ индексът е можело да се повиши дори повече, но основните причини, задържали по-голямото му нарастване 
през 2018 г., са липсата на квалифицирани кадри и липсата или недостатъчността на реформи в ключови сектори като 
здравеопазване, енергетика, защита на конкуренцията, правосъдие, вътрешен ред и сигурност. 
Организацията подчертава, че поредното рязко административно повишаване на минималната работна заплата е довело 
до повече "сиви" практики в някои сектори, както и сред нискоквалифицираните работници. "Административното 
повишаване на минималната заплата с по около 10% всяка година не кореспондира с нарастването на производителността 
в българската икономика. Европейската комисия препоръчва на страната ни възможно най-скоро да приеме прозрачен 
механизъм за определянето на минималната заплата, но преговорите между соцциамсоц партньори по темата засега са 
напълно замразени", обясни Стефан Петранов, ръководителят на екипа, създал методологията за композитния индекс 
"Икономика на светло". 
Възможното по-голямо изсветляване на българската икономика е било осуетено и от външни фактори. Сред тях са 
безпокойството от назряващите търговски конфликти между САЩ и Китай и между САЩ и ЕС. Голямо влияние са оказали 
и задълбочаващата се политическа и икономическа криза в Турция, както и конфликтите в Сирия и Украйна. Не на последно 
място са продължаващите санкции на ЕС срещу Русия и съответните контрасанкции. 
"В сивата икономика се губят много средства, които не влизат в държавния бюджет и спъват воденето на добри социални 
политики. Освен това нашите членове търпят нелоялна конкуренция от страна на компаниите в сивата икономика - крадат 
им работници, подбиват им цените", коментира председателят на АИКБ Васил Велев. 
 
В. Капитал 
 
√ АИКБ: Българската икономика изсветлява 
Нарастващият брой плащания с карта е един от основните фактори, оказали влияние през 2018 г.  
Икономиката изсветлява значително през 2018 г., показват изчисленията на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), която за девета поредна година представи индекса "Икономика на светло". Показателят се повишава до 
рекордните 79.1 пункта, което е с 4.55 пункта над нивото от година по-рано. Тенденцията се потвърждава както от 
статистическите данни, които представляват половината от индекса, така и от анкетите с работодатели и заети, които са 
другата половина. За сравнение, през 2010 г., когато започна да се изготвя, стойността на индекса беше 64.59 пункта. 
По-малко кешови разплащания 
Индексът "Икономика на светло" има два компонента с равно тегло при изчисленията - статистически и социологически. 
Оценката на първия нараства от 39.35 пункта (от общо 50) до 43.75 пункта в рамките на година. Той взима предвид 
показатели като паричното предлагане в икономиката, събраните акцизи, външната търговия. Тук оценката се повишава 
за почти всички подкомпоненти, но най-значителен е растежът при паричните плащания - все повече хора в България 
използват дебитна или кредитна карта, увеличава се броят на ПОС терминалите, подобрява се фискалната култура на 
населението. Колкото повече разплащания стават по банков път, толкова повече намалява сивата икономика, подчертава 
авторът на методологията проф. д-р Стефан Петранов. 
Освен паричния подкомпонент подобрение има и при броя на неформално заетите - данните показват, че броят на 
осигурените в страната расте по-бързо от броя на заетите, което показва изсветляване. 
Междувременно от АИКБ подчертаха и усилията на Агенция "Митници", в резултат на които се увеличава и събираемостта 
на дължимия акциз за алкохол и цигари. Влошаване на резултатите има при външната търговия, но тук данните от НСИ, 
които се използват в индекса, подлежат на големи ревизии. "Този спад може да се каже, че не е толкова голям или че 
въобще не е спад", коментира проф. Стефан Петранов. 
Бизнесът и работещите са по-скептични 
Социологическият компонент, който представлява мненията на бизнеса и работниците за изсветляването на икономиката, 
също нараства, но доста по-скромно - от 35.20 до 35.35 пункта през 2018 г. От АИКБ си обясняват разминаването с една от 
най-масовите сиви практики в България - т.нар. заплата в плик. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/biznes-na-svetlo-vse-poveche-firmi-rabotjat-legalno.html
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Макар че това не е най-скъпата страна на сивата икономика, много хора се сблъскват пряко или косвено, през близки или 
познати, с неофициално получаване на заплати и затова усещането е, че сивата икономика е по-голяма, отколкото е, става 
ясно от думите на председателя на управителния съвет на АИКБ Васил Велев. От друга страна, загубите за бюджета и 
съответно социалната сфера са много по-сериозни от други практики, като укриването на акцизи например. 
Ръстът на икономиката също помага 
Според АИКБ изсветляването на икономиката през последните пет години се дължи на няколко фактора. От една страна, 
България е стабилна както в икономическо, така и в политическо отношение. Така например фалитът на КТБ и 
политическата нестабилност през 2014 г. доведоха до понижение на индекса през същата година. От друга страна, стоят 
усилията на Националната агенция за приходите (НАП) например. Миналата година агенцията предприе редица кампании 
- проверки на касовите наличности (в резултат намаляха с 5 млрд. лв.), както и информационни кампании като "заплата в 
плик". 
Сред външните фактори, които спомагат за изсветляването на българската икономика, са излизането на глобалната 
икономика от финансовата криза и липсата на миграционен натиск по границите на България, сочи докладът на АИКБ. 
Според прогнозата на работодателската асоциация индексът ще нарасне до 84 пункта през 2023 г. и така сивата икономика 
ще се свие до средните за ЕС нива от 15%. 
 
БНТ 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал: Българската икономика изсветлява 
Българската икономика изсветлява все повече. За миналата година индексът "Икономика на светло" бележи рекорден 
ръст, отчитат от Асоциацията на индустриалния капитал и Националния център "Икономика на светло". 
Специфичният показател, който измерва размера на икономиката, спазваща правилата и законите, е нараснал през 2018 
г. с 4,5 пункта. През този период сивата икономика се свива непрекъснато, с изключение на 2014 г., съществен е обаче 
темпът на този процес. 
проф. Стефан Петранов - ръководител на екипа, създал Композитния индекс "Икономика на светло": Тази година 
действително наблюдаваме един ръст, едно изсветляване, което не е наблюдавано досега. 
Ако тази посока се съхрани, след 4 години България ще достигне средния показател за сива икономика в Европейския съюз. 
В резултат на действията на държавната администрация имаме блестящи резултати в събирането на ДДС и акцизи, а 
приходите от данъка върху дивидентите са се увеличили с над 130 милиона лева. 
Васил Велев - председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България: Вероятно 
сивата икономика не е толкова голяма, колкото си мислим, че е голяма. Но това откъде идва? Това идва от най-масовия 
опит за обяснение, от най-масовите ѝ проявления, а те са именно заплатата в плик. 
Като основен проблем беше посочен начинът за определяне на минималната работна заплата, посочиха от 
работодателската организация. Те предлагат минималното възнаграждение да се определя по браншове. Сегашният 
механизъм тласка много работници и работодателите им в сивия сектор. Надежди за скорошно решение обаче няма, 
посочиха от бизнес организацията. 
 
Нова ТВ 
 
√ АИКБ: Българската икономиката постепенно изсветлява 
Българската икономиката постепенно изсветлява. Това съобщи професор Стефан Петранов, ръководител на екипа, създал 
Композитния индекс „Икономика на светло”, предаде БТА. 
Проф. Петранов представи анализ на ситуацията и тенденциите за изсветляването на икономиката в България на 
пресконференция на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ и Националния център „Икономика на 
светло”. 
Композитният индекс „Икономика на светло” през 2018 г. се е повишил с 4,55 пункта и достига рекордно ниво от 79,10 
пункта, посочи проф. Петранов. Той добави, че през 2017 г. този индекс е бил 74,55 пункта, а през 2016 г. 71,81 пункта. 
„Наблюдаваме постепенно изсветляване на българската икономика. Новото е ускоряването на тази тенденция", отбеляза 
Стефан Петранов. Той допълни, че тези данни са предварителни. Освен това тези показатели са „косвени индикатори". 
Наблюдава се ръст на хората, които работят с договори, заяви проф. Петранов. Въпреки че расте показателят за 
разплащането по банков път на работниците и служителите продължава да расте, голяма част от тях продължават да 
получават заплатата си в плик. Повечето от анкетираните работници, които работят на допълнителна работа с договор, са 
отговорили, че част от възнагражденията ми се плащат на ръка. 
Сравнително високият дял на младежката безработица остава и през 2018 г., показват резултатите от анализа. 
Събираемостта на ДДС се повишава. Според АИКБ причина за това е, че Министерството на финансите, правителството и 
Народното събрание са осъществили поредица от действия за подобряване и усъвършенстване на режима на облагане с 
ДДС. Наблюдава се ръст и в плащането на акцизи за тютюневи и изделия и алкохол. Това се дължи на подобрената 
контролна дейност на Агенция "Митници" и НАП, смятат от АИКБ. 
„Въпреки по-добрите резултати, делът на сивата икономика остава сравнително висок”, добави проф. Петранов. „Липсата 
на квалифицирана работна ръка оказва негативно влияние. Липсват реформи в ключови сектори като здравеопазване, 
енергетика, защита на конкуренцията, правосъдие, вътрешен ред и сигурност”. 
Според АИКБ новото рязко административно повишаване на работната заплата е довело до повече „сиви” практики в 
някои сектори. Австрия, Германия, Финландия и Дания в ниския дял на сивата икономика, където в тези страни е под 6 
пункта. 
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News.bg 
 
√ Икономиката ни изсветлява, но сивият сектор остава голям 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчита положителни тенденции в изменението на Композитния 
индекс "Икономика на светло" за 2018 година. 
Причините за това са финансовата и икономическа стабилност, мерките за подобряване на бизнес средата и за 
ограничаване на сивата икономика. 
АИКБ отчита подобрена комуникация на властта с бизнеса. Както през 2017 г., така и през миналата година неблагоприятно 
си остава влиянието на състоянието на образованието и мъчителното придвижване на реформите на пазара на труда. 
Според АИКБ преговорите между социалните партньори за договаряне на прозрачен и честен механизъм за определяне 
на минимална месечна работна заплата са напълно блокирани. 
Повишава се финансовата култура на хората, отчете професор Стефан Петранов. 
Относителната политическа стабилност се отразила положително на състоянието на икономиката. 
НАП е въвела успешна контролна кампания спрямо фирми с голяма касова наличност, което ограничило сивите практики. 
Година след началото на проверките на приходната администрация сумата в касите на дружествата е намаляла с 5 
милиарда лева и е отчетено увеличение на файла върху дивидентите с над 130 милиона лева. 
При допълнителна работа част от възнаграждението се плаща неофициално, стана ясно още от думите на професор 
Петранов. 
Благоприятно отношение към подобряване на бизнес средата има извършената промяна в Закона за счетоводството. 3637 
микропредприятия са освободени от задължителен одит на годишните финансови отчети. Направените мерки са 
облекчили административната тежест. Борбата със сивата икономика не може да става с репресивни мерки, каза Петранов. 
Все пак АИКБ отчита продължаващи неблагополучия в някои държавни политики. Така например в енергетиката все още 
продължава непазарното и привилигировано положение на производителите на ток от ВЕИ и от когенерация, както и на 
така наречените американски централи. Към този проблем се добавили и някои спекулации с осигуряването на студения 
резерв. 
АИКБ апелира към Европейската комисия да продължи да настоява за въвеждането на честен и прозрачен механизъм за 
определяне на минималната работна заплата. АИКБ предлага да се работи систематично и интензивно в посока на 
развитието на социалния диалог на отраслово ниво и на браншово колективно договаряне. 
Организацията смята, че час по-скоро трябва да се отмени административното определяне на минималната работна 
заплата в страната. Това изтласква част от работниците да преминат в сиви практики, според проф. Петранов. 
2017 година е била година на окончателно излизане от финансово-икономическата криза според АИКБ. Все пак 
работодателската организация отчита риска от Брезкит за икономиката на ЕС и България. 
В българската икономика въпреки тези позитивно тенденции остава висок делът на сивата икономика, отчете професор 
Стефан Петранов. 
 
ТВ „Европа“ 
 
√ Спад на сивата икономика за 2018 г.отчетоха от АИКБ  
През 2018 година делът на сивата икономика у нас е намалял. Това отчетоха от АИКБ. Данните показват рекордно 
покачване на индекса “Икономика на светло”. Той достига до 79%. За изсветляването на икономиката спомагат 
повишаването на събираемостта на акцитите за тютюневи изделия и алкохол. Въпреки, че икономиката изсветлява, все 
още има предприятия, които дават пари на своите служители в плик. 
За 2018 година с 4,5 процентни пункта се е увеличил индексът “Икономика на светло”. Така той достига рекордните 79%. 
Няколко са факторите с които от АИКБ обвързаха това покачване. 
проф. д-р Стефан Петранов – АИКБ: 
„Едното е добрата работа на правителството, акцизите на алкохол тютюневи изделия.“ 
През изминалата година се отчита и увеличение на банковите плащания, което спомага за изсветляването на икономиката, 
допълват от асоциацията. Въпреки това, все още има служители които получават запалтите си в плик.  
От АИКБ настояват и за това в трудовите договори да бъде записан пълният размер на осигуровките 
Очакванията на АИКБ са, ако положителният тренд се запази, икономиката на светло през 2023 година да достигне до 84%. 
 
Investor.bg 
 
√ Все повече фирми в България работят „на светло“ 
До 2023 г. 84% от българската икономика ще работи изцяло легално, показва доклад на АИКБ  
Все повече фирми работят „на светло“. Борят на компаниите, които си плащат данъците и извършват дейността си легално, 
се увеличава с 4,55 пункта, като достига рекордно високи нива. Това показва композитния индекс "Икономика на светло" 
за 2018 г., изготвен от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Според доклада до 2023 г. 84% от българската икономика ще работят на светло. Показателят се е повишил от 74,55% през 
2017 г. до 79,10% през миналата година. 
От бизнеса твърдят, че причините за това са финансовата и икономическа стабилност, мерките за подобряване на бизнес 
средата и за ограничаване на сивата икономика. 
От АИКБ отчитат, че има и подобрение в комуникацията между властта и бизнеса и допълват, че увеличеният обем на 
износа на България и отсъствието на миграционен натиск по границите на страната ни са фактори, които също са повлияли 
бизнесът да изсветлява все повече. Според доклада тази тенденция е трайна и ще продължи. 
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Работодателите обаче подчертаха, че липсата на квалифицирана работна ръка и повишаването на минималната работна 
заплата са довели до повишаване на „сивите“ практики в някои сектори. 
"Административното повишаване на минималната заплата с по около 10% всяка година не кореспондира с нарастването 
на производителността в българската икономика. Европейската комисия препоръчва на страната ни възможно най-скоро 
да приеме прозрачен механизъм за определянето на минималната заплата, но преговорите между социалните партньори 
по темата засега са напълно замразени", обясни Стефан Петранов, който е ръководител на екипа, създал методологията 
за композитния индекс "Икономика на светло". Investor.bg припомня, че казусът се обсъжда горещо по време на дебатите 
около Закона за държавния бюджет всяка есен, но към момента така и не е намерено работещо решение, което да 
удовлетворява както исканията на работодатели, така и и исканията на синдикатите. От размера на минималната работна 
заплата зависят много плащания и различни видове обезщетения.  
„Негативните тенденции обаче са без промяна в последните години. Основно неблагоприятно влияние върху бизнес 
средата оказва качеството на образованието и „мъчителното“ придвижване на реформите на пазара на труда“, коментира 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
Той добави, че е редно да се вземат мерки, защото в сивата икономика се губят много средства, които не влизат в 
държавния бюджет и спъват воденето на добри социални политики. По думите му по този начин много фирми търпят 
нелоялна конкуренция от страна на компаниите в сивата икономика, които си позволяват да правят „дъмпинг“ на цените 
и да „крадат“ работници. 
Велев обърна внимание, че и изсветляването е можело да бъде в по-големи обеми, но е повлияно и от външни фактори. 
За пример той посочи безпокойството от назряващите търговски конфликти между САЩ и Китай и между САЩ и ЕС. По 
думите му голямо влияние са оказали и задълбочаващата се политическа и икономическа криза в Турция, както и 
конфликтите в Сирия и Украйна. 
Но като цяло относителната политическа стабилност се е отразила положително на състоянието на икономиката, твърдят 
от АИКБ. 
 

 
 
Работодателите похвалиха усилията на Националната агенция за приходите (НАП) и кампанията за изсветляването на 
фирмените каси. „Година след началото на проверките на приходната администрация, сумата в касите на дружествата е 
намаляла с 5 млрд. лв. и е отчетено увеличение на данъка върху дивидентите с над 130 млн. лв.“, каза още Петранов. 
Той подчерта, че благоприятно отношение към подобряване на бизнес средата има извършената промяна в Закона за 
счетоводството от края на 2017 г., според която 3637 микропредприятия са били освободени от задължителен одит на 
годишните финансови отчети, което значително е облекчило административната тежест за тях. 
 
Fakti.bg 
 
√ Рекорден ръст на светлия бизнес в България 
Повишаването на стойността за изминалата година отразява не само обективни положителни явления и процеси в 
икономиката  
Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) измерва 
светлата част на българската икономика, се е повишил с 4,55 пункта и е достигнал рекордно ниво от 79,10 пункта. Данните 
бяха оповестени днес на пресконференция, на която АИКБ обяви за девета поредна година стойността на индекса. 
АИКБ изчислява Композитния индекс „Икономика на светло“ от 2010 г. До 2013 г. той нараства плавно, като единственият 
спад от 1,2 пункта отбелязва през 2014 г. От 2015 г. продължава тенденцията на неговия ръст: 
Повишаването на стойността за изминалата година отразява не само обективни положителни явления и процеси в 
икономиката, които се отчитат от статистическия под-индекс, но и положителна промяна в оценките на бизнеса и 
служителите за динамиката и дела на неформалната икономика, което се отчита от социологическия под-индекс (макар и 
в по-малка степен). 
 
 

https://bazar.bg/obiavi/
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В. Банкерь 
 
√ Спад на сивата икономика у нас през 2018 г.  
През 2018 г. делът на композитния индекс "Икономика на светло" се увеличава с 4.55 пункта спрямо 2017 г. и достига 
79.10%. Българската икономика изсветлява, а делът на сивия сектор намалява. Това заяви на пресконференция проф. 
Стефан Петранов, ръководител на екипа, създал композитния индекс "Икономика на светло". 
Композитният индекс "Икономика на светло" е създаден през 2009 г. с проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", а 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) провежда това изследване със собствени средства. Индексът е 
иновация в методологията за проследяване и измерване на процесите на неформалната икономика, както у нас, така и на 
европейско равнище. 
През последните години тенденцията показва един постоянен позитивен възходящ тренд в българската икономика, 
подчерта Петранов. По неговите думи в по-ранни периоди, между 2010-2013 г., общата насока също се запазва, с 
изключение на 2014-а, когато се наблюдаваше спад и разширяване на сивия сектор. "Тази година действително 
наблюдаваме едно изсветляване, което не е наблюдавано до сега", отбеляза експертът. Той допълни, че тези данни са 
предварителни и са на база "косвени индикатори", а окончателните ще излязат в периода септември - октомври 2019 г. 
Със стабилните 3.07% намалява сивата икономика през 2017 г. и достига ниво от 25.22%, при 28.29% през 2016 г. 
Основните фактори, предизвикващи тази възходяща тенденция, са външни и вътрешни според проф. Петранов. През 2018 
г. съвместни проверки на НАП, ГИТ и полиция са довели до мотивирането на действия за намаляване на сивите практики 
в сферата на трудовите отношения, както и за изобличаване на фискални нарушения. "Година след началото на проверките 
на НАП сумата, налична в касите на дружествата, намаля с 5 милиарда лева и беше отчетено увеличение на данъка върху 
дивидентите с над 130 милиона лева", изтъкват от АИКБ. 
Тази акция влезе в добра синергия с друга кампания: "Заплата в плик". Тя ефективно намалява риска от нелоялна 
конкуренция чрез укриване на част от работните заплати чрез нерегламентираното им плащане "в плик", като информира 
работниците и служителите за това какви загуби претърпяват, когато се съгласяват да не бъдат осигурявани на реалния им 
доход и вземат част от заплатата си в плик. "Хората ще знаят какво губят, ще бъдат мотивирани да не се съгласяват на 
заплати в плик, като мисля, че това е една много положителна мярка от страна на НАП", каза Петранов. 
Повишава се и показателят ДДС, който показва косвено в каква степен държавата събира дължимото. Напредъкът през 
2018-а, според експертите от АИКБ, би бил невъзможен без законодателните действия, предприети през предходната 
година, както и редица практики, извършени от различните министерства. 
Все още делът на сивата икономика остава висок, според Петранов. "От една страна липсва квалифицирана работна ръка, 
факт, за който бизнесът сигнализира от вече 2-3 години“. Това измества пазара на труд в посока към служителите и по този 
начин работодателите трябва да се съобразяват с техните изисквания, които не винаги съвпадат с нормативните. От друга 
страна, все още има нереформирани ключови сектори в икономиката, като здравеопазване, енергетика, правосъдие и там, 
според експерта, предстоят трудни решения.  
Рязкото административно покачване на минималната работна заплата (МРЗ) не кореспондира с увеличаването на 
производителността на труда, посочи още Петранов. "Това създава мотивация да се предприемат сиви практики, 
специално по отношение на възнаграждението на ниско квалифицирани работници и възнаграждението на млади хора 
без практика. Този проблем продължава да съществува и за момента не се вижда някакво решение". 
АИКБ апелира към Европейската комисия да продължи да настоява за въвеждане на честен и прозрачен механизъм за 
определяне на МРЗ. "Към днешна дата трябва час по-скоро да се отмени административното определяне на МРЗ за 
страната и да се премине към нейното договаряне между национално представителните организации на социалните 
партньори с помощта на съответен механизъм, определящ границите, в които да се договаря МРЗ", посочват от 
асоциацията. 
Според Васил Велев, председател на УС на АИКБ, най-големи рискове от сива икономика има в строителството, туризма, 
транспорта и в малките фирми, но според него не трябва да бъдем песимисти. "През 1993 г. брутният продукт на България 
на глава от населението е бил 3583 долара. При приемането на валутния борд през 1997-а става 3810 долара, а през 2017 
г. - 8331 долара, или 2.3 пъти повече. И това благодарение на 350 000 предприемачи в България. За това трябва да се 
популяризират и хубавите примери", каза той. 
Експертът прогнозира, че със сегашните темпове на изсветляване на икономиката в България може да се очаква до 4-5 
години да достигнем средното ниво за ЕС. "Не бива да забравяме обаче, че ще продължи да се повишава", добави проф. 
Петранов. 
Участие в пресконференцията взеха 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.  
 
Дневник 
 
√ Икономиката изсветлява рекордно, но трудовите отношения изостават  
Съставният индекс "Икономика на светло", чрез който Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) измерва 
светлата част на българската икономика, се е повишил с 4.55 пункта и е достигнал рекордно ниво от 79.10 пункта, съобщи 
асоциацията, която го изчислява вече десет години. 
Икономиката би изсветлявала още по-бързо, ако минималната работна заплата (МРЗ) не се повишаваше административно, 
подчертават авторите на изследването. Политиката на невъздържано нарастване на МРЗ продължава и това съответно 
води до надценяване на труда на най-нискоквалифицираните работници, изцяло за сметка на средноквалифицираните и 
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висококвалифицираните, затруднява наемането на хора с ниска квалификация и ги изпраща в сивия сектор или на 
социални помощи, се посочва в изследването. То констатира, че изсветляването на трудовоправните отношения 
продължава да е с най-ниски стойности. 
Икономиката изсветлява рекордно, но трудовите отношения изостават 
Липса на реформи или недостатъчни реформи в ключови сектори като здравеопазване, енергетика, защита на 
конкуренцията, правосъдие, вътрешен ред и сигурност също забавят подобряването на бизнес средата. Липсата на ясна, 
директна и неизкривена или орязана връзка между осигурителен доход и получавана пенсия в бъдещето при първия стълб 
си остава непроменена, което по никакъв начин не насърчава заетите да се осигуряват, е друга констатация в доклада. 
В полза на изсветляването на икономиката работят решения от предишни години - свързването на търговските обекти с 
НАП онлайн, възстановяването на митническото дознание, въвеждането на измервателни прибори при производителите 
на алкохолни продукти и горива, мерките срещу касовите наличности във фирмите. 
Като фактор за последващо изсветляване асоциацията оценява въвеждането на Единната система за туристическа 
информация до края на годината, чрез която ще има по-голяма яснота за броя на туристите, обслужени в хотелите. 
Страхът от нова, очаквана или неочаквана криза, определено не беше сред сериозните стресогенни фактори през 2018 
година. Но съществуването на подобно очакване, съществуването на убеденост в неизбежността на избухването на някаква 
нова криза е реалност, предупреждават авторите на доклада като изтъкват въздействието на външнополитически фактори 
- назряващите търговски конфликти между САЩ и Китай, търговските измерения на прилагането на "ядрената сделка с 
Иран", Брекзит, икономическите проблеми на Турция и т.н. 
"Това, което не беше фактор през 2018 година, може да има много по-сериозно отражение през 2019 година и през 
следващите години. България трябва да е готова за много по-драматични обрати, предизвикани от конфронтацията в 
световната търговия и трябва да има планове за реакция в техния контекст", предупреждават авторите на доклада. 
 
Днес+ 
 
√ Рекорд – над 79% от фирмите работят „на светло“ и плащат данъци  
Фирмите у нас, които работят легално и изрядно плащат данъците си, стават все повече. Това сочи докладът на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Организацията от години мери индекса „Икономика на светло“. 
Пред 2019 година той бележи исторически рекорд и достига 79.1%. Това е с 4.55 пункта повече от предходната 2017 и ръст 
от почти 15% от 2010 г. насам. 
Очаква се процентът на фирмите в „светлата“ част на икономиката трябва да достигне 84% през 2023 г. 
От АИКБ са категорични, че основните фактори за „изсветляването“ на бизнеса са финансовата и икономическа стабилност 
в страната, добрите показатели на износа, както и липсата на миграционен натиск по границите. 
Въпреки общата положителна тенденция, която се очаква да продължи и пред следващите години, работодателите 
предупреждават, че повишаването на минималната работна крие рискове от увеличаването на „сивите“ практики в 
определени сектори. 
 
БНР 
 
√ Томислав Дончев: Всички бюджетни разходи ще бъдат подложени на проверка  
Всички бюджетни разходи ще бъдат подложени на проверка, заяви вицепремиерът Томислав Дончев пред членовете на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Дончев участва тази вечер в церемонията по връчването на годишните награди "Икономика на светло". 
Вицепремиерът се надява през следващата година всеки инвестиционен разход да бъде прозрачно достъпен за 
гражданите. "Съвсем скоро, подобно на Програмата за развитие на селските райони, ще бъдат подложени на проверка 
всички бюджетни разходи, с което ще бъдем една от първите държави в Европа", каза Дончев. 
"Време е да развием в бизнеса усещане за екология. Средата, в която работим не бива да я замърсяваме, трябва да я 
пазим, защото там реализираме всичките си намерения“, заяви вицепремиерът и посочи, че държавата също трябва да 
дава пример в тази посока. 
"Не може да има силен бизнес, ако има слаба държава. Когато си говорим за сива икономика – големият проблем е не 
ощетяването на бюджета, не следването на правилата, което създава предпоставки за нечестна конкуренция. Това от своя 
страна създава непазарна икономика. Кой иска да участва в състезание със спорни правила и съдия със спорен интегритет. 
По отношение на сивата икономика – ние се научихме да ходим, време е да се научим да тичаме“, смята вицепремиерът. 
За шеста поредна година Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в България раздаде годишните си награди 
„Икономика на светло“. 
 
В. Монитор 
 
√ Сивата икономика падна до около една пета  
Ръстът на легалния бизнес от 4,5% за 2018-та е най-високият за последните 5 години 
Сивата икономика падна до около една пета. Това сочи композитният индекс "Икономика на свело 2018", обявен в 
понеделник от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Националния център "Икономика на светло". 
Делът на легалният бизнес у нас за миналата година достига 79,10 пункта, или с на 4,5 на сто повече от предходната. 
Председателят на работодателската организация Васил Велев припомни, че сивата икономика не само ощетява хазната, 
но и е форма на нелоялна конкуренция спрямо фирмите, работещи по правилата. 
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Българската икономиката постепенно изсветлява, каза проф. Стефан Петранов, ръководител на екипа, създал Композитния 
индекс "Икономика на светло". Той представи анализ на ситуацията и тенденциите за изсветляването на икономиката в 
България на пресконференция на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той добави, че през 2017 г. 
този индекс е бил 74,55 пункта, а през 2016 г. 71,81 пункта. "Новото е ускоряването на тази тенденция", отбеляза Петранов. 
Той допълни, че тези данни са предварителни и са на база "косвени индикатори". 
Наблюдава се увеличаване на работещите с договори,  заяви още професорът. 
По думите му, въпреки че расте показателят за разплащането по банков път на работниците и служителите, голяма част от 
тях все още продължават да получават заплатата си в плик. Повечето от анкетираните хора, които работят на допълнителна 
работа с договор, са отговорили, че част от парите им се плащат на ръка. Сравнително високият дял на младежката 
безработица остава и през 2018 г., показват резултатите от анализа. 
Събираемостта на ДДС се повишава. Според АИКБ причина за това е, че министерството на финансите, правителството и 
Народното събрание са осъществили поредица от действия за подобряване и усъвършенстване на режима на облагане с 
ДДС. Наблюдава се ръст и в плащането на акцизи за тютюневи и изделия и алкохол. Това се дължи на подобрената 
контролна дейност на Агенция "Митници" и НАП, смятат още от АИКБ. 
„Въпреки по-добрите резултати, делът на сивата икономика остава сравнително висок, добави проф. Петранов. Липсата на 
квалифицирана работна ръка оказва негативно влияние. Липсват реформи в ключови сектори като здравеопазване, 
енергетика, защита на конкуренцията, правосъдие, вътрешен ред и сигурност. Според АИКБ новото рязко 
административно повишаване на работната заплата е довело до повече "сиви" практики в някои сектори. 
Австрия, Германия, Финландия и Дания са с най-малко сивата икономикаи нивото й там е под 6 пункта. 
Експертът прогнозира, че със сегашните темпове на изсветляване на икономиката у нас може да се очаква до 4-5 години 
да достигнем средното ниво за ЕС.„Не бива да забравяме обаче, че ще това ниво в Европа продължи да се повишава“, 
добави проф. Петранов. 
Васил Велев обясни, че най-големи рискове от сива икономика има в строителството, туризма, транспорта и особено в 
малките фирми. Според шефа на АИКБ обаче не бива да се бъдем песимисти. „През 1993 г. брутният продукт на България 
на глава от населението е бил 3583 долара. При приемането на валутния борд през 1997-ма става 3810 долара, а през 2017 
г. - 8331 долара или 2,3 пъти повече. И това е благодарение на 350 хил. предприемачи в България. За това трябва да се 
популяризират и хубавите примери“, предложи той. 
 
√ АИКБ раздаде наградите „Икономика на светло“ за 2018 г.  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) проведе тази вечер официална церемония, на която връчи 
наградите „Икономика на светло“ за 2018 г. 
В категория „За личности или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика 
посредством активна позиция” наградата получи Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Призът е за усилията 
й да бъде актуализирана своевременно системата за онлайн предоставяне, регистриране и отчитане на образците на 
договорите по чл. 114а от Кодекса на труда за наемане на работници на краткотрайна сезонна селскостопанска работи при 
обработка на насажденията и прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Благодарение на 
отличната работа на системата, земеделските стопани могат да заявят онлайн еднодневни договори и за 4 часа. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал: Българската икономика изсветлява 
Раздадоха наградите "Икономика на светло"  
Българската икономика изсветлява все повече. За миналата година индексът "Икономика на светло" бележи рекорден 
ръст, отчeтоха от Асоциацията на индустриалния капитал и Националния център "Икономика на светло" на раздаването на 
едноменните награди. 
Специфичният показател, който измерва размера на икономиката, спазваща правилата и законите, е нараснал през 2018 
г. с 4,5 пункта. През този период сивата икономика се свива непрекъснато, с изключение на 2014 г., съществен е обаче 
темпът на този процес, предаде БНТ. 
"Тази година действително наблюдаваме един ръст, едно изсветляване, което не е наблюдавано досега", коментира проф. 
Стефан Петранов - ръководител на екипа, създал Композитния индекс "Икономика на светло". 
Ако тази посока се съхрани, след 4 години България ще достигне средния показател за сива икономика в Европейския съюз. 
В резултат на действията на държавната администрация имаме блестящи резултати в събирането на ДДС и акцизи, а 
приходите от данъка върху дивидентите са се увеличили с над 130 милиона лева. 
"Вероятно сивата икономика не е толкова голяма, колкото си мислим, че е голяма. Но това откъде идва? Това идва от най-
масовия опит за обяснение, от най-масовите ѝ проявления, а те са именно заплатата в плик", коментира Васил Велев - 
председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
Като основен проблем беше посочен начинът за определяне на минималната работна заплата. От работодателската 
организация предлагат минималното възнаграждение да се определя по браншове. Сегашният механизъм тласка много 
работници и работодателите им в сивия сектор. Надежди за скорошно решение обаче няма, посочиха от бизнес 
организацията. 
Тя връчи наградите за "Икономика на светло" на официална церемония в София. 
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24 часа 
 
√ Вижте победителите в наградите за "Икономика на светло" на АИКБ 
Асоциацията на индустриалния капитал връчи наградите за "Икономика на светло" на официална церемония в София. На 
нея бяха представени и данните от индекса за размерите и обхвата на сенчестия бизнес в България. 
От 3 до 5 години, ако продължаваме да работим упорито ще достигнем средноевропейските нива за икономика на светло. 
Не трябва това да звучи невероятно. По отношение на ДДС, акцизи вече сме над средноевропейските. Това заяви 
председателят на АИКБ Васил Велев при представянето на данните от изследването. 
"Специален поздрав на АИКБ за тази традиция и индекс, който поддържат. Това ни позволява да следим процесите на 
изсветляване на икономиката. Това не е лесна работа - не е като да се брой очевидното, опитваме се да изчисляваме нещо, 
което по дефиниция се крие. Поздравление, че методът е базиран на обективни показатели. Няма как да не съм радостен 
от продължаващите изсветляващи процеси. Време е да развием в бизнеса усещане за екология, че в средата, която 
работим, трябва да я пазим. Като говорим за изсветляване, държавата също трябва да дава пример в тази посока", заяви 
вицепремиерът Томислав Дончев по време на церемонията.  
Вицепремиерът подчерта, че всяка инициатива, която прави държавното управление по-разбираемо за гражданите, 
трябва да бъде решително подкрепяна. 
"Всички проекти с европейско финансиране без старата селска програма, сега се надявам в рамките на следващата година 
същите стандарти, в които всеки инвестиционен разход е ясно колко струва, къде се е случил да бъде достъпен за 
гражданите. Съвсем скоро ще бъде приложено същото и по отношение на всички бюджетни разходи, с което ще бъдем 
една от първите държави в Европа", акцентира Дончев. 
Призовете за "Икономика на светло" се връчиха в 3 категории. Призът за нормативен акт или административна практика, 
довели до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата беше присъден на депутата от "Обединени 
патриоти" Християн Митев. Призът му беше връчен от кметът на София Йорданка Фандъкова и социалният министър Бисер 
Петков. 
Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" получи наградата за личност или организация, допринесли за 
ограничаване на превенция на неформалната икономика посредством активна позиция. Призът беше връчен от 
вицепремиерът Томислав Дончев на шефа на агенцията Румяна Михайлова. 
Победителят в категория за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи за нетърпимост към 
неформалната икономика е българската редакция на "Дойче веле", а призът беше връчен от председателя на Надзорния 
съвет на "Асарел Медет" Димитър Цоцорков. 
Сред номинираните институции за призовете в категория за нормативен акт или практика бяха НАП, Министерството на 
туризма и Комисията по правни въпроси в парламента 
За личност или организация номинирани бяха Института за пазарна икономика, Мехти Меликов от Министерството на 
културата и Николай Петков от НАП. 
В третата категория за журналист или медия претенденти бяха Георги Георгиев от Нова телевизия, Нели Петкова от Би Ти 
Ви и от Блумбърг, Живка Попатанасова и Христо Николов. 
 
Vesti.bg 
 
√ Томислав Дончев: Не може да има силен бизнес, ако има слаба държава 
Всички бюджетни разходи ще бъдат подложени на проверка, обеща вицепремиерът Томислав Дончев, предаде репортер 
на БГНЕС. 
"Време е да развием в бизнеса усещане за екология. Средата, в която работим не бива да я замърсяваме, трябва да я 
пазим, защото там реализираме всичките си намерения“, заяви вицепремиерът Томислав Дончев и посочи, че държавата 
също трябва да дава пример в тази посока. 
Вицепремиерът заяви, че се надава през следващата година всеки инвестиционен разход да бъде прозрачно достъпен за 
гражданите. "Съвсем скоро, подобно на Програмата за развитие на селските райони, ще бъдат подложени на проверка 
всички бюджетни разходи, с което ще бъдем една от първите държави в Европа", каза Дончев. 
"Не може да има силен бизнес, ако има слаба държава. Когато си говорим за сива икономика – големият проблем е не 
ощетяването на бюджета, не следването на правилата, което създава предпоставки за нечестна конкуренция. А това от 
своя страна създава непазарна икономика. Кой иска да участва в състезание със спорни правила и съдия със спорен 
интегритет. По отношение на сивата икономика – ние се научихме да ходим, време е да се научим да тичаме“, смята 
вицепремиерът. 
За шеста поредна година Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в България раздаде годишните си награди 
"Икономика на светло". 
Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, медии и политици за 
подобряване на бизнес средата, така и за ограничаване на сивата икономиката. 
Номинациите в конкурса са определени чрез отворена анкета през месеците април и май. Номинираните кандидати са 
селектирани от 10-членно жури от бизнеса, научните среди, финансите, политиката и медиите. 
Победители в категориите: 
"Нормативен акт или административна практика, довели до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес 
средата" – Христиан Митев (народен представител). Номиниран за внесения законопроект за изменение в чл. 37, ал. 2 от 
Закона за счетоводството, с което се намалиха административните и финансови тежести за малкия бизнес на светло. 
Внесените предложения инициираха обсъждания, които доведоха до приемане на промени, по смисъла на които 3 637 
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микропредприятия - акционерни дружества и командитни дружества с акции, от 1 януари 2019 г. се освобождават от 
задължителен одит на годишните финансови отчети. 
"Личност или организация, допринесла за ограничаване на превенцията на неформалната икономика" - Изпълнителна 
агенция "Главна инспекция по труда". Номинацията се дава за усилията да бъде актуализирана системата за онлайн 
предоставяне, регистриране и отчитане на образците на договори по чл. 114а от Кодекса на труда за наемане на работници 
за краткотрайна сезонна селскостопанска работа при обработка на насажденията и прибирането на реколтата от плодове, 
зеленчуци, розов цвят и лавандула. 
"Журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи за нетърпимост към неформалната икономика“ 
- Българска редакция на "Дойче Веле". Номинацията е за разследваща журналистика, допринесла за повишаване на 
информираността и обществената нетърпимост към сивите практики. 
В България се събира по-добре ДДС от средното ниво в ЕС, заяви председателят на АИКБ Васил Велев, който обобщи 
накратко представения днес композитен индекс на сивата икономика. Според данните на АИКБ се отчита свиване на дела 
на сивата икономика. "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.  

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
В. Монитор 
 
√ Договаряме директни полети до Пекин 
Президентът Румен Радев представи на среща с министър-председателя на Китай Ли Къцян предложение за повече 
прагматизъм в двустранните отношения, съобщиха от Дондуков“ 1. 
Откриването на пряка въздушна линия София-Пекин и на клон на китайска банка в България ще насърчи туризма, 
търговията и инвестициите, подчерта той. 
България и Китай трябва да издигнат на ново ниво двустранните политически отношения, което да внесе импулс и да 
разкрие нови перспективи пред партньорството в икономиката, инвестициите и други сфери от взаимен интерес, беше 
общата позиция на двамата държавници на срещата в град Далиен, от където стартира визитата на българския президент 
в азиатската страна. 
 
√ Туск разпитвал за кандидатурата на Кристалина Георгиева за шеф на ЕК 
Премиерът Борисов разговаря с Франс Тимерманс  
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, по време 
на които е питал за нови кандидатури за шеф на ЕК и сред имената е била и Кристалина Георгиева. 
"Туск ще организира двустранни срещи с лидери. Работата ще бъде подновена, щом двустранните разговори приключат", 
съобщи в Туитър неговият говорител Пребен Ааман. 
Според в. „Билд“ по време на консултациите Доналд Туск е разпитвал за приемливостта на кандидатурите на шефката на 
Световната банка българката Кристалина Георгиева, на ирландския премиер Лео Вардкар и главния преговарящ на ЕС за 
Брекзит французина Мишел Барние. Реакциите били по-скоро сдържани. 
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. 
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. 
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News.bg 
 
√ От 1 март догодина започва събирането на тол таксите 
ГЕРБ внесоха промени в Закона за пътищата, които касаят въвеждането на ТОЛ системата. 
На брифинг Александър Ненков обясни, че от 1 март 2020 г. ще започне събирането на таксите. Таксуването обхваща всички 
пътища, както обясни той. 
След срещи с всички заинтересовани страни се е стигнало до решение без таксуване да са третокласните пътища и част от 
второкласните. 
Заради проблема с електронните винетки законово се регламентира събирането на таксите да е от началото на следващата 
година. Това обаче, както обясни Ненков, е крайният срок. на таксите може да започне и по-рано събирането. Но този срок 
няма да може да бъде удължаван повече от 1 март 2020 г. 
Припомняме, при официалното представяне на готовността за въвеждане на тол системата зам.-министър Николай Нанков 
изрази надежда, че няма да се повторят трудностите като при въвеждането на електронната винетка. 
На 16 август ще стартира реалното тестване на тол системата на терен. До два месеца се очаква да станат ясни и крайният 
ѝ обхват и тарифите. Предвиждат се три начина за тол таксуване - маршрутна карта, GPS тракери и бордови устройства. На  
3 юли пък ще се състои нова среща с превозвачите, на която ще бъдат обсъдени тарифите. 
 
√ Токът скача с 2,9% 
Средно с 2,9% нараства цената на тока от днес. Това обяви на брифинг председателят на Комисията за водно и енергийно 
регулиране Иван Иванов. 
За потребителите на ЧЕЗ увеличението е 2,9%, за ЕВН е 2,7%, а Енерго-про 2,8%. Като обща цена се смята 2,9%. 
Тези изменения са по-малко в сравнение с предвидените в доклада от 27 май, посочи Иванов. Тогава беше предвидено 
3,4-процентно увеличение. 
Когато Комисията прие доклада на работната група, бяха заложени прогнозните данни за приходите във Фонд "Сигурност". 
През последните дни на месец юни са били актуализирани приходите във фонда и е отчетено увеличение на приходите от 
продажба на въглеродни емисии на Европейската платформа за продажба на емисиите, като 5% от приходите за 
използвана електроенергия постъпват във Фонда. 
Цената на топлинната енергия от днес скача с 3,5%. За Враца се очаква близо двойно намаление в цените за топлинна 
енергия. Причините за корекциите са намалените цени на природния газ. Очаква се пълна либерализация на пазара на 
електрическа енергия, заключи Иванов. 
 
БНТ 
 
√  Европейските лидери и днес ще се опитат да разпределят ръководните постове в ЕС 
Очаква се да бъдат разпределени и останалите ключови постове на европейските институции. Евролидерите се събират 
отново днес по обед, след като предишните два дни обсъждаха различни варианти за най-важните постове в общността, 
но до гласуване така и не се стигна. Днес започва и първото заседание на новия Европейски парламент. 
 
√ Преднина за опозицията преди изборите в Гърция  
Опозиционната дясноцентристка партия Нова демокрация се очертава като водеща политическа сила в Гърция по-малко 
от седмица преди предсрочните парламентарни избори. Според най-новото социологическо проучване тя има 35,4 
процента подкрепа - с над 9 процента повече от управляващата СИРИЗА. Очаква се в новия гръцки парламент да влязат 
шест партии. 
В навечерието на изборите сблъсъците между основните партии и техните обещания към избирателите са тема за 
водещите материали в гръцката преса. Вестник "Катимерини" публикува голямо интервю с лидера на опозиционната 
партия Нова демокрация. Кириакос Мицотакис споделя амбициозни планове управлението след очакваната победа. 
Последното социологическо проучване показва, че Нова демокрация вероятно ще получи абсолютно мнозинство в 
бъдещия гръцки парламент. 
СИРИЗА на премиера Алексис Ципрас събира дълго време негативи от своето управление. Болезнените мерки за икономии 
разгневиха гърците. Споразумението със Северна Македония се оказа "капката, която преля чашата". Много жители на 
гръцка Македония се почувстваха предадени и това се отразява на подкрепата за изборите. "Европа обръща гръб на 
Ципрас", пише "Та неа". Изданието отбелязва, че европейските столици и наблюдателите вече приемат за факт победата 
на Нова демокрация и подкрепят икономическата ѝ програма.  
 
В. Банкерь 
 
√ Няма съгласие кой да оглави Еврокомисията  
След 17 часа и половина заседание Европейският съвет не успя да постигне съгласие по назначенията на висшите постове 
в ЕС. Заседанието ще продължи утре от 12.00 ч. българско време, съобщи пресслужбата на Европейския съвет. 
Първоначално се предвиждаше тази нощ да бъде постигнато съгласие, с възможност заседанието да бъде удължено днес. 
Вместо това държавните и правителствените ръководители заседаваха от снощи почти без прекъсване, обсъдиха различни 
възможности, но не се споразумяха. 
Ако утре те постигнат решение за следващия председател на Европейската комисия, предложението им трябва да бъде 
гласувано от Европейския парламент в четвъртък. Едновременно с този пост се договарят и позициите на председател на 
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Европейския съвет, на върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността, на ръководител на Европейската 
централна банка. 
По-рано през деня Ройтерс съобщи, позовавайки се на двама неназовани дипломати, че лидерите на страните от ЕС са 
близо до избиране на холандския социалист Франс Тимерманс за председател на Еврокомисията, а Кристалина Георгиева 
ще е председател на Европейския съвет. Белгийският премиер Шарл Мишел е в силни позиции за поста на върховен 
представител на ЕС за външната политика, казаха още дипломатите. 
Манфред Вебер, кандидатът на Европейската народна партия за председател на ЕК, според тях щеше да е новият 
председател на Европейския парламент. 
"Сега ние си създаваме кризата, можеше още на 28 май да бъде решено", заяви премиерът Бойко Борисов по повод 
поредните безплодни преговори за назначенията на висшите постове в ЕС. Той коментира въпроса пред български 
журналисти след края на близо 18-часовото заседание на Европейския съвет. 
Глупостите, които излизат, няма да коментирам - няма гласуване, няма каквото и да било, каза той по повод спекулациите 
с различни имена. Той уточни, че се е предлагало на представител на нашата страна да бъде назначен за върховен 
представител на ЕС по външната политика и сигурността. Премиерът изрази предпочитание България да запази "реален 
ресор" в ЕК. 
Борисов уточни, че името на Кристалина Георгиева е било предложено в търсенето на следващ председател на комисията. 
Той добави, че Мария Габриел е доказан еврокомисар и правителството възнамерява да предложи тя да остане в ЕК. 
 
Publics.bg 
 
√ Мария Габриел: В пъти по-евтин роуминг в региона на Западните Балкани  
Цените за изходящи обаждания падат средно с 65%, а за входящи с 62% 
От вчера гражданите и бизнесът в шестте балкански държави - Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, 
Черна Гора и Сърбия, ще плащат в пъти по-малко, когато са в роуминг в региона на Западните Балкани, съобщават от 
представителството на ЕК в България. Потребителите ще ползват значително намаление на техните роуминг тарифи в 
региона, като цените за изходящи обаждания падат средно с 65%, а за входящи с 62%. За един смс ще се плаща с 58% по-
малко. Най-драстично е намалението за пренос на данни – 78%. Така един мегабайт вече ще струва максимум 20 
евроцента. Новото регионално споразумение е първата стъпка за постигане на "роуминг като у дома" в рамките на 
Западните Балкани, като допълнителни намаления на тарифите се очакват от 1 януари 2020. 
Постигнатото споразумение е част от Цифровата програма за Западните Балкани, инициирана от българския еврокомисар 
Мария Габриел по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Трудният процес по преговорите между 
политическите лидери на шестте държави и мобилните оператори се придвижи с бързи темпове напред и споразумението 
беше подписано на 4 април. Така само година по-късно, драстичното намаление на роуминг тарифите е факт.  
"Регионалното споразумение за роуминга, което влиза в сила днес, е важен сигнал за регионално сътрудничество и 
интеграция. Радвам се, че като комисар, сред чиито приоритети са Западните Балкани, и Европейската комисия като цяло 
подпомогнахме този процес с опита, който натрупахме с роуминга в ЕС.  Приветствам политическия ангажимент, показан 
от всички в региона при договарянето и прилагането на това споразумение навреме. Неговата основна цел е защита по 
най-добрия начин на интересите на гражданите и бизнеса от Западните Балкани", коментира българският еврокомисар за 
цифровата икономика и общество Мария Габриел. 
 
Investor.bg 
 
√ ЧЕЗ Разпределение инвестира 110 млн. лева в мрежата през 2019 г. 
Мениджърите на дружествата от групата CEZ в България проведоха традиционните срещи с кметове на общини и 
областни управители  
През 2019 г. ЧЕЗ Разпределение планира да инвестира 110 млн. лева в мрежата на Западна България. Фокус в 
инвестиционната политика е поставен върху автоматизацията на мрежата и монтирането на дистанционно обслужвани 
електромери, които осигуряват поглед в реално време върху мрежата и по-стриктен контрол, който помага за по-бърза 
реакция при нужда. Това стана ясно по време на вече традиционни работни срещи на мениджмънта с местните власти на 
територията на Западна България.  Срещите се състояха в рамките на близо два месеца в областните администрации на 
Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Видин, Враца, Перник и Монтана. 
Дружеството системно модернизира стратегическата инфраструктура на столицата София. През миналата година беше 
подменен кабел „Драгалевци“ и бе извършена модернизация на подстанция „Витоша“, чрез които се подобри 
електрозахранването на 12 столични квартала в районите Триадица, Лозенец, Красно село, Студентски, Витоша и Изгрев. 
През настоящата година се извършва реконструкция на подстанция „Фестивална“. Проектът е на стойност 4,5 млн. лв. и се 
очаква да приключи през ноември 2019 г.  Подстанцията осигурява електрозахранването на 40 хил. потребители в 
кварталите Младост 1 и 2, Дружба 1 и 2, Гара Искър, Горубляне, Полигона, както и потребителите в района на 7-ми 
километър. 
„Откритата и директна комуникация с местните власти помага да постигнем нашата обща цел, а именно предоставянето 
на сигурно и надеждно електрозахранване на нашите клиенти, които са и жители на съответните общини”, заяви Карел 
Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България по време на работните срещи. Той увери кметовете, че компаниите на ЧЕЗ 
продължават да работят на българския пазар с грижата на добър стопанин дори в условията на продажба на активите на 
ЧЕЗ в България. „Правим планове, стартираме проекти, чиито ползи ще се проявят през следващите 3-5-10 години, като 
например дигитализация на мрежата. Това, което аз мога да обещая е, че ние ще продължим да работим на българския 
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пазар така, както и досега, и да изпълняваме професионално нашите планове и ангажименти към партньорите, клиентите 
и обществото до последния си ден на българския пазар“, допълни Карел Крал. 
Специално внимание той обърна на инициативите на ЧЕЗ в областта на професионалното образование. 
„Напоследък се говори много за връзката между бизнеса и образованието и за това, че училищата не подготвят учениците 
си в съответствие с нуждите на бизнеса. Ние също го забелязахме и затова превърнахме енергийното образование в център 
на нашата корпоративна социална политика“.  
ЧЕЗ е една от първите компании в България, които подкрепиха дуалната форма на обучение по електротехника в рамките 
на проекта ДОМИНО. В момента компания работи с ученици с дуална форма на обучение в професионалните гимназии на 
градовете София, Плевен и Перник. Регионалният мениджър на ЧЕЗ призова местните власти да съдействат местния бизнес 
да се включи в дуалното обучение заради безспорните му ползи в изграждането на адекватно подготвени кадри, от които 
българската енергетика и българският бизнес имат нужда. „Готови сме да споделим нашия опит и да си партнираме в 
дуалното обучение и с други фирми“, обеща г-н Крал по време на срещите с местните власти в Западна България. 
Новата ЕСКО компания на ЧЕЗ 
ЧЕЗ ЕСКО България е създадена през 2017 г. и е естествено допълнение на портфолиото на Групата в България, с което тя 
цели да отговори на променящите се нужди на клиентите и партньорите, възползвайки се максимално от опита, знанията 
и уменията на другите ЕСКО дружества в CEZ GROUP. „ЕСКО компаниите се превърнаха в хит по света, защото са носители 
на иновации в производството, разпределението и потреблението на електроенергия за всякакви нужди. Не рядко тези 
компании са наричани „бъдещето на енергетиката“, каза Карел Крал. 
ЧЕЗ ЕСКО България е една от малкото компании, които могат да предложат т.нар. пълен инженеринг – т.е. има експертиза 
за всеки етап от жизнения цикъл на един проект – от подготовката, включително одит, проучване и проектиране, през 
финансирането, ако такова е необходимо, чак до монтажа и поддръжката на оборудването. Компанията разработва за 
клиентите си индивидуални решения, в следните основни направления – осветление, било то сградно, улично, парково 
или производствено; отопление, вентилация и климатизация; когенерации и системи за оползотворяване на отпадна 
топлина; индустриални системи; изграждане и експлоатация на ВЕИ централи. 
Целта е в следствие на осъществяваните ЕСКО проекти клиентите да отчетат намаляване на разходите си за електроенергия 
и на оперативните разходи. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Залаганията продължават: как се разпределят постовете в Европа? 
- Цените и животът - коментар на Иван Нейков и Георги Вулджев; 
- В поредицата горещи дни - как да се предпазим от дехидратиране? 
- Нашествие от комари във Варна - какви са мерките? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Директно от Пловдив и Търговище: Има ли картел при санирането и какви нарушения откри Комисията за защита 

на конкуренцията;  
- Ще бъде ли постигнат консенсус кой да оглави Европейската комисия? На живо от Брюксел и коментар в студиото 

на проф. Анна Кръстева и доц. Татяна Буруджиева;  
- Ексклузивно: Разказ на майката на момчето, което буйства в клас;  
- Граждански протести във Видин, Монтана и Враца - ще бъдат ли закрити отделения в болниците? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Полицай - търговец на дрога, друг - пиян зад волана. Има ли проблеми в системата на МВР? 
- Моторист загина в катастрофа с кмета на Костинброд. Чия е вината? 
- За сагата с дизеловите автомобили, дивото къмпингуване и разораните дюни - говори екоминистърът Нено Димов. 
- Трима се удавиха само за ден. На живо - небрежност на туристи или липса на спасители? 
- След сблъсъка на две ромски фамилии - жители на Розино готвят протест за ред и сигурност. 
- След разкритията за измами с детектор на лъжата - кой заплашва автора на разследването? 
- Протест срещу комари в плевенски общини! Ще обявят ли бедствено положение? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 2 юли 
София. 

- От 17.10 часа в зала „Кристал" на хотел „Силвър хаус" вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие Регионална 
академия „Европейската перспектива за Западните Балкани". 

- От 15.00 часа в зала „Запад" на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по регионална 
политика, благоустройство и местно самоуправление. 

- От 09.30 часа в зала „Европа" в Конгресен център „Глобус" на КНСБ ще се проведе форум на тема: „Работно време, 
извънреден труд и сумирано изчисляване на работното време. Работно време и време, посветено на личния живот 
и семейството". 

- От 10.00 часа на полигона на дирекция „Аварийна помощ и превенция" в село Панчарево в присъствието на кмета 
на София Йорданка Фандъкова ще се проведе учение в ситуация на буря. 

- От 10.00 часа в сградата на КТ „Подкрепа" /зала „Мецанин"/ ще се проведе пресконференция за предстоящ 
протест за актуализация на минималния размер на допълнителното възнаграждение за нощен труд, организиран 
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от Синдикална федерация на служителите в МВР (СФСМВР) и Синдикат на служителите в затворите в България и 
подкрепен от Конфедерация на труда „Подкрепа". 

- От 10.00 часа в сградата на фирма Риск Инженеринг ( ж.к. „Павлово", ул. Вихрен № 10) ще се проведе среща с 
медиите на тема: „Защо АЕЦ „Козлодуй" и АЕЦ „Белене" не могат да бъдат втори Чернобил". 

- От 11.00 часа в София Хотел Балкан ще се проведе дискусия по повод началото на Финландското председателство 
на Съвета на ЕС. 

- От 13.00 часа часа Столична община организира раздаване на минерална вода на четири пункта - на площадното 
пространство при храма „Св. Неделя", на пл. „Орлов мост" при езерото „Ариана", на пилоните на Националния 
дворец на културата и на пл. „Славейков". 

- От 14.00 часа в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция след заседание на ИБ на партията и 
политически съвет на „Коалиция за България". 

- От 18.00 часа в храм „Света Петка" в кв. „Орландовци" тържествено ще бъде посрещнато копие на чудотворната 
иконата на Света Богородица „Скоропослушница", изографисана в манастира Дохиар в Света Гора. 

*** 
Берковица. 

- От 11.00 часа министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще присъства на 
откриването на водопровод за минерална вода от с. Бързия до гр. Берковица. Церемонията ще се състои в парк 
„Св. Георги Победоносец". 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в Музея по история на медицината ще се проведе открит урок с деца, в който ще бъдат презентирани 
опасностите, които дебнат в морската вода и начинът те да се преодоляват. Събитието е част от програмата на 
Седмицата на водното спасяване във Варна. 

- От 11.00 часа в същия ден на градския плаж под Басейн „Приморски" ще има демонстрация по водно спасяване 
от професионалните спасители там. Събитието е част от програмата на Седмицата на водното спасяване във Варна. 

*** 
Велико Търново. 

- От 10.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе заключителна пресконференция за проект 
„Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона". От 11.30 часа на кръговото кръстовище на ул. 
„Никола Габровски", ул. "Сан Стефано" и ул. „Козлуджа" ще бъде официалното откриване на обекта. 

- От 16.00 часа в Областна администрация ще се проведе Информационна среща за новите правила на Десета 
конкурсна сесия на Националния иновационен фонд. 

*** 
Видин. 

- От 12.30 часа пред главния вход на МБАЛ „Света Петка" ще се проведе граждански протест срещу 
преструктурирането на отделения от видинската болница. 

*** 
Кюстендил. 

- От 14.00 часа в залата в клуба на БСП ще се състои пресконференция на лидера на БСП Корнелия Нинова. 
*** 
Нови пазар. 

- От 13.00 часа в Стрелбищен комплекс - Нови пазар ще се проведе турнир по стрелба във връзка с Професионалния 
празник на полицията - 5 юли. 

*** 
Перник. 

- От 10.00 часа в Заседателната зала на Община Перник ще се проведе регулярната месечна среща с кметовете на 
населени места. 
 

БНР 
 
√ Красимир Вълчев: Трябва да се промени процедурата по одобряване на учебниците 
Трябва да се промени процедурата по одобряване на учебниците. Това заяви пред БНР министърът на образованието 
Красимир Вълчев по повод скандала с учебниците по история за 10 клас, където комунизмът е представен манипулативно 
като нещо нормално без достатъчно акцент върху мрачните страни на режима. 
„В оценъчните листи за учебниците са отбелязани предимно техническите грешки, което е атестация за проблем с 
процедурата, че не сме задали повече от формалното съответствие, което изискваме. Освен формално съответствие, би 
трябвало да искаме този учебник да възпитава в определени отношения“, допълни Вълчев в предаването „Преди всички“. 
„Една от задачите на историята е да формираме отношение на децата към света, в който живеем. Въпреки че като министър 
утвърждавам учебниците, аз не съм специалист, дори да прочета всички учебници, може би нямам това око да видя всички 
разлики. В случая, след като ги прочетох, видях, че тези учебници са много различни един от друг. Формално трябва да 
отговарят на една и съща програма. Аз бях провокиран да ги прочета след сигналите, които получихме, първо от учители,  
след това от хора, които се изказаха в публичното пространство“. 
Образователният министър подчерта, че „академичната свобода не абсолютна, особено когато става дума за писането на 
учебници, които трябва да съответстват на учебна програма, в която се намира проекция на целите на образованието“. 
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„Водили сме разговори с главните редактори на издателствата. Няма задължителни текстове. Това, което трябва да се 
случи, е да се промени отношението. А то е променено отношението, което е в учебната програма. С различни техники е 
направен опит да се даде благовидност, нормалност на един режим, който ние сме характеризирали като тоталитарен. 
Определено е търсен ефект, защото това не може да се направи случайно“. 
Красимир Вълчев подчерта, че водещото в случая не е периодът на комунизма, а базовите институции на тоталитарния 
режим: 
„Ние трябва да възпитаме днешните деца в отношение към диктатурата, например. Диктатурите от 20-и век може би няма 
да се случат в същата форма, но не е невероятно заради изкуствения интелект и информационните технологии през 21-ви 
век да се появят дигитални диктатури. Не може да възпитаваме децата в равнодушие“. 
 
√ ОПЕК удължи срока за ограничаване на петролните доставки до март 2020 година  
В понеделник страните-членки на ОПЕК се съгласиха да удължат споразумението за ограничаване на петролните доставки 
до март 2020-а година, след като членовете на групата преодоляха различията си, за да подкрепят цената на важната 
енергийна суровина на фона на отслабващата световна икономика и растящото петролопроизводство в САЩ, съобщава 
Ройтерс. 
Днешната среща ще бъде последвана от разговори с останалите важни съюзници, начело с Русия, във формата "ОПЕК +" 
във вторник. 
През уикенда енергийният министър на Саудитска Арабия Халид ал-Фалих и руският президент Владимир Путин заявиха, 
че те са съгласни споразумението във формата "ОПЕК +" за намаляване на съвместните добиви с 1,2 млн. барела на ден да 
остане валидно за още шест месеца (до края на 2019-а година) или дори за още девет месеца (до края на март 2020-а 
година). 
Това предполага, че на утрешната съвместна среща на петролния картел и неговите съюзници вероятно ще се потвърди 
решението за удължаване на действалото през първото полугодие споразумение до края на март 2020-а година. 
Петролните фючърси поскъпнаха по-рано през деня с близо 3%, но след самото решение на ОПЕК те ограничиха голяма 
част от първоначалния солиден ръст. 
Фючърсите на петрола брент с доставка през септември вече поскъпват с едва 0,45% към 65,20 долара за барел, докато 
фючърсите на американския лек суров петрол нарастват с 0,65% към 58,85 долара за барел, след като по-рано в 
понеделник те поскъпнаха за кратко над 60 долара за барел за пръв път от 23-ти май насам. 
 


