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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА, ДОЙЧЕ ВЕЛЕ И ДЕПУТАТЪТ ХРИСТИАН МИТЕВ ВЗЕХА НАГРАДИТЕ „ИКОНОМИКА НА 
СВЕТЛО“ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи за шеста поредна година наградите „Икономика на светло“. 
Отличията бяха раздадени на официална церемония в София Хотел Балкан, а гости на събитието бяха заместник министър-
председателят на Република България Томислав Дончев, кметът на Столична община Йорданка 
Фандъкова,  председателите на Комисии към 44-то Народно събрание на РБ – Комисията по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин и Комисията по правни въпроси Анна Александрова, министърът на 
труда и социалната политика Бисер Петков, министърът на туризма Николина Ангелкова, посланици и още над 100 

представители на правителството, Столична 
община, бизнеса, неправителствени 
организации и социални партньори.  
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 
труда“ взе приза в категорията за „За личност 
или организация, допринесла за ограничаване 
и превенция на неформалната икономика 
посредством активна позиция“. Отличието бе 
присъдено за усилията да бъде актуализирана 
своевременно системата за онлайн 
предоставяне, регистриране и отчитане на 
образците на договори за наемане на работници 
за краткотрайна сезонна селскостопанска 
работа. Грамоти в категорията получиха още 
директорът на дирекция „Управление на риска“ 
в НАП Николай Петков, директорът на дирекция 
„Авторско право и сродни права“ в 
Министерство на културата Мехти Меликов и 

Институтът за пазарна икономика.  
Народният представител Христиан Митев грабна отличието за „За нормативен акт или административна практика, 
които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Внесеният от него 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, пребори конкуренцията на Национална агенция за приходите, Министерство на туризма и 
Комисията по правни въпроси към 44-то Народни събрание, които бяха отличени с грамоти. 
Българската редакция на Дойче Веле е тазгодишният победител в категорията „Журналист или медия, допринесли за 
промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“. Другите номинирани за приза и 

отличени с грамоти бяха журналистът от Нова телевизия 
Георги Георгиев, водещите на предаването „Бизнес старт“ 
по Bloomberg TV Bulgaria Живка Попатанасова и Христо 
Николов, и репортерът на bTV Нели Тодорова. 
Номинациите за наградите бяха направени чрез широко 
обществено допитване сред членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, всички социални 
партньори, членовете на Обществения съвет за 
ограничаване и превенция на неформалната икономика, в 
чийто състав влизат представители на редица държавни 
институции, и медиите. Победителите се излъчиха чрез 
тайно гласуване от голямо експертно жури, което е 
съставено от над 100 изявени личности: видни икономисти, 

общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на АИКБ, на Обществения съвет 
по Ограничаване и превенция на неформалната икономика и др. 
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Конкурсът има за цел да открои и награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на 
сивите практики. Така за поредна година АИКБ поощрява предприемането на активни действия в борбата с неформалната 
икономика и популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
За изминалата година Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който АИКБ измерва светлата част на българската 
икономика, се е повишил с рекордните до момента 4,55 пункта до 79.10. Асоциацията отчита ясна тенденция на ускоря 
 
News.bg 
 
√ ГИТ, Дойче веле и депутатът Христиан Митев получиха наградите "Икономика на светло" 
Главна инспекция по труда, българската редакция на Дойче Веле и депутатът Христиан Митев взеха наградите "Икономика 
на светло", съобщиха от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" взе приза в категорията "За личност или организация, допринесла за 
ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция". Те получават отличието за 
усилията да бъде актуализирана своевременно системата за онлайн предоставяне, регистриране и отчитане на образците 
на договори за наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. 
В същата категория получиха грамота и директорът на дирекция "Управление на риска" в НАП Николай Петков, директорът 
на дирекция "Авторско право и сродни права" в Министерство на културата Мехти Меликов и Институтът за пазарна 
икономика. 
Народният представител Христиан Митев бе отличен за "За нормативен акт или административна практика, които водят 
до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата". Той е отличен за внесения от него законопроект 
за изменение в чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството. Мотивът на организаторите е, че с тази промяна се намалиха 
административните и финансови тежести за малкия бизнес на светло. 
С грамоти бяха отличени и Национална агенция за приходите, Министерство на туризма и Комисията по правни въпроси 
към 44-то Народни събрание. 
Българската редакция на Дойче Веле е тазгодишният победител в категорията "Журналист или медия, допринесли за 
промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика". 
В същата категория бяха отличени с грамоти журналистът от Нова телевизия Георги Георгиев, водещите на предаването 
"Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria Живка Попатанасова и Христо Николов, и репортерът на bTV Нели Тодорова. 
За шеста поредна година от организацията връчиха наградите "Икономика на светло", чиято цел е да открои водещи 
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивите практики. За изминалата година 
Композитният индекс "Икономика на светло", чрез който АИКБ измерва светлата част на българската икономика, се е 
повишил с рекордните до момента 4,55 пункта до 79.10. Асоциацията отчита ясна тенденция на ускоряване на динамиката 
на свиване на "сивата" икономика през последните четири години, като през 2018 г. тя е спаднала до 21%.  
Отличията бяха раздадени на официална церемония в София Хотел Балкан. На събитието присъстваха 
вицепремиерът Томислав Дончев, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, председателите на Комисии към 44-
то Народно събрание на РБ - Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин и 
Комисията по правни въпроси Анна Александрова. На събитието бе и социалният министър Бисер Петков, министърът на 
туризма Николина Ангелкова, посланици и над 100 представители на правителството, Столична община, бизнеса, 
неправителствени организации и социални партньори. 
 
Economic.bg 
 
√ АИКБ връчи шестите си награди „Икономика на светло” 
След представянето на данните за рекордното подобрение на индекса „Икономика на светло” Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи за шеста поредна година своите награди „Икономика на светло“. 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ взе приза в категорията за „За личност или организация, допринесла 
за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“. Отличието бе присъдено за 
усилията да бъде актуализирана своевременно системата за онлайн предоставяне, регистриране и отчитане на образците 
на договори за наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Грамоти в категорията получиха 
още директорът на дирекция „Управление на риска“ в НАП Николай Петков, директорът на дирекция „Авторско право и 
сродни права“ в Министерство на културата Мехти Меликов и Институтът за пазарна икономика. 
Народният представител Христиан Митев грабна отличието за „За нормативен акт или административна практика, които 
водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Внесеният от него 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, пребори конкуренцията на Национална агенция за приходите, Министерство на туризма и 
Комисията по правни въпроси към 44-то Народни събрание, които бяха отличени с грамоти. 
Българската редакция на Дойче Веле е тазгодишният победител в категорията „Журналист или медия, допринесли за 
промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“. Другите номинирани за приза и 
отличени с грамоти бяха журналистът от Нова телевизия Георги Георгиев, водещите на предаването „Бизнес старт“ по 
Bloomberg TV Bulgaria Живка Попатанасова и Христо Николов, и репортерът на bTV Нели Тодорова. 
Номинациите за наградите са били направени чрез широко обществено допитване сред членовете на АИКБ, всички 
социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика, в чийто 
състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. Победителите са били определени чрез тайно 
гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от над 100 изявени личности: видни икономисти, общественици, 
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представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на АИКБ, на Обществения съвет по Ограничаване 
и превенция на неформалната икономика и др. 
Гости на събитието бяха заместник министър-председателят на Република България Томислав Дончев, кметът на Столична 
община Йорданка Фандъкова,  председателите на Комисии към 44-то Народно събрание на РБ – Комисията по 
европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин и Комисията по правни въпроси Анна 
Александрова, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, министърът на туризма Николина Ангелкова, 
посланици и още над 100 представители на правителството, Столична община, бизнеса, неправителствени организации и 
социални партньори. 
 
Econ.bg 
 
√ ГИТ, Дойче Веле и депутатът Христиан Митев взеха наградите „Икономика на светло“ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) връчи за шеста поредна година наградите „Икономика на светло“. 
Отличията бяха раздадени на официална церемония в София Хотел Балкан, а гости на събитието бяха заместник министър-
председателят на Република България Томислав Дончев, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова,  
председателите на Комисии към 44-то Народно събрание на РБ – Комисията по европейските въпроси и контрол на 
европейските фондове Кристиан Вигенин и Комисията по правни въпроси Анна Александрова, министърът на труда и 
социалната политика Бисер Петков, министърът на туризма Николина Ангелкова, посланици и още над 100 представители 
на правителството, Столична община, бизнеса, неправителствени организации и социални партньори. 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ взе приза в категорията за „За личност или организация, допринесла 
за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“. Отличието бе присъдено за 
усилията да бъде актуализирана своевременно системата за онлайн предоставяне, регистриране и отчитане на образците 
на договори за наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Грамоти в категорията получиха 
още директорът на дирекция „Управление на риска“ в НАП Николай Петков, директорът на дирекция „Авторско право и 
сродни права“ в Министерство на културата Мехти Меликов и Институтът за пазарна икономика. 
Народният представител Христиан Митев грабна отличието за „За нормативен акт или административна практика, които 
водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. Внесеният от него 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, пребори конкуренцията на Национална агенция за приходите, Министерство на туризма и 
Комисията по правни въпроси към 44-то Народни събрание, които бяха отличени с грамоти. 
Българската редакция на Дойче Веле е тазгодишният победител в категорията „Журналист или медия, допринесли за 
промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформална икономика“. Другите номинирани за приза и 
отличени с грамоти бяха журналистът от Нова телевизия Георги Георгиев, водещите на предаването „Бизнес старт“ по 
Bloomberg TV Bulgaria Живка Попатанасова и Христо Николов, и репортерът на bTV Нели Тодорова. 
Номинациите за наградите бяха направени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат представители на редица държавни институции, и медиите. 
Победителите се излъчиха чрез тайно гласуване от голямо експертно жури, което е съставено от над 100 изявени личности: 
видни икономисти, общественици, представители на медиите, членове на Националния и Контролния съвет на АИКБ, на 
Обществения съвет по Ограничаване и превенция на неформалната икономика и др. 
Конкурсът има за цел да открои и награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на 
сивите практики. Така за поредна година АИКБ поощрява предприемането на активни действия в борбата с неформалната 
икономика и популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
За изминалата година Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който АИКБ измерва светлата част на българската 
икономика, се е повишил с рекордните до момента 4,55 пункта до 79.10. Асоциацията отчита ясна тенденция на ускоряване 
на динамиката на свиване на „сивата“ икономика през последните четири години, като през 2018 г. тя е спаднала до 21%. 
 
Списание „Икономист“ 
 
√ До четири години 84% от икономиката у нас ще е "на светло" 
Увеличава се броят на компаниите, които си плащат данъците и извършват дейността си легално  
Броят на компаниите, които си плащат данъците и извършват дейността си легално, се увеличава с 4,55 пункта, като достига 
рекордно високи нива, 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 работи "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 
бизнес бизнесът да изсветлява все повече. Според доклада тази тенденция е трайна и ще продължи. 
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Desant.net 
 
√ Депутатът от НФСБ Христиан Митев получи награда за законодателна промяна 
Народният представител от НФСБ и заместник-председател на правната комисия в Народното събрание Христиан Митев 
получи наградата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в националния конкурс „Икономика на 
светло“ за законодателна промяна, облекчила работата на над 3600 малки фирми. Отличието му бе връчено от кмета на 
София Йорданка Фандъкова на церемония, провела се в хотел „Балкан“ в понеделник вечерта. 
НФСБ получава признание за борбата си със сивата икономика за втори път – през миналата година голямото отличие 
получи Валери Симеонов. 
„Това е признание за истинския патриотизъм в действие на нашата политическа сила, която се бори да има по-малко сива 
икономика, повече приходи в бюджета – и оттам по-високи приходи за хората“, коментира Валери Симеонов. 
Христиан Митев бе номиниран и взе наградата в категория „За нормативен акт или административна практика, които водят 
до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“. 
Престижното отличие на работодателската организация му бе присъдено конкретно за законодателна промяна, довела до 
облекчаване на работата на 3637 микропредприятия у нас от 1 януари 2019 г. Става дума за внесен 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. 
„Тази награда ме задължава да продължа да работя в посока на облекчаване на условията за правене на бизнес в 
България“, каза Христиан Митев при връчването на приза.  
И той, и Валери Симеонов бяха категорични, че е чест да бъдеш удостоен с награда от една от най-сериозни 
работодателски организации в България, каквато е АИКБ – по думите на Валери Симеонов „хора, които осигуряват заплати, 
поминък и приходи на стотици хиляди семейства, хора, които си плащат данъците“. 
 
Bloomberg TV 
 
√ АИКБ: Българинът е нискоефективен и затова трябва да работи повече 
Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), „Бизнес старт“, 
03.07.2019  
Предложението на бизнеса за увеличение на нормата за извънреден труд е повод за широко обществено обсъждане, тъй 
като пазарът на труда не съумява да покрие нуждите на работодателите у нас. Изпълнителният директор на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов е на мнение, че ефективността на българските служители е 
прекалено ниска и това налага нуждата от повече извънреден труд за постигане на заложените цели пред бизнеса. Той 
коментира темата пред Христо Николов в сутрешния блок „Бизнес старт“. 
„В България производителността на българския работник е в пъти по-ниска от тази на средния европеец. Затова трябва да 
се работи повече, за да се намери начин как да се произвежда повече. Доходите и ефективността на работа в момента са 
свързани с количеството на положения труд“. 
Индустриалният сектор е този, в които най-често се налага на работниците да се трудят извънредно, отбелязва Иванов. 
Административният и търговският сектор рядко имат подобни нужди. 
„Нека влезем в една хипотеза. Аз съм работник, а вие работодател. Вашата фирма поема голяма поръчка за определено 
време, но предприятието ви е прекалено малко, за да се справи. В ситуация, в която на пазара на труда липсват достатъчно 
квалифицирани нови служители за наемане, вие ми предлагате да работим извънредно при по-добри финансови условия 
за мен. Аз приемам предложението ви, но вместо да започнем работа, законът ни забранява, защото в Кодекса на труда е 
вписано, че не може на годишна база да работя повече от 150 часа извънредно. Това е прекалено малко и именно затова 
искаме да увеличим максимално допустимата норма на 300 часа на година“. 
Изпълнителният директор на АИКБ е съгласен със синдикатите, че увеличеното работно време ще повлияе негативно на 
личното време и ангажиментите към семейството, но в крайна сметка изборът остава в ръцете на служителите. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
В. Монитор 
 
√ Европейските лидери се договориха за ръководните постове в Съюза  
Борисов: Ще подкрепим Станишев за председател на ЕП 
Европейският съвет постигна съгласие за бъдещото ръководство на институциите на ЕС, съобщи в Туитър председателят на 
Европейския съвет Доналд Туск. Евролидерите са се обединили около предложението германският министър на отбраната 
Урсула фон дер Лайен да оглави Еврокомисията. Премиерът на Белгия Шарл Мишел ще бъде президент на Европейския 
съвет, Жозеп Борел - върховен представител за външната политика. Кристин Лагард - шеф на Европейската централна 
банка. 
“Евродепутатите на ГЕРБ ще подкрепят Сергей Станишев, ако бъде предложен за председател на Европейския парламент”. 
Това заяви премиерът Бойко Борисов. Той направи изявлението си, малко след като председателят на Европейския съвет 
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Доналд Туск съобщи, че вече са известни новите имена за ръководните постове в Евросъюза. “Доволен съм, че се постигна 
компромис. Животът продължава”, допълни премиерът. 
"Въпреки че в неговата партия не го харесват ще го подкрепим, каза още Борисов. Идваха колеги да ме питат дали ще го 
подкрепим, аз ги уверих, че да. За България е много важно, ако има българин на такъв висок пост", категоричен е 
премиерът. 
"Имаме председател на Европейския съвет – Шарл Мишел. Знаете, че ми подари ми и фланелка, футболен фен е и добър 
наш приятел. Можем да го поздравим за избран", съобщи Борисов. 
"Всички гласувахме за Урсула фон дер Лайен, единствено Ангела Меркел се въздържа, понеже са в управляващата 
коалиция", обясни Борисов. 
"С Урсула бяхме на мюнхенската конференция, беше в един панел с нас. И Каракачанов много добре я познава като военен 
министър. Доста години се познаваме, мисля добре ще се справи", каза Борисов за номинираната за председател на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 
"С Кристин Лагард (номинирана за шеф на ЕЦБ б.р.) много добре се познаваме и съм убеден, че подобен професионалист 
ще ни бъде много важен по пътя за Еврозоната", каза още Борисов. 
"Шарл Мишел е голям приятел на България, седяхме на заседанието заедно с Тереза Мей, даже го поздравих, има 
дъщеричка на 11 дена, поясни премиерът. С него се подновява една традиция още от времето на Херман ван Ромпой 
премиерът на Белгия да е председател на Европейския съвет", добави Бойко Борисов. 
"Юнкер ще ми липсва, но животът продължава. Тереза си тръгна днес и беше за последен път, Туск си тръгва след някой и 
друг месец, Могерини също. Това е демокрацията – всички сме заменими", коментира Борисов. 
 
√ До края на годината електронните винетки докарват поне 400 млн. лв. 
Още няколко фирми ще обслужват системата за пътните такси 
До края на годината, въпреки отлагането на пуска на тол системата приходите от електронните винетки ще достигнат поне 
400 млн. лв., като до вторник сутринта сумата е вече почти 252 млн. лв. Това съобщи по време на първото обсъждане в 
регионалната комисия на парламента на промените в Закона за пътищата, шефът на Националното тол управление проф. 
Олег Асенов. 
С редакцията на нормативния документ се предлага отлагане най-късно до 1 март догодина на търговската експлоатация 
на тол системата, предвиждаща заплащане на пътната такса от тежкотоварните автомобили над 3,5 т на базата на изминато 
разстояние. 
Според шефа на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) Георги Терзийски, тол системата технически ще е готова за работа 
още на 16 август, който беше предишният срок за пускането й на пазара. По думите му, целта на отлагането на началото 
на търговската експлоатация е по две основни причини. Едната е, че все още няма съгласие между потребителите 
(превозвачите) от една страна и държавата за размера на таксите. Другата е да се намали до минимум рискът от технически 
неуредици, подобни на тези съпътствали началото на търговията с електронни винетки в първия месец на 2018-та. „От 
друга страна превозвачите, които ще са в обхвата на тол системата ще използват времето до началото на таксуването на 
километър, за да изчислят добре разходите и да изпробват техническите особености на системата“, обясни той. Терзийски 
добави, че тол системата ще бъде с обхват от 10 800 км, но част от тази пътна мрежа ще е с нулева тол такса. 
Депутатите от регионалната комисия от опозицията Дора Янкова и Манол Генов обявиха, че отлагането е основно заради 
наближаващите местни избори. Те попитаха дали назначеният вече персонал на Националното тол управление няма да 
натежи на бюджета на пътната агенция и това да се отрази на поддръжката и ремонтите на шосетата в страната. Шефът на 
тол ведомството Олег Асенов обясни, че откакто са на работа всички служители от засиления контрол по пътищата са 
събрали от продадени на пътя винетки сума, която е повече от изплатените им заплати. Георги Терзийски пък припомни, 
че по закон всички 400 млн. лв., които се очаква да бъдат събрани от електронни винетки за тази година ще бъдат 
използвани за ремонти и поддръжка на пътищата. 
На въпрос на журналисти след обсъждането шефът на АПИ Георги Терзийски каза, че агенцията ще запази контрола си над 
тол системата. Един от вносителите на законопроекта за спешната промяна на Закона за пътищата Александър Ненков 
обясни, че комисионната, получавана от външната фирма, обслужваща системата за електронните винетки и тола няма да 
надхвърли сегашният максимум от 7%. Според него още преди пускането в търговска експлоатация на тол системата на 
пазара вече ще има поне още няколко фирми и конкуренцията ще намали комисионните, които плаща държавата. 
Ненков смята, че в най-скоро време ще стане ясно колко са пропуснатите ползи до 1 март 2020-та от нетаксуването на 
автобусите и тежките камиони на километър, а с електронна винетка. 
 
√ Евростат: По 30 евро средно за нощувка са плащали чуждите туристи у нас 
Средно по 30 евро за нощувка са оставяли чуждестранните туристи у нас като средният дял на нощувките е бил около 4 
броя, показват данни от анализ на Евростат, визуализиран като преглед на туризма в държавите-членки на ЕС през 2017 
г. Средният показател за ЕС на една нощувка е бил 73 евро при реализирани средно около 5 броя нощувки, отчита 
Евростат. 
Като цяло страната ни е била посетена през 2017 г. от около 11,5 милиона чужденци, като с цел туризъм броят им е бил 
около 5,5 милиона туристи. Най-висок е бил делът на туристите от Германия - 13 на сто, следвани от румънците - 6,5 на сто 
и поляците - 6,3 на сто. 
Общо над 630 хиляди германци са били на почивка у нас през въпросния период. На втора позиция са били румънците - 
380 хиляди и на трета поляците - около 300 хиляди. На четвърта позиция са били гръцките туристи като техният брой е бил 
около 254 хиляди. 
Извън страни-членки на ЕС през 2017 г. най-голям е бил делът на туристите от Русия - 510 хиляди и от Северна Македония 
- 496 хиляди. 
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По данни на НСИ през миналата 2018 г. общо 12,3 милиона чужденци са били на почивка у нас, като от тях 5,8 милиона са 
пътували до страната ни с цел туризъм. 
Броят на туристите от Германия леко е спаднал - те са били около 519 хиляди, докато броят на румънските туристи е скочил 
до 570 хиляди. Третата по численост група с цел туризъм - на поляците - също се е увеличила до 315 хиляди. Броят на 
гръцките туристи леко е спаднал до 251 хиляди. 
През миналата година броят на туристите от Русия е бил 471 хиляди, а от Северна Македония е стигнал до 510 хиляди. 
За първите пет месеца на тази година са били регистрирани съответно над 56 хиляди туристи от Румъния, 31 хиляди от 
Германия, 22 500 от Гърция и около 7 800 - от Полша. За този период у нас с цел туризъм са били 23 хиляди руснаци и 34 
хиляди туристи от Северна Македония, показват данните на НСИ. 
Германия е страната с реализирани най-голям брой нощувки от туристи - близо 221 милиона, показват данните от анализа 
на Евростат, като статистиката е за 2017 г. Средната цена на нощувката в Германия е била 86 евро, като туристите са 
реализирали средно по около 9 нощувки в страната. 
На втора позиция по брой нощувки в ЕС е била Франция - близо 213 милиона, при средно платени за нощувка 50 евро и 
прекарани средно по 5 нощувки в страната. 
В топ 5 по реализирани най-много нощувки на трета позиция е Испания с 148 милиона броя, при средна цена от 50 евро 
за нощувка и по 4 броя нощувки. 
На четвърта и пета позиция по брой нощувки са съответно Полша - 56 милиона и Италия - 53 милиона, отчита Евростат. 
При съседите ни най-много посещения в Румъния са били реализирани от туристи от страни от Азиатския регион - около 3 
процента, от Германия - 2,3 процента и от Италия - 1,8 процента. 
В Гърция най-много са били туристите от Германия - 13 процента, следвани от Великобритания - 12 процента и от страни 
извън ЕС - 6 процента. 
В северната ни съседка са реализирани средно по 32 евро за нощувка при среден брой 3,5 броя нощувки, докато в южната 
ни съседка има реализирани по 30 евро за нощувка за около 10 броя нощувки. 
Малта е била най-слабо посетената страна с цел туризъм в ЕС през 2017 г. с около 763 хиляди броя нощувки при средна 
цена от 60 евро за три нощувки. 
Най-скъпата страна за нощуване е била Дания - 136 евро за нощувка, следвана от Швеция - 125 евро и Австрия - 112 евро 
за нощувка. 
Най-евтина е била нощувката в Латвия - 19 евро и в Чехия - 21 евро, отчита още Евростат. 
 
Дневник  
 
√ Радев покани китайски инвеститори в инфраструктурните проекти в България  
Президентът Румен Радев смята, че с участието на китайски инвеститори инфраструктурните проекти, които трябва да се 
изградят в България, ще се осъществят по-бързо. Той участва в сесия на Световния икономически форум, който се провежда 
в китайския град Далиен, съобщи пресслужбата му 
Трябва да се борим стратегическото място на България като врата на Азия към Европа да се оползотвори възможно най-
бързо и най-добре, посочил Радев. Според него доверието между България и Китай може да се материализира в интерес 
на гражданите и бизнеса чрез проектите на инициативата "Един пояс, един път" и многостранното партньорство в рамките 
на инициативата "17+1". 
Държавният глава отново открои добрите примери в българско-китайските икономически отношения и взаимния интерес 
от тяхното последващо развитие. Най-големият туристически оператор в Китай използва софтуер, произведен от българска 
компания, посочил той. 
В сесията "Диалог между китайските държавни предприятия и българската власт" са участвали ръководителите на водещи 
китайски корпорации в областта на инвестициите и иновациите, информационните технологии и комуникациите, 
енергетиката, корабоплаването, машиностроенето, химическата промишленост, науката и други, които проявили интерес 
към осъществяването на съвместни проекти с представители на българския бизнес. 
По-рано през деня българският президент се срещна със Сю Цин, губернатор на провинция Хъбей. Провинцията е с 
население от 75 млн. души и с БВП от 500 млрд. долара за 2018 г., като е сред водещите фармацевтични производители в 
Китай, на машини, стомана, както и на енергия от възобновяеми енергийни източници. По думите на държавния глава със 
стратегическото си разположение България има потенциал да се утвърди като един от най-перспективните маршрути в 
рамките на инициативата "Един пояс, един път". Това създава много възможности за инвеститори в областта на 
енергетиката и транспортната инфраструктура, а достъпът до българските пристанища на Черно море и река Дунав, както 
и до всякакъв транспорт, превръща страната ни в естествен логистичен център за пренос на стоки към общия европейски 
пазар. 
 
Списание „Икономист“ 
 
√ Нено Димов: Засега няма да има забрана за внос на дизелови коли 
Проблемите със замърсяването на въздуха налагат общините да определят политиката си 
Не се подготвя забрана за вноса на дизелови автомобили с клас под Евро 4 от началото на 2021 г. Това ще бъде 
допълнителна мярка, която може и да не бъде приложена. 
Това заяви в сутрешния блок на Нова телевизия екоминистърът Нено Димов. По думите му става дума само за 
ограничаване на вноса, а не пълна забрана. 
Когато една кола не може да бъде изнасяна, защото се третира като отпадък това е един вид ограничение, обясни Димов. 
Той отбеляза, че още миналата година този въпрос е поставен за решение на европейско ниво. 



7 

 

Министърът припомни, че България е получила подкрепата на 8 страни от ЕС за предприемане на мерки срещу притока на 
замърсяващи автомобили от Западна към Източна Европа. 
Два са основните проблеми от внасянето на дизеловите автомобили - замърсяването на въздуха и отпадъците, които идват 
от тях, обясни Димов. 
Единственият проблeм, който имаме в България по отношение на замърсяването на въздуха, е с фините прахови частици, 
като според него това може да се реши с електромобили.  
Нено Димов обясни, че решенията срещу замърсяването на въздуха в градовете трябва да се взимат от общините. 
"Годишният технически преглед дава възможност за различни видове стикери от гледна точка на категорията на колата, а 
местната власт е тази, която забранява влизането на някои категории автомобили. Тези зони, които трябва да бъдат 
направени в градовете, са въпрос на планиране на самите градове", посочи той. 
 
БНТ 
 
√ Европейските депутати ще гласуват за председател на парламента 
Днес горещата точка за Европа ще бъде в Страсбург. След вчерашното, белязано от протести учредяване на новия 
Европейски парламент, депутатите избират свой председател. 
Първият ден от работата на новия ЕП беше беляза от протести. Извън сградата недоволството си изразиха привърженици 
на бившия лидер на Каталуния - Карлес Пучдемон, който не беше допуснат до ЕП. А по време на откриването на сесията и 
химна на Европа, депутатите от Партията Брекзит обърнаха гръб на трибуната. Имаше и такива, които демонстративно не 
станаха от местата си. 
Днес евродепутатите трябва да изберат председател. За да бъде утвърден кандидатът трябва да получи абсолютно 
мнозинство. Ако след три гласувания това не се случи, в четвъртото участват само двамата претенденти, получили най-
голяма подкрепа. 
Според предварителната информация със сериозни шансове е италианецът Давид Сасоли, германката Ска Келер и 
испанката Сира Рего. След тридневни тежки преговори лидерите на ЕС одобриха и пакет кандидати за основните 
институции. 
Доналд Туск, председател на Европейския съвет: Избрахме две жени и двама мъже за четирите ключови позиции - 
перфектен баланс по пол. Много съм щастлив. В крайна сметка Европа е жена! 
Предложението им е председателският мандат на Европарламента да се раздели между Манфред Вебер и Сергей 
Станишев. Евродепутатите ще трябва да одобрят и останалите кандидатури - za председател на Европейската комисия те 
предлагат германката Урсула фон дер Лайен. Ако тя получи зелена светлина ще е първата жена на поста. Председател на 
Европейския съвет - белгиеца Шарл Мишел, за върховен представител по въпросите на външните работи и сигурността - 
испанеца Жозеп Болер, а председател на Европейската централна банка ще бъде французойката Кристин Лагард. 
 
√ Илияна Йотова: Би било чест българин да оглави най-авторитетната евроинституция 
За три дни в най-разгорещените спорове за ключовите постове в европейските институции се появиха имената на трима 
българи. Според вицепрезидента Илияна Йотова, това е оценка за самите личности, но и за ролята на България тази част 
на Европа, в която има много залози и предстоят много важни промени. 
Илияна Йотова - вицепрезидент на Република България: Интригата определено се заплита. Спряга се дори името на 
председателя на ПЕС - Сергей Станишев за председател на ЕП. Все още е рано да коментираме имена. За мен би било 
наистина голяма чест като българка на тази авторитетна институция начело да застане българин, но познавайки 
атмосферата вътре в групата на социалистите, едва ли така лесно ще преглътнат това, защото ЕП е по-малкото, което биха 
могли да получат. Естествено, че ЕК продължава да бъде май-важният европейски орган. Поста на председател на ЕП плюс 
още един пост за социалистите за върховен представител за външна политика би могъл да създаде един доста добър екип 
и много сериозни размествания, познавайки господин Станишев, и господин Борел, в по-нататъшната европейска 
политика. 
На публична дискусия по повод началото на финландско председателство на Съвета на ЕС, вицепремиерът Екатерина 
Захариева изрази надежда, че октомври няма да бъде поредният месец, в който се отлага поканата за членство към 
Северна Македония и Албания. Форумът бе организиран от "Пан Европа България", посолството на Финландия у нас и 
фондация "Конрад Аденауер". 
 
√ Захариева изрази надежда, че преговорите на ЕС и Скопие ще започнат наесен  
Екатерина Захариева изрази задоволство, че програмата на финландското председателство включва темата за 
разширяването.Тя посочи ,че поканата към Северна Македония и Албания няма да е лесен компромис , но се надява този 
път ангажиментът за октомври да бъде изпълнен. Акцентира и върху факта ,че за съжаление различията които имат 
страните в Евросъюза стават все по видими за останалите държави в света  
Екатерина Захариева - вицепремиер и министър на външните работи: Това е и нашата молба - работете така, че 
различията в Евросъюза да могат по-скоро да обединяват, а не да има първа и втора категория държави.Такива няма. 
Разширяването е един много важен проблем и ние очакваме дискусии, за да намерим добро разрешение през октомври 
за Западните Балкани, посочи и финландският посланик у нас Пайви Блиника .Тя изрази убеденост, че сътрудничеството с 
България в тази посока ще бъде много добро. Нова ,зелена и социална Европа е най-важният приоритет за Финландия 
,заедно със защитата на гражданите и свободите им 
Нейно превъзходителство Пайви Блиника - посланик на Финландия: Сред темите, на които ще акцентира финландското 
председателство, са и върховенството на закона, миграцията, засилване на съюза, Брекзит. Мотото е "Устойчива Европа", 
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което означава устойчиво бъдеще. Искаме да направим ЕС по конкурентоспособен и социалновключващ. Бихме искали да 
видим съюза като глобален лидер в климатичните проблеми. 
ЕС трябва да се опита да работи заедно и ефективно, коментира още посланик Блиника. 
 
Investor.bg 
 
√ Ще успее ли здравната реформа в Северозападна България? 
При закриване на отделенията ще настъпи хаос, категоричен е д-р Стойчо Кацаров от център за защита правата в 
здравеопазването 
Наблюдаваме тежка деградация на здравната система, която е вследствие на цялата политика в държавата. Когато рухне 
икономиката, социалните сфери са следствие на това рухване, а икономиката в Северозападна България отдавна е рухнала. 
Това коментира в ефира на bTV бившият здравен министър Мими Виткова във връзка с реформата на своя наследник 
Кирил Ананиев за преструктуриране на областните болници в най-бедния регион в страната. 
Тя подчерта, че закриването на болници продължава 30 години и това не е процес от днес или вчера и добави, че 
проблемът не е само в намаления брой на населението, но и в дефицита на лекари.  
Според бившия здравен министър д-р Радослав Гайдарски, не е рентабилно отделение да работи само с двама-трима 
лекари. „Трябва да има подготовка на кадри, по-рано се произвеждаха кадри, които се насочваха към определена област. 
Държавата отделя огромни средства за подготовка на кадри и накрая заминават в чужбина”, допълни д-р Гайдарски. 
По думите на Гайдарски, в четвъртък Кирил Ананиев ще се срещне с всички директори на болници в Северозападна 
България. 
При закриване на отделенията ще настъпи хаос, коментира от своя страна д-р Стойчо Кацаров от център за защита правата 
в здравеопазването, който също бе студиото. „Ако белодробните болести са във Видин, а АГ-то във Враца, като дойде 
родилка с пневмония – къде да я изпратя”, каза още д-р Кацаров. 
Той предложи областните болници да престанат да бъдат държавни и да се прехвърлят на общините. Според него хората 
на място са по-заинтересовани болниците да се управляват добре. „Ние не трябва да слагаме болниците под общ 
знаменател. Болницата във Видин няма просрочени задължения или запори на сметки, докато тази във Враца има – това 
са различни ситуации”, уточни д-р Кацаров. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Поглед към Страсбург след серията преговори. Как ще започне работа новият Европарламент? 
- Труд в жегата. Какви са правата на работниците и как да бъдат защитени? 
- Салмонелата в яслата. Какви мерки взимат в детската ясла в Русе? 
- Спира ремонтът на столичния Западен парк. Защо? 
- Националната гвардейска част търси музиканти. Какви са условията? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Инцидент с деца на магистрала „Тракия". На живо от Крумовград: Защо се запали автобусът, който ги превозва.  
- Как се разпределят постовете на върха в Европейския съюз?  
- Доходите и пенсиите на фона на новите цени на тока и парното. Как живее българинът? Гостува президента на 

КНСБ Пламен Димитров.  
- Седмокласниците избират училища. Кои са най-желаните гимназии?  
- Колко наши сънародници ще останат блокирани заради стачката на фериботите в Гърция?  
- Как бяха заловени онколекарства с фалшиви опаковки. Детайли около разследването на Мария Ванкова.  
- Как лекари спасиха близнаци в утробата на майката?  
- Как Славена Вътова ще оценява новите таланти на България? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 3 юли 
София. 

- От 09.00 часа в Народното събрание ще се проведе редовно пленарно заседание. 
- От 9.30 часа в хотел Рамада ще се проведе семинар на тема „ИКГ/ Дигитализацията - прогнозиране на 

нововъзникващи рискове". В събитието ще участват президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът на 
КНСБ д-р Иван Кокалов, както зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. 

- От 13.00 часа в официалната зала на Столична община заместник-министърът на труда и социалната политика и 
ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Зорница Русинова 
ще подпише договор с кмета Йорданка Фандъкова за предоставяне на услугата „Патронажна грижа" на възрастни 
хора над 65 г. и хора с увреждания. 

- От 11.00 часа в Зала Роял на София Хотел Балкан ще бъдат представи резултатите от проучването за тазгодишния 
индекс за безопасно шофиране. В събитието ще участват Ангел Попов, заместник-министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, Малина Крумова, председател на Държавна агенция "Безопасност 
на движението по пътищата", Бойко Рановски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна 
администрация", Алекси Кесяков, МВР. 

- От 11.30 часа в зала „Триадица" в Гранд хотел София ще бъдат представени резултатите от първото тримесечие на 
2019 г. за тенденциите и нивата на незаконна търговия с цигари от проучването на празните опаковки. 
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- От 13.00 часа в залата на етаж 5 в Министерство на образованието и науката ще се проведе пресконференция за 
представяне на резултатите от националното външно оценяване за учениците от VII клас. 

- От 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, ще се проведе 
заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа в Комплексен онкологичен център - Бургас ще бъде даден старт на проекта за изграждането на нова 
сграда - корпус №3, към центъра. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в Музея по история на медицината ще се проведе Научно-практическа конференция по водно 
спасяване. Изданието е посветено на доайена на водното спасяване във Варна и България Лаврентий Силов. 
Организатор е БЧК в рамките на Седмицата на водното спасяване. 

*** 
Велико Търново. 

- От 10.30 часа в х-л „Панорама" ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Млад проектен 
ръководител в трансграничния регион" по програма Интеррег V-A Румъния - България. 

*** 
Панагюрище. 

- От 10.00 часа в Историческия музей в Панагюрище се открива Лятна ваканционна програма за деца и ученици. 
*** 
Пловдив. 

- В 09.30 часа на кръстовището на улиците „Тодор Александров" и "Дрин" кметът на район „Южен" Борислав Инчев 
ще даде старт по изграждането на нова детска площадка. 

- В 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на кандидатът за кмет на Пловдив на 
предстоящите избори за местна власт Николай Иванов, подкрепен от широка коалиция от партии, 
неправителствени организации и граждани. 

- От 11.00 часа в Дом на културата „Борис Христов" ще се проведе среща от информационна кампания за новите 
правила на Десета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд (НИФ). 

- От 18.00 часа в Зала „Сезони" на Голямата къща (ул. „Кръстю Пастухов" 18) анализаторът и народен представител 
от БСП проф. Иво Христов ще коментира геополитически теми и процеси. 

*** 
Струмяни. 

- От 10.30 часа в залата на НЧ „Будител-1997" ще се проведе откриваща пресконференция по проект „Изграждане 
на четири центъра 
 

БНР 
 
√ Започват изслушванията на кандидатите за генерален директор на БНТ 
В Съвета за електронни медии започват изслушванията на кандидатите за генерален директор на Българската национална 
телевизия. Допуснатите за изслушване кандидати са шестима. Решението си за това кой ще бъде новият генерален 
директор на обществената телевизия членовете на медийния регулатор ще обяват на 5 юли, петък.  
Шестимата кандидати за поста са сегашният изпълняващ длъжността Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Никола Тодоров, Явор 
Симов, Сашо Диков и Стоил Рошкев. Първоначално кандидатите бяха 8, но от надпреварата бяха отстранени Кръстьо 
Вапцаров и Радослав Главчев.  
Изслушванията започват днес, като те се провеждат съгласно входящия номер на кандидатите в процедурата, подадено в 
СЕМ. Днес ще бъдат изслушани Сашо Йовков, Никола Тодоров и Явор Симов. 
 
√ Правителството ще одобри доклад за равнопоставеността на жените и мъжете у нас  
На редовното си заседание днес правителството ще обсъди проект на решение за приемане на Доклад за 
равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 година. Ще бъде актуализирана и политиката в областта на 
електронните съобщения до 2022 година.  
По време на заседанието на общините ще се предоставят допълнителни трансфери за изпълнение на Националната 
програма "Развитие на образованието". Безвъзмездно на Община Варна ще бъдат прехвърлени държавни имоти. 
 
√ НАП: 170 млн. лева щети за бюджета всяка година заради невнесени данъци от електронната търговия  
170 милиона лева са ежегодните щети за бюджета заради невнесени данъци и осигуровки от електронната търговия, 
съобщиха от Националната агенция за приходите. 
В края на юни изтече срокът, в който електронните магазини трябваше да подадат декларация в приходната агенция.  
Срокът е спазен от близо 15 000 търговция. От НАП допълват, че ще засилят контрола върху сектора. 
 
√ Заместник-директорът на МВФ временно ще изпълнява задълженията на Кристин Лагард  
Първият заместник-ръководител на Международния валутен фонд Дейвид Липтън временно ще изпълнява задълженията 
на управляващия директор на фонда Кристин Лагард, която вчера беше номинирана от европейските лидери за шеф на 
Европейската централна банка, съобщи Франс прес. 
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Лагард, която е бивш финансов министър на Франция, заяви по-рано, че за нея е чест да приеме номинацията от Брюксел 
и ще прекрати задълженията си към Международния валутен фонд през периода на номинациите за ръководство на 
централната банка.  
Лагард, чиято кандидатура начело на банката трябва да бъде утвърдена от Европарламента, ще смени на поста италианеца 
Марио Драги на 1 ноември тази година. 
 
News.bg 
 
√ Макрон зове Европа да не се страхува от Брекзит без сделка 
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Европа не бива да се страхува от Брекзит без сделка, съобщава Ройтерс. 
Според него обаче, ако новото правителство на Великобритания поиска отсрочка след 31 октомври, то ще трябва да 
предостави нови аргументи, за да го оправдае. 
Все пак Макрон изрази надежда, че развръзката ще се случи преди края на октомври. 
"Не бива да се плашим от най-лошия сценарий (излизането на Великобритания от ЕС без споразумение - бел. Ред.), който 
винаги е възможен вариант", заяви френският президент на пресконференция в Брюксел след срещата на Европейския 
съвет. 
Макрон подчерта, че отговорността за подобен ход на събитията в крайна сметка ще носи Великобритания. 
До последната секунда британското правителство има възможност да се откаже от използването на член 50 от Договора 
за ЕС и да реши да не напуска, коментира той. 
 


