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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите  

 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Бизнесът: Търпението ни се изчерпва, сезираме ЕК за ТЕЦ "Марица-Изток" 2 
Имаме най-скъпата електроенергия на пазара в ЕС за януари, посочи Васил Велев  
Бизнесът се обяви срещу спасяването на ТЕЦ "Марица-Изток" 2. Миналата седмица работодателски организации изпратиха 
писмо до премиера Бойко Борисов, в което заявяват, че ще сезират Европейската комисия, заради неправомерната 
държавна помощ, с която ще се спасява държавният ТЕЦ. 
Българските работодатели обаче се обявиха срещу това решение. И изчисляват, че ТЕЦ-ът всяка година генерира загуби 
между 150 и 200 млн. лв.  
"Сега плащаме тройно затова, че се тровим, ама да плащаме двойно и тройно - това не ми го побира ума", каза за Денят 
ON AIR председателят на АИКБ Васил Велев.  
По думите му задлъжнялостта на ТЕЦ-а расте, а сумата от санкциите обикновено била съизмерима с тази на 
неправомерната държавна помощ. 
"Имаме най-скъпата електроенергия на пазара в целия ЕС за целия януари, а ТЕЦ "Марица Изток" 2 не работи, работи с 40-
50% от мощността като така трупа загуби", обясни той за Bulgaria ON AIR.  
"Посочили сме, че търпението ни се изчерпва и ще сезираме ЕК за неправомерното подпомагане на двете централи и 
добавянето на третата към тях, никакъв преход към зелена енергия нямаме", допълни той. 
Начинът да заработела ефективно централата бил провеждането на търг за капацитети. Там се работели поне 1000 души 
повече отколкото преди 5 г. 
За повече информация вижте видеото. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ НАСТОЯВА ЗА НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА МСП 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди позицията си по подготвяната Национална стратегия за 
малки и средни предприятия. Предложенията включват редица специални мерки и политики за развитието им, 
посредством които да се премине от “Мисли първо за малките!” към “Действай в полза на МСП!”. Това стана ясно на 
проведения в петък Национален съвет на Асоциацията, по време на който с изпълнителния директор на Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малки и средни предприятия Бойко Таков и екип на Министерство на икономиката беше 
обсъден проекта на Стратегията. За АИКБ принципите, залегнали в Акта за малкия бизнес (SBA), трябва без отлагане да 
бъдат нормативно уредени в българското законодателство. 
„Всяко забавяне може да окаже 
изключително негативно въздействие, тъй 
като МСП са изправени пред сериозни 
предизвикателства – ожесточена 
конкуренция, недостиг на човешки ресурси, 
нови форми на организация на 
производството и труда, най-високите цени 
на енергоносителите в ЕС и висока 
зависимост от конюнктурни промени, при 
ограничени възможности за реакция. За да се 
подпомогнат тези компании, АИКБ настоява 
Стратегията да бъде основана на по-
прецизно формулирани и по-ефективно 
изпълнявани инструменти и мерки за 
насърчаване на МСП“, заяви председателят 
на работодателската организация Васил 
Велев. 
Предложенията на АИКБ са свързани и с мерки за подобряване на достъпа на МСП до финансиране, подпомагане на 
достъпа им до пазари, оползотворяване на възможностите, предоставяни от цифровата революция, за преодоляване на 
затрудненията, произтичащи от недостига на персонал и неадекватна квалификация. Повече от десет години АИКБ 
настоява и за актуализация на дефиницията за МСП. По думите на главния секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова, 
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дефиницията е инструмент за осигуряване на по-добър достъп до финансиране и мерки за подкрепа. Тя заяви още, че 
българската държава трябва да даде свобода на малките и средни компании сами да избират на кои два от трите критерия 
– численост на персонала, годишен оборот, годишен баланс, да отговарят, вместо да им бъде налаган като единствен 
критерият за численост на персонала. Според д-р Ангелова, Стратегията трябва да въведе по-детайлизиран и 
диференциран подход при изготвянето на мерки за насърчаване, който да отчита широкото разнообразие и множеството 
различни характеристики на МСП. 
От АИКБ припомниха, че за развитието на МСП сектора е необходима подкрепяща регулаторна среда, а не несъобразено 
дълги и скъпи процедури и такси, които надвишават многократно стойностите за администриране. Според Асоциацията, 
държавата ни трябва да въведе принципа на мълчаливо съгласие, да приеме по-благоприятно законодателство за 
търговската несъстоятелност така, че да се стимулира в умерени граници поемането на риск и да работи за издигане на 
престижа на предприемачеството. От АИКБ искат още ролята на Българска банка за развитие да бъде описана в 
Стратегията, както и да се създаде национален „кредитен омбудсман“, към който МСП да се обръщат при отказан достъп 
до кредитиране по неразбираеми за тях причини. 
Сред другите предложения, които АИКБ представи на Министерство на икономиката бяха: идентифициране, привличане 
и обучение на човешки ресурси; създаване на мрежа от клъстери за развитие на специфични умения сред работниците и 
осигуряване на извънсезонни програми за обучение на кадрите на МСП. 
По време на дискусията бяха обсъдени и възможностите за насърчаване на достъпа на МСП до международните пазари, 
посредством въвеждането на разнообразни мерки и инструменти за продукти и услуги, както и за непрекъснат ангажимент 
за намаляване на регулативните и административни бариери. 
„Радвам се, че имаме възможност да говорим за Стратегията с вас, с бизнеса. До момента направихме 6 регионални 
консултации, чрез които събираме мнения и обратна връзка. Обещавам ви, че на всеки завършен етап ще консултираме с 
вас готовите текстове“, заяви Желяз Енев, директор на Дирекция „Икономическа политика“ в Министерство на 
икономиката. 
НС обсъди и възможности за предприемане на съвместни действия на правителството и социалните партньори за справяне 
с проблемите в най-приоритетните области за бизнес средата и икономиката, енергетиката, демографията, образованието, 
пазара на труда, трудовата миграция, политиките за социална защита. Част от по-важните мерки са приемане на 
балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г., основана на реална оценка на националните приоритети и 
насърчаване въвеждането на иновационни технологии в производството, съхранението и доставката на енергия, както и 
прилагане на нова индустриална политика „Индустрия 2030“, базирана на приоритетно развитие на отрасли, за които 
страната ни има конкурентни предимства и на производства с висока добавена стойност, базирани на технологични 
иновации. Особен фокус бе поставен и върху разработването на комплекс от мерки срещу демографската криза и 
разширяване на функциите на Агенция по заетостта с цел посредничество за внос на работници и специалисти от трети 
страни за удовлетворяване на нуждите на българската икономика. 
Това бе и поредното заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, при което 
работодателската организация прие нови членове и увеличи още повече представителността си в страната. Към голямото 
семейство на АИКБ се присъединиха: Университетът по хранителни технологии – Пловдив, „Дупница Табак“ АД, „Нактайм“ 
ЕООД, Сдружение „Център за професионално обучение, знание и прогрес“, „Техно одит експерт“ ЕООД. 
 
Агенция „Фокус“ 
 
√ Д-р Милена Ангелова, АИКБ: Необходима е актуализация на дефиницията за малките и средни предприятия 
 Необходима е актуализация на дефиницията за малките и средни предприятия. Това каза за сутрешния блок „Добро утро, 
България“ на Радио „Фокус“ д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) и вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет. По думите й малките и средни предприятия в 
България и Европа са изправени пред много сериозни предизвикателства, свързани с глобализацията на пазарите, което 
налага по-сериозна конкуренция, с цифровизацията и революционните промени в технологиите, за които те или не са 
информирани, или не са добре подготвени. Затова от асоциацията настояват за незабавни действия в тяхна подкрепа, 
допълни Милена Ангелова. 
„Проблеми, свързани с недостиг на персонал, особено в България, но и екипиран с умения да се справя с новите 
предизвикателства, затруднен достъп до финансиране - това са само част от проблемите, с които се сблъскват малките и 
средни предприятия. Поради амбициозното законодателство в ЕС на европейско равнище е признато, че малките и средни 
предприятия не разполагат с необходимия човешки и финансов ресурс, за да се справят добре с тях и затова трябва да им 
бъде оказвана системна подкрепа. Именно затова Асоциация на индустриалния капитал в България, тъй като предстои нов 
период за финансиране, се зае с инициативата да разпише подробно мерките, които нашите членове вярват, че ще им 
помогнат, за да се справят с предизвикателствата. Ние представляваме над 10 000 български компании и 90 браншови 
организации“, обясни експертът. 
750 са големите предприятия в България, останалите до 250 000 са малки и средни. Подкрепа трябва да получат онези, 
които са в уязвимо положение, каза още Милена Ангелова. 
„Говорим за микропредприятията с персонал до десет души, за българските производители, говорим за малките компании 
в отдалечените населени места в селата, които са единственият източник на препитание на населението там. Именно за 
тях трябва да се погрижим“, допълни тя. 
Министерството на икономиката инициира разписването на Национална стратегия за насърчаване на малките и средни 
предприятия в следващия програмен период, подчерта Милена Ангелова. Според нея най-важно е да се актуализира 
дефиницията за малките и средни предприятия – да избира дали да бъде малко и средно според своето балансово число, 
оборот или брой персонал. 
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В. Банкерь 
 
√ Малкият и среден бизнес е изправен до стената 
Малкият и среден бизнес у нас е изправен до стената. Затова Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
обсъди позицията си по подготвяната Национална стратегия за малки и средни предприятия. Предложенията включват 
редица специални мерки и политики за развитието им. 
„Всяко забавяне може да окаже изключително негативно въздействие, тъй като МСП са изправени пред сериозни 
предизвикателства – ожесточена конкуренция, недостиг на човешки ресурси, нови форми на организация на 
производството и труда, най-високите цени на енергоносителите в ЕС и висока зависимост от конюнктурни промени, при 
ограничени възможности за реакция. За да се подпомогнат тези компании, Асоциацията настоява стратегията да бъде 
основана на по-прецизно формулирани и по-ефективно изпълнявани инструменти и мерки за насърчаване на МСП“, заяви 
председателят на работодателската организация Васил Велев. 
Предложенията на бизнеса са свързани и с мерки за подобряване на достъпа на МСП до финансиране, подпомагане на 
достъпа им до пазари, оползотворяване на възможностите, предоставяни от цифровата революция, за преодоляване на 
затрудненията, произтичащи от недостига на персонал и неадекватна квалификация.  
Бизнесът настоява, че управляващите  трябва да дадат свобода на малките и средни компании сами да избират на кои два 
от трите критерия – численост на персонала, годишен оборот, годишен баланс, да отговарят, вместо да им бъде налаган 
като единствен критерият за численост на персонала.  
За развитието на МСП сектора е необходима подкрепяща регулаторна среда, а не несъобразено дълги и скъпи процедури 
и такси, които надвишават многократно стойностите за администриране. Държавата ни трябва да въведе принципа на 
мълчаливо съгласие, да приеме по-благоприятно законодателство за търговската несъстоятелност така, че да се стимулира 
в умерени граници поемането на риск и да работи за издигане на престижа на предприемачеството. 
Бизнесът настоява още ролята на Българска банка за развитие да бъде описана в стратегията, както и да се създаде 
национален „кредитен омбудсман“, към който малкия и среден бизнес да се обръща при отказан достъп до кредитиране 
по неразбираеми за тях причини. 
 
Стандарт 
 
√ Бизнесът иска кредитен омбудсман. Какво е това? 
Асоциация на индустриалния капитал в България представи новата си стратегия за малки и средни предприятия. 
Всяко забавяне може да окаже изключително негативно въздействие, тъй като малките и средни предприятия са 
изправени пред ожесточена конкуренция, недостиг на човешки ресурси, най-високите цени на енергоносителите в ЕС и 
висока зависимост от конюнктурни промени, заяви председателят на работодателската организация Васил Велев по време 
на Национален съвет на АИКБ. 
От сдружението ще настояват за актуализация на дефиницията за малкия и среден бизнес, държавата да даде свобода на 
малките и средни компании сами да избират на кои два от трите критерия - численост на персонала, годишен оборот и 
годишен баланс, да отговарят. Също така да се приеме по-благоприятно законодателство за търговската несъстоятелност, 
така че да се стимулира в умерени граници поемането на риск. Както и да се създаде национален "кредитен омбудсман". 
Това е орган, към който малкият и среден бизнес ще може да се обръща при отказан достъп до кредитиране по  
неразбираеми за тях причини. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ иска незабавни мерки за подкрепа на малките и средните предприятия 
Организацията настоява за по-лесен достъп до финансиране и до пазари 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за незабавни действия в подкрепа на малките и средни 
предприятия (МСП), става ясно от съобщение до медиите. 
Организацията е обсъдила своята позиция по подготвяната в момена Национална стратегия за малки и средни 
предприятия, а предложенията включват множество специални политики и мерки за развитието им. 
„Всяко забавяне може да окаже изключително негативно въздействие, тъй като МСП са изправени пред сериозни 
предизвикателства - ожесточена конкуренция, недостиг на човешки ресурси, нови форми на организация на 
производството и труда, най-високите цени на енергоносителите в ЕС и висока зависимост от конюнктурни промени, при 
ограничени възможности за реакция. За да се подпомогнат тези компании, АИКБ настоява Стратегията да бъде основана 
на по-прецизно формулирани и по-ефективно изпълнявани инструменти и мерки за насърчаване на МСП“, коментира 
председателят на работодателската организация Васил Велев. 
От АИКБ настояват и за подобряване достъпа на малките и средни предприятия до финансиране, както и подпомагане на 
достъпа им до различни пазари. Освен това сред исканията попада и оползотворяването на възможностите, предоставяни 
от дигиталната революция. 
Асоциацията припомня, че от повече от десетилетие настоява дефиницията за МСП да бъде актуализирана. Това би било 
инструмент за постигане на по-добър достъп до финансиране и мерки за подкрепа, твърди главният секретар на АИКБ 
Милена Ангелова. По думите ѝ държавата трябва да даде свободата на МСП сами да избират на кои два от трите критерия 
– численост на персонала, годишен оборот и годишен баланс, да отговарят, а не да им се налага единствено първият 
критерий. 
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Секторът на малките и средните предприятия се нуждае от подкрепяща регулаторна среда, вместо от прекалено дълги и 
скъпи процедури и такси, посочват още от АИКБ. Асоциацията държи ролята на Българската банка за развитие (ББР) да 
бъде включена в стратегията и в допълнение да се създаде национален „кредитен обмудсман“, към който фирмите да 
могат да се обръщат, когато им е отказан достъп до кредитиране по причини, които са им неясни. 
АИКБ представи на Министерството на икономиката и други предложения, включително такива за идентифициране, 
привличане и обучение на кадри, създаване на мрежаот клъстери за развитие на специфични умения и осигуряване на 
извънсезонни програми за обучение. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ иска "кредитен омбудсман" за малките и средни предприятия 
Асоциация на индустриалния капитал в България обсъди позицията си по подготвяната Национална стратегия за малки и 
средни предприятия. 
Предложенията включват редица мерки и политики за развитието им, чрез които да се премине от "Мисли първо за 
малките!" към "Действай в полза на МСП!". 
За АИКБ принципите, залегнали в Акта за малкия бизнес (SBA), трябва да бъдат нормативно уредени в българското 
законодателство. 
Всяко забавяне може да окаже изключително негативно въздействие, тъй като малките и средни предприятия са 
изправени пред сериозни предизвикателства - ожесточена конкуренция, недостиг на човешки ресурси, нови форми на 
организация на производството и труда, най-високите цени на енергоносителите в ЕС и висока зависимост от конюнктурни 
промени при ограничени възможности за реакция, заяви председателят на работодателската организация Васил Велев на 
проведения в петък Национален съвет на АИКБ. 
За да се подпомогнат тези компании, Асоциацията настоява Стратегията да бъде основана на по-прецизно формулирани и 
по-ефективно изпълнявани инструменти и мерки за насърчаване на МСП, допълни той. 
Предложенията на АИКБ са свързани и с мерки за подобряване на достъпа на МСП до финансиране, подпомагане на 
достъпа им до пазари, оползотворяване на възможностите на революция, преодоляване на затрудненията от недостига 
на персонал и неадекватна квалификация. 
От АИКБ настояват и за актуализация на дефиницията за МСП. 
Според главния секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова държавата трябва да даде свобода на малките и средни компании 
сами да избират на кои два от трите критерия - численост на персонала, годишен оборот и годишен баланс, да 
отговарят, вместо да им бъде налаган като единствен критерият за численост на персонала. 
От АИКБ изтъкват, че за развитието на МСП сектора е необходима подкрепяща регулаторна среда. Според Асоциацията 
държавата трябва да въведе принципът на мълчаливо съгласие, да приеме по-благоприятно законодателство за 
търговската несъстоятелност, така че да се стимулира в умерени граници поемането на риск и да работи за издигане на 
престижа на предприемачеството. 
От АИКБ искат още ролята на Българска банка за развитие да бъде описана в Стратегията, както и да се създаде национален 
"кредитен омбудсман", към който МСП да се обръщат при отказан достъп до кредитиране по неразбираеми за тях 
причини. 
Сред другите предложения на АИКБ, представени пред Министерство на икономиката, са идентифициране, привличане и 
обучение на човешки ресурси, създаване на мрежа от клъстери за развитие на специфични умения сред работниците и 
осигуряване на извънсезонни програми за обучение на кадрите на МСП. 
 
Economic.bg 
 
√ АИКБ настоява за спешни мерки в подкрепа на малкия и среден бизнес 
Организацията иска да се създаде "национален кредитен омбудсман" 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за незабавни действия в подкрепа на малките и средни 
предприятия (МСП), става ясно от съобщение до медиите. Асоциацията е обсъдила позицията си по време на Националния 
съвет на АИКБ заедно с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни 
предприятия Бойко Таков. 
„Всяко забавяне може да окаже изключително негативно въздействие, тъй като МСП са изправени пред сериозни 
предизвикателства - ожесточена конкуренция, недостиг на човешки ресурси, нови форми на организация на 
производството и труда, най-високите цени на енергоносителите в ЕС и висока зависимост от конюнктурни промени, при 
ограничени възможности за реакция. За да се подпомогнат тези компании, АИКБ настоява Стратегията да бъде основана 
на по-прецизно формулирани и по-ефективно изпълнявани инструменти и мерки за насърчаване на МСП“, коментира 
председателят на работодателската организация Васил Велев. 
От АИКБ настояват и за подобряване достъпа на малките и средни предприятия до финансиране, както и подпомагане на 
достъпа им до различни пазари. Сред исканията на Асоциацията е и оползотворяването на възможностите, предоставяни 
от дигиталната революция. 
Асоциацията припомня, че от повече от десетилетие настоява дефиницията за МСП да бъде актуализирана. Това би било 
инструмент за постигане на по-добър достъп до финансиране и мерки за подкрепа, твърди главният секретар на АИКБ 
Милена Ангелова. По думите ѝ държавата трябва да даде свободата на МСП сами да избират на кои два от трите критерия 
– численост на персонала, годишен оборот и годишен баланс, да отговарят, а не да им се налага единствено първият 
критерий. 
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Секторът на малките и средните предприятия се нуждае от подкрепяща регулаторна среда, вместо от прекалено дълги и 
скъпи процедури и такси, посочват още от АИКБ. От Асоциацията искат още ролята на Българска банка за развитие да бъде 
описана в Стратегията, както и да се създаде национален „кредитен омбудсман“, към който МСП да се обръщат при 
отказан достъп до кредитиране по неразбираеми за тях причини. 
Сред другите предложения, които АИКБ представи на Министерство на икономиката бяха идентифициране, привличане и 
обучение на човешки ресурси, създаване на мрежа от клъстери за развитие на специфични умения сред работниците и 
осигуряване на извънсезонни програми за обучение на кадрите на МСП. 
По време на дискусията бяха обсъдени и възможностите за насърчаване на достъпа на МСП до международните пазари, 
посредством въвеждането на разнообразни мерки и инструменти за продукти и услуги, както и за непрекъснат ангажимент 
за намаляване на регулативните и административни бариери. 
 
Novini.bg 
 
√ АИКБ настоява за незабавни действия в подкрепа на малките и средни предприятия 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди позицията си по подготвяната Национална стратегия за 
малки и средни предприятия. Предложенията включват редица специални мерки и политики за развитието им, 
посредством които да се премине от "Мисли първо за малките!" към "Действай в полза на МСП!". Това стана ясно на 
проведения в петък Национален съвет на Асоциацията, по време на който с изпълнителния директор на Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малки и средни предприятия Бойко Таков и екип на Министерство на икономиката беше 
обсъден проекта на Стратегията. За АИКБ принципите залегнали в Акта за малкия бизнес (SBA) трябва без отлагане да бъдат 
нормативно уредени в българското законодателство. 
Всяко забавяне може да окаже изключително негативно въздействие, тъй като МСП са изправени пред сериозни 
предизвикателства - ожесточена конкуренция, недостиг на човешки ресурси, нови форми на организация на 
производството и труда, най-високите цени на енергоносителите в ЕС и висока зависимост от конюнктурни промени, при 
ограничени възможности за реакция. За да се подпомогнат тези компании АИКБ настоява Стратегията да бъде основана 
на по-прецизно формулирани и по-ефективно изпълнявани инструменти и мерки за насърчаване на МСП, заяви 
председателят на работодателската организация Васил Велев, цитиран от пресцентъра на АИКБ. 
Предложенията на АИКБ са свързани и с мерки за подобряване на достъпа на МСП до финансиране, подпомагане на 
достъпа им до пазари, оползотворяване на възможностите, предоставяни от цифровата революция, за преодоляване на 
затрудненията, произтичащи от недостига на персонал и неадекватна квалификация. Повече от десет години АИКБ 
настоява и за актуализация на дефиницията за МСП. По думите на главния секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова 
дефиницията е инструмент за осигуряване на по-добър достъп до финансиране и мерки за подкрепа. Тя заяви още, че 
българската държава трябва да даде свобода на малките и средни компании сами да избират на кои два от трите критерия 
– численост на персонала, годишен оборот, годишен баланс, да отговарят, вместо да им бъде налаган като единствен 
критерият за численост на персонала. Според д-р Ангелова Стратегията трябва да въведе по-детайлизиран и 
диференциран подход при изготвянето на мерки за насърчаване, който да отчита широкото разнообразие и множеството 
различни характеристики на МСП. 
От АИКБ припомниха, че за развитието на МСП сектора е необходима подкрепяща регулаторна среда, а не несъобразено 
дълги и скъпи процедури и такси, които надвишават многократно стойностите за администриране. Според Асоциацията, 
държавата ни трябва да въведе принципът на мълчаливо съгласие, да приеме по-благоприятно законодателство за 
търговската несъстоятелност, така че да се стимулира в умерени граници поемането на риск и да работи за издигане на 
престижа на предприемачеството. От АИКБ искат още ролята на Българска банка за развитие да бъде описана в 
Стратегията, както и да се създаде национален "кредитен омбудсман", към който МСП да се обръщат при отказан достъп 
до кредитиране по неразбираеми за тях причини. 
Сред другите предложения, които АИКБ представи на Министерство на икономиката бяха идентифициране, привличане и 
обучение на човешки ресурси, създаване на мрежа от клъстери за развитие на специфични умения сред работниците и 
осигуряване на извънсезонни програми за обучение на кадрите на МСП. 
По време на дискусията бяха обсъдени и възможностите за насърчаване на достъпа на МСП до международните пазари, 
посредством въвеждането на разнообразни мерки и инструменти за продукти и услуги, както и за непрекъснат ангажимент 
за намаляване на регулативните и административни бариери. 
Радвам се, че имаме възможност да говорим за Стратегията с вас, с бизнеса. До момента направихме 6 регионални 
консултации, чрез които събираме мнения и обратна връзка. Обещавам ви, че на всеки завършен етап ще консултираме с 
вас готовите текстове, заяви Желяз Енев, директор на Дирекция "Икономическа политика" в Министерство на 
икономиката. 
НС обсъди и възможности за предприемане на съвместни действия на правителството и социалните партньори за справяне 
с проблемите в най-приоритетните области за бизнес средата и икономиката, енергетиката, демографията, образованието, 
пазара на труда, трудовата миграция, политиките за социална защита. Част от по-важните мерки са приемане на 
балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г., основана на реална оценка на националните приоритети и 
насърчаване въвеждането на иновационни технологии в производството, съхранението и доставката на енергия, както и 
прилагане на нова индустриална политика "Индустрия 2030", базирана на приоритетно развитие на отрасли, за които 
страната ни има конкурентни предимства и на производства с висока добавена стойност, базирани на технологични 
иновации. Особен фокус бе поставен и върху разработването на комплекс от мерки срещу демографската криза и 
разширяване на функциите на Агенция по заетостта с цел посредничество за внос на работници и специалисти от трети 
страни за удовлетворяване на нуждите на българската икономика. 
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Това бе и поредното заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, при което 
работодателската организация прие нови членове и увеличи още повече представителността си в страната. Към голямото 
семейство на АИКБ се присъединиха Университета по хранителни технологии – Пловдив, "Дупница Табак" АД, 
"Нактайм" ЕООД, Сдружение "Център за професионално обучение, знание и прогрес", "Техно одит експерт" ЕООД. 
  
3e-news.net 
 
√ АИКБ настоява за незабавни действия в подкрепа на МСП 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъди позицията си по подготвяната Национална стратегия за 
малки и средни предприятия. Предложенията включват редица специални мерки и политики за развитието им, 
посредством които да се премине от “Мисли първо за малките!” към “Действай в полза на МСП!”. Това стана ясно на 
проведения в петък Национален съвет на асоциацията, по време на който с изпълнителния директор на Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малки и средни предприятия Бойко Таков и екип на Министерство на икономиката беше 
обсъден проекта на Стратегията. За АИКБ принципите залегнали в Акта за малкия бизнес (SBA) трябва без отлагане да бъдат 
нормативно уредени в българското законодателство. 
„Всяко забавяне може да окаже изключително негативно въздействие, тъй като МСП са изправени пред сериозни 
предизвикателства - ожесточена конкуренция, недостиг на човешки ресурси, нови форми на организация на 
производството и труда, най-високите цени на енергоносителите в ЕС и висока зависимост от конюнктурни промени, при 
ограничени възможности за реакция. За да се подпомогнат тези компании АИКБ настоява Стратегията да бъде основана 
на по-прецизно формулирани и по-ефективно изпълнявани инструменти и мерки за насърчаване на МСП“, заяви 
председателят на работодателската организация Васил Велев. 
Предложенията на АИКБ са свързани и с мерки за подобряване на достъпа на МСП до финансиране, подпомагане на 
достъпа им до пазари, оползотворяване на възможностите, предоставяни от цифровата революция, за преодоляване на 
затрудненията, произтичащи от недостига на персонал и неадекватна квалификация. Повече от десет години АИКБ 
настоява и за актуализация на дефиницията за МСП. По думите на главния секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова 
дефиницията е инструмент за осигуряване на по-добър достъп до финансиране и мерки за подкрепа. Тя заяви още, че 
българската държава трябва да даде свобода на малките и средни компании сами да избират на кои два от трите критерия 
– численост на персонала, годишен оборот, годишен баланс, да отговарят, вместо да им бъде налаган като единствен 
критерият за численост на персонала. Според д-р Ангелова Стратегията трябва да въведе по-детайлизиран и 
диференциран подход при изготвянето на мерки за насърчаване, който да отчита широкото разнообразие и множеството 
различни характеристики на МСП. 
От АИКБ припомниха, че за развитието на МСП сектора е необходима подкрепяща регулаторна среда, а не несъобразено 
дълги и скъпи процедури и такси, които надвишават многократно стойностите за администриране. Според Асоциацията, 
държавата ни трябва да въведе принципът на мълчаливо съгласие, да приеме по-благоприятно законодателство за 
търговската несъстоятелност, така че да се стимулира в умерени граници поемането на риск и да работи за издигане на 
престижа на предприемачеството. От АИКБ искат още ролята на Българска банка за развитие да бъде описана в 
Стратегията, както и да се създаде национален „кредитен омбудсман“, към който МСП да се обръщат при отказан достъп 
до кредитиране по неразбираеми за тях причини. 
Сред другите предложения, които АИКБ представи на Министерство на икономиката бяха идентифициране, привличане и 
обучение на човешки ресурси, създаване на мрежа от клъстери за развитие на специфични умения сред работниците и 
осигуряване на извънсезонни програми за обучение на кадрите на МСП. 
По време на дискусията бяха обсъдени и възможностите за насърчаване на достъпа на МСП до международните пазари, 
посредством въвеждането на разнообразни мерки и инструменти за продукти и услуги, както и за непрекъснат ангажимент 
за намаляване на регулативните и административни бариери. 
„Радвам се, че имаме възможност да говорим за Стратегията с вас, с бизнеса. До момента направихме 6 регионални 
консултации, чрез които събираме мнения и обратна връзка. Обещавам ви, че на всеки завършен етап ще консултираме с 
вас готовите текстове“, заяви Желяз Енев, директор на Дирекция „Икономическа политика“ в Министерство на 
икономиката. 
НС обсъди и възможности за предприемане на съвместни действия на правителството и социалните партньори за справяне 
с проблемите в най-приоритетните области за бизнес средата и икономиката, енергетиката, демографията, образованието, 
пазара на труда, трудовата миграция, политиките за социална защита. Част от по-важните мерки са приемане на 
балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г., основана на реална оценка на националните приоритети и 
насърчаване въвеждането на иновационни технологии в производството, съхранението и доставката на енергия, както и 
прилагане на нова индустриална политика „Индустрия 2030“, базирана на приоритетно развитие на отрасли, за които 
страната ни има конкурентни предимства и на производства с висока добавена стойност, базирани на технологични 
иновации. Особен фокус бе поставен и върху разработването на комплекс от мерки срещу демографската криза и 
разширяване на функциите на Агенция по заетостта с цел посредничество за внос на работници и специалисти от трети 
страни за удовлетворяване на нуждите на българската икономика. 
Това бе и поредното заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, при което 
работодателската организация прие нови членове и увеличи още повече представителността си в страната. Към голямото 
семейство на АИКБ се присъединиха Университета по хранителни технологии – Пловдив, „Дупница Табак“ АД, „Нактайм“ 
ЕООД, Сдружение „Център за професионално обучение, знание и прогрес“, „Техно одит експерт“ ЕООД. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Investor.bg 
 
√ Банките ще запазят ниските лихвени равнища 
Към 31 декември делът на лошите заеми на банковата система се свива до 5,94% от 7,27%, колкото беше три месеца 
по-рано, пише в изданието на Асоциацията на банките 
Нагласите на предприятията и домакинствата се запазват сравнително оптимистични, но върху икономическите условия в 
България започват да влияят изгледите за забавяне на глобалния икономически растеж и за по-слабо външно търсене. 
Този коментар прави Асоциацията на банките в България в най-новия брой на тримесечното си издание „Банките в 
България“, с данни за четвъртото тримесечие на миналата година. 
Банкерите посочват, че състоянието на икономиката продължава да е определящо за дейността на финансовата система. 
Рискът пред световната търговия, според тях, е заради повишената геополитическа несигурност и противоречията по повод 
протекционистични политики. В тази среда продължава провежданата политика на монетарни стимули в еврозоната, 
което се отразява в запазване на ниските лихвени равнища в България. 
В АББ отчитат, че към 31 декември 2019 г. съотношението, което определя нивото на финансово посредничество в 
икономиката – делът на кредитите и вземанията на неправителствения сектор спрямо прогнозния БВП за 2019 г., възлиза 
на 49,3%. 

 
В края на миналата година 65,7% от активите в банковата система са под формата на кредити и вземания, като възлизат на 
75,08 млрд. лв. Паричните средства, които се равняват на 18,14 млрд. лв., формират 15,9% от активите. Делът на 
портфейлите с ценни книжа е 13% (14,79 млрд. лв.). 
За сравнение, в края на третото тримесечие на 2019 г. делът на кредитите и вземанията беше 64,9%, на паричните средства 
– 16,7%, а на портфейлите с ценни книжа – 12,7%. 
 

 
Пасиви 
Общата сума на пасивите на банковата система възлиза на 99,8 млрд. лв., като нараства с 10% на годишна база. На банките 
от първа група се падат 61,5% (61,35 млрд. лв.), на втора група – 35% (34,94 млрд. лв.), а останалите 3,5% (3,52 млрд. лв.) – 
на банките от трета група. 
В изданието на АББ се посочва, че ръстът на пасивите се дължи на нарастването на депозитите, които формират 97,4% от 
общата им сума. От статията „Депозити“ в отчета за финансовото състояние на системата става ясно, че тяхната стойност 
се повишава с 9,8% на годишна база до 97,21 млрд. лв. Делът на статия „Провизии“, към която спадат неуредени правни 
въпроси и данъчни съдебни дела, кредитни ангажименти и гаранции, пенсии и други, се равнява на 0,3%, като техният 
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абсолютен размер е 310,2 млн. лв. Делът на статиите „Финансови пасиви, държани за търгуване“ и „Други пасиви“ е 
съответно 0,1% и 0,8%. 
Собствен капитал 
Собственият капитал в баланса на банковата система нараства през четвъртото тримесечие на 2019г. (с 66 млн. лв., 0,5%) и 
в края на декември възлиза на 14,396 млрд. лв. В края на септември 2019г. стойността му бе 14,33 млрд. лв. Влияние за 
динамиката оказва предимно увеличаването на печалбата. В АББ пресмятат, че към 31 декември собственият капитал на 
банковата система е с 3,9% по-висока на годишна база. Нивото на собствения капитал на банките от първа група възлиза 
на 9,6 млрд. лв., а на втора група на 4,7 млрд. лв. 
По-ниска печалба 
През четвъртото тримесечие на 2019 г. банковият сектор отчита спад на нетната печалба от 11,7% на годишна база до 
404,65 млн. лв. След отчитане на еднократни ефекти, за миналата година банките имат печалба в размер на 1,6 млрд. лева, 
в сравнение с 1,44 млрд. лева през 2018 година. 
 

 
 
Влияние върху финансовия резултат на сектора оказват високата кредитна активност, ниските лихвени проценти, по-
ниските разходи за обезценки, оптимизирането на разходите за дейността, по-доброто качество на кредитния портфейл, 
както и някои еднократни ефекти, отчетени през 2019 г. и 2018 година. 
В тримесечното издание „Банките в България“ се позовават на коментара на БНБ, че нарастването на кредитните обеми 
частично смекчава ефекта, който понижаването на лихвените проценти по заемите оказва върху обема на приходите от 
лихви. Независимо от това, лихвеният марж в банковия сектор се свива. 
Ефект върху доходността на кредитните институции оказват още приходите от такси и комисиони. Според централната 
банка, по отношение на платежните услуги, обаче, промените в европейските регулации на този вид дейност ще 
ограничават нарастването на приходите на банките. 
Нетен лихвен доход 
Към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. размерът на нетния общ оперативен доход на банковата система се равнява 
на 4,232 млрд. лв. и за една година се повишава с 0,2%. Нивото на нетния лихвен доход се формира от разликата между 
приходите от лихви и разходите за лихви. Към 31 декември 2019 г. приходите от лихви спадат с 0,3% на годишна база до 
3,03 млрд. лв. Разходите за лихви възлизат на 286 млн. лв., като те са с 3,8% по-малко на годишна база. 
През четвъртото тримесечие на миналата година нетният лихвен доход формира 64,9% от нетния общ оперативен доход 
на банковата система. За сравнение, в ЕС делът на нетния лихвен доход възлиза на 58,5% от общия оперативен приход – 
по данни на Европейския банков орган (ЕБО) за третото тримесечие на 2019 г. 
Към 31 декември приходите от такси и комисиони растат с по-бавен темп от 5,8% на годишна база (при 7,1% ръст на 
годишна база в края на септември 2019 г.) и възлизат на 1,32 млрд. лв., докато за същия период разходите за такси и 
комисиони се увеличават със 17,1% на годишна база – до 216 млн. лв. 
На тримесечна база приходите от такси и комисиони спадат с 0,6%, а разходите от такси и комисиони – с 3,6%. Нетният 
доход от такси и комисиони формира 26,1% от нетния общ оперативен доход на банковата система, което е под средното 
ниво за ЕС от 28,3% – по данни на ЕБО за третото тримесечие на 2019г. 
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Оперативни разходи и обезценки 
В края на четвъртото тримесечие на 2019г. административните разходи, към които се причисляват разходите за персонал, 
са с 3,1% по-ниски, спрямо същия период на 2018г., като достигат 1,66 млрд. лева. 
Общите оперативни разходи, като сума от административните разходи и амортизацията, се повишават с 2,1% на годишна 
база до 1,93 млрд. лв. Банковата система прави по-малко обезценки, спрямо същия период на миналата година, на фона 
на тенденцията за спад на необслужваните кредити. 

 
Размерът на обезценките намалява с 12% на годишна база – до 446,8 млн. лв. Съотношението Разходи/Приходи за 
банковата система към края на последното тримесечие на 2019 г. нараства до 45,7% от 45,2%, колкото беше в края на 
третото тримесечие. По данни на ЕБО, към края на третото тримесечие на 2019г. съотношението Разходи/Приходи в ЕС е 
63,2%. 
Ликвидност 
Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци в края на декември 2019 г. са, съответно, 30,9 млрд. лв. и 11,5 
млрд. лв., според данните на БНБ. 
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Коефициентът на ликвидно покритие (LCR) е 269,9%, спрямо 264% в края на септември 2019г. За сравнение, по данни на 
ЕЦБ, в края на третото тримесечие на 2019 г. отношението на ликвидно покритие за банките, участващи в Единния 
надзорен механизъм (SSМ), възлиза на 145,16%.  
Капиталова адекватност 
Капиталовата позиция на банковия сектор продължава да се характеризира със значителен капиталов излишък над 
регулаторните изисквания за съотношенията на капиталова адекватност и ливъридж. 
В края на третото тримесечие на 2019 г. съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (т.нар. CET 1) за цялата 
банкова система нараства до 19,84% от 19,36%, колкото бе в края на второто тримесечие. При банките от първа група 
показателят се повишава до 20,46% от 19,54%, а при втора спада до 18,75% от 19,02%. 
На системно ниво съотношението на обща капиталова адекватност се покачва до 21,02% от 20,54%. Към края на септември 
2019 г. за банките от първа група нивото е 21,06%, а за втора – 20,95%, спрямо 20,1% и 21,34%, съответно, тримесечие по-
рано. 
Според БНБ, динамиката на показателите се дължи на регулаторни промени, включително прилагането на Международен 
стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО 9) от 1 януари 2019 г., счетоводни класификации, промени в общия размер на 
рисковите експозиции и капитала. 17 
Показателите за капиталова адекватност на банките в България са над средните нива за европейските банки, които, по 
данни на ЕЦБ, към края на септември 2019г. са 14,37% за CET 1 и 18,05% за общата капиталова адекватност. 
От АББ напомнят, че за банките има по-високи капиталови изисквания. От началото на 2019 г. влезе в сила повишаването 
на буфера за други системно значими институции (ДСЗИ), който е в интервала 0,25%-0,75%. Активирането на 
антицикличния капиталов буфер от БНБ, считано от октомври 2019г., на ниво от 0,5%, приложимо към местни кредитни 
рискови експозиции и обявеното повишение до 1% за периода април – декември 2020 г., също ще окажат въздействие 
върху капиталовите индикатори. 
Рентабилност 
Към 31 декември 2019 г. възвръщаемостта на активите (ROA) е 1,47%, в сравнение с 1,58% към 30 септември 2019 г. (при 
средно ниво за европейските банки от 0,38%, според актуалните данни на ЕЦБ за третото тримесечие).  
Стойността на ROA е 1,64% за банките от първа група и 1,15% за банките от втора група към края на декември 2019г. 
Възвръщаемостта на капитала (ROЕ) възлиза на 11,63% към края на четвъртото тримесечие на 2019г., в сравнение със 
стойността на ROE от 12,33% към края на третото тримесечие на 2019г. (по данни на ЕЦБ, към края на третото тримесечие 
на 2019г. стойността на ROE за европейските банки възлиза на 5,83%). 
За банките в България от първа група стойността на ROE е 12,13%, а за втора група – 9,7% към края на четвъртото тримесечие 
на 2019г. 
Кредити и депозити 
В своето тримесечно издание „Банките в България“ БНБ посочва, че ниските лихвени равнища и нарастването на доходите 
стимулират търсенето на кредити, което в съчетание със засилената конкуренция сред банките и повишеното предлагане 
е причина за по-активна кредитна дейност, особено ясно изразено в сегмента на заемите за домакинства. 
При бизнеса (към септември 2019 г.) най-голям годишен темп на нарастване статистиката на БНБ регистрира при кредитите 
за фирмите в секторите: създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения, 
образование, хотелиерство и ресторантьорство, операции с недвижими имоти и добивна промишленост. 
От централната банка коментират, че ръстовете са високи, вследствие на ниската база като обем кредити за секторите. 
В края на декември 2019 г. общата сума на кредитите за неправителствения сектор (фирми и домакинства), отчитани като 
салда, според паричната статистика на БНБ, нараства със 7,4% на годишна база до 58,52 млрд. лв. и в сравнение с 57,5 
млрд. лв. в края на септември. 
Лоши заеми 
Към края на четвъртото тримесечие необслужваните кредити, като дял и като абсолютна стойност, продължават да 
намаляват. Към 31 декември обемът им (без централни банки и кредитни институции) спада до 3,935 млрд. лв. при 4,695 
млрд. лв. тримесечие по-рано. 
Делът на необслужваните заеми средно за банковата система се свива до 5,94% от 7,27%, колкото беше в края на 
септември 2019 г., според изчисления на базата на данни от управление „Банков надзор“ на БНБ. 
При фирмите делът се понижава до 6,8%, в сравнение с 8,53% към края на третото тримесечие на 2019 г. За същия период 
при жилищните кредити нивото спада до 3,98% от 4,85%. 
Делът на необслужваните потребителски кредити намалява до 6,31% от 6,75% преди три месеца. 
Към края на декември 2019 г. “лошите” фирмени заеми намаляват до 2,488 млрд. лв. от 3,11 млрд. лв. тримесечие по-
рано. 
В сегмента на жилищните кредити се отбелязва понижение до 496,9 млн. лв. от 583,8 млн. лв. три месеца по-рано, а 
необслужваните потребителски кредити са в размер на 784,4 млн. лв. при 828,4 млн. лв. в края на третото тримесечие на 
2019 г. 
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Въпреки, че нивото на необслужвани кредити е над средното за ЕС, характерна за банковата система в България е по-
високата степен на покритие с обезценка на брутните необслужвани заеми, в сравнение със средното ниво за страните от 
ЕС. 
Към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. степента на покритие на брутните необслужвани кредити и аванси в 
българската банкова система е на ниво от 59% при 58,6% тримесечие по-рано. За сравнение, степента на покритие за 
европейските банки, по данни на ЕЦБ за третото тримесечие на 2019г., е 44,45%. 
По данни на БНБ, в края на декември 2019 г. нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на 
присъщата за тази класификационна категория обезценка) възлиза на 3,2 млрд. лв., или 3,5% от общата нетна стойност на 
кредитите и авансите (при 3,9% в края на септември 2019г.). 
 

 
Ръст на спестяванията 
Депозитите, привлечени от банките, продължават да нарастват. В края на декември 2019г. общата сума на депозитите в 
банковата система достига 85,16 млрд. лв. (71,8% от БВП), като отбелязват годишен ръст от 9,7%, на фона на ниските 
лихвени проценти по спестяванията. Прирастът е по-бърз, в сравнение с отчетените 7,9% на годишна база към края на 
септември 2019г. 
Кредити и депозити на домакинства 
В края на четвъртото тримесечие обемът на потребителските кредити, отчитани според статистиката на управление 
„Банков надзор“ на БНБ, са 12,43 млрд. лв., при 12,27 млрд. лева преди три месеца и 10,33 млрд. лева година по-рано. 
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В края на миналата година потребителските заеми се увеличават с 1,3% на тримесечна база, а на годишна база нарастват 
от 20,3% (по данни от управление „Банков надзор“ на БНБ). 
Обемът на жилищните кредити, отчитани според статистиката на управление „Банков надзор“ на БНБ, се равнява на 12,49 
млрд. лв., при 12,03 млрд. лв. в края на третото тримесечие и 10,91 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на миналата 
година.  Ръстът е от 3,8% на тримесечна база и от 14,5% на годишна база. 
 

 
 
Статистиката показва, че в края на четвъртото тримесечие на общата сума на депозитите на домакинства и сектор НТООД 
нараства с 8% на годишна база, при 8,2% ръст в края на септември. 
Депозитите на домакинствата са 55,65 млрд. лв., което представлява 46,9% от БВП. Делът на сектор „Домакинства“ в 
общата сума на депозитите в системата е 65,3%. 
Заеми и спестявания на фирмите 
Към 31 декември общата сума на депозитите на нефинансовите предприятия се повишава с 14,3% на годишна база, при 
ръст от 6,4% в края на септември 2019г., като те достигат 26,49 млрд. лв. (22,3% от БВП). 
Кредитите за фирмите, отчитани като салда, според паричната статистика на БНБ, се покачват с 5,9% на годишна база до 
34,62 млрд. лв. 
Заемите за предприятия (без овърдрафтите) бележат повишение от 7,5% на годишна база до 23,14 млрд. лв.  
Лихвени проценти 
През четвъртото тримесечие на 2019 г., като цяло, средните лихвени проценти по новодоговорените кредити и срочни 
депозити задържат достигнатите ниски стойности. Спрямо предходното тримесечие се наблюдава минимално повишение 
на лихвените проценти по депозити за домакинства и на лихвените проценти по потребителски кредити и жилищни 
кредити в левове. 
Лихвени проценти по депозити 
В края на четвъртото тримесечие на 2019г. средният лихвен процент по депозити с договорен матуритет за нефинансови 
предприятия в левове намалява до 0,05% от 0,06%, колкото беше към 30 септември. По спестяванията с договорен 
матуритет за нефинансови предприятия в евро паричната статистика на БНБ отчита средна стойност от -0,04% в края на 
декември 2019г. спрямо -0,02% в края на септември 2019г. 
 

 
 
Към края на декември 2019 г. при новите депозити с договорен матуритет в левове за домакинства има ръст на тримесечна 
база до 0,17% от 0,14% към края на септември 2019 г. По новодоговорените депозити в евро има повишение до 0,20% от 
0,16% спрямо края на третото тримесечие на 2019г. 
Лихвени проценти по кредити 
В края на четвъртото тримесечие на 2019 г. средният лихвен процент по жилищните кредити се покачва леко до 3% за 
отпуснатите кредити в левове, в сравнение с 2,98% три месеца по-рано. Средният лихвен процент по жилищните кредити 
в евро се понижава до 3,26% от 3,44% в края на предходното тримесечие. 
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Средният лихвен процент по потребителските кредити в левове към края на декември 2019 г. се повишава до 9,03%, 
спрямо 8,24% в края на третото тримесечие на 2019 г. Лихвените проценти по потребителските кредити в евро към края на 
декември 2019г. спадат до 3,65%, в сравнение с 4,51% три месеца по-рано. 
Към края на декември 2019 г. годишният процент на разходите (ГПР), който, освен лихвата, включва и всички такси и 
комисиони, свързани с кредита, се понижава до 3,32% от 3,39% за жилищните кредити в левове и до 3,50% за тези в евро 
от 3,81% тримесечие по-рано. 
Нивото на ГПР при потребителските кредити в левове е 10,96% и 4,02% за тези в евро, при 10,06% и 4,97%, съответно, в 
края на предходното тримесечие. Спрямо края на предходното тримесечие средният лихвен процент по новоотпуснатите 
кредити за нефинансови предприятия в левове намалява до 2,86%, в сравнение с 3,92%, докато по евровите кредити е 
отчетено покачване до 2,65% от 2,05%. При фирмените кредити в долари средният лихвен процент се повишава до 3,69% 
от 3,19% три месеца по-рано. 
 

 
 
√ Горанов: Няма тайни споразумения за еврозоната 
Всичко, което е поискано от нас, се съдържа в решение на Еврогрупата от юли 2018 г., заяви финансовият министър 
България не е сключвала никакви тайни споразумения за влизането си в еврозоната, заяви за БНР финансовият министър 
Владислав Горанов. Той се противопостави на тезата на проф. Стив Ханке, че страната ни не трябва да въвежда еврото и 
припомни, че това е втората валута в света след долара. 
Горанов бе категоричен, че българският лев ще остане с настоящия си курс до влизането в еврозоната и че обезценяване 
на спестяванията на българите няма да има. 
Ето как Горанов отговори на въпроса дали е участвал в срещи на високо ниво, в които от България е поискано нещо 
допълнително и неизвестно за обществото, за да получи зелена светлина за еврото: 
"Всичко, което е поискано от нас, се съдържа в решението на Еврогрупата от юли 2018 година. Тази кореспонденция може 
да се намери и на страницата на българското финансово министерство с конкретните ангажименти, които ние сме си 
поставили като задачи да решим до присъединяването към ERM-2  и няма никакви тайни или допълнителни изисквания 
към нашата страна в тази посока. Мога да потвърдя, че подобни твърдения за някакви скрити споразумения или 
допълнителни условия към нас са по скоро в сферата на спекулациите". 
По-рано в интервю за БНР професор Стив Ханке, наричан "бащата на валутния борд", каза, че България не трябва да се 
присъединява към еврозоната и допусна, че може да има тайни споразумения, които ще наложат на страната 
дискриминационни условия. 
"Тайните споразумения са типични за Европейския съюз и аз изобщо не изключвам да има някое, при което просто на 
България се поставят допълнителни условия и от нея се изискват промени, за които никой не е повдигал въпрос досега“, 
каза Ханке. 
Припомняме, че миналата седмица Народното събрание прие решение, според което страната ни ще излезе от участие 
във валутно-курсовия механизъм, ако бъде предложен различен от сегашния курс на лева към еврото. 
 
√ Може ли Европа на две скорости да бъде избегната? 
Тя би дала на периферията повече суверенитет и по-малко влияние, а на ядрото - повече политически инструменти 
Преговорите за Brexit са най-належащият, но вероятно не най-важният елемент в календара на ЕС за тази година. С най-
важно значение е предстоящата конференция за бъдещето на Европа. Тя предлага рядка възможност за ремонт на 
неработещия двигател в сърцето на съюза. Аз се опасявам обаче, че тази възможност може да бъде пропусната, пише 
Волфганг Мюнхау за Financial Times. 
Това, което ЕС трябва да оправи повече от всичко друго, е разделението между ядрото и периферията. Brexit е най-
крайната проява на това разделение, датиращо от 90-те години на миналия век и Договора от Маастрихт. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/stiv-hanke-bylgariia-ne-triabva-da-vliza-v-evrozonata-298281/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/stiv-hanke-bylgariia-ne-triabva-da-vliza-v-evrozonata-298281/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/stiv-hanke-bylgariia-ne-triabva-da-vliza-v-evrozonata-298281/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/bylgariia-shte-se-otkaje-ot-evroto-ako-ne-dogovori-vlizane-pri-segashniia-kurs-297732/
https://www.investor.bg/temi/Brexit/
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Въвеждането на единната валута и, по-късно, разширяването на еврозоната, което включи икономически неподготвени 
страни, очертаха две системни разделителни линии: между север и юг в еврозоната, между изтока и запада като цяло. Има 
страни в неравностойно положение и по двете оси. 
Това е допълнително доказателство, че пътят към ада е постлан с най-добрите проевропейски намерения. Еврото стартира 
като федералистки проект. То е опасно незавършен такъв. Политиката след Маастрихт остави ЕС в своеобразно чистилище: 
твърде централизиран за общ пазар и недостатъчно централизиран за паричен съюз. 
Държавите от ядрото трябва да приоритизират три области на интеграция: индустриална политика, външна политика и 
политика на сигурност, както и фискален съюз, достатъчно голям за да стабилизира икономиката. Вероятно е да се 
направят усилия във всяка от тези посоки, но подобно на общия бюджет на еврозоната те ще изубят инерция. Тогава какво? 
Един риск е дезинтеграцията, започнала с Brexit, да продължи. Ако икономиката на Обединеното кралство се справя добре, 
общественото мнение в някои периферни държави членки може да се обърне срещу членството в ЕС. Ако Великобритания 
докаже, че животът извън ЕС е устойчив, Brexit ще стане по-малко плашещ. Нека не подценяваме остатъчния гняв в Гърция 
и Италия по отношение на начина, по който ЕС подходи към техните кризи и наложи строги икономии спрямо роптаещите 
електорати. 
По-голямата опасност е безизходицата. От останалите 27 членки на ЕС осем са извън еврозоната, а страните от ядрото и 
периферията са склонни да осуетяват взаимните си амбиции. Разделението в зоната на единната валута е една от 
причините ЕС да не може да използва еврото като инструмент за външна политика, както правят САЩ с долара. То показва 
и защо на ЕС му е толкова трудно да реши постоянни проблеми като имиграцията, които изискват колективни действия. 
Опитът за преодоляване на разделението между ядрото и периферията ще представлява официално признание за Европа 
на две скорости. Няма как това да се избегне. То би дало на периферията повече суверенитет и по-малко влияние, а на 
ядрото - повече политически инструменти. 
Един от многото въпроси, с които по-силен ЕС ще се справи много по-добре, е енергийната политика. 
Северен поток 2 - все още не напълно завършеният газопровод през Балтийско море, е национален проект, движен от 
Германия. Ако бъде завършен, той ще увеличи зависимостта на ЕС от руския газ и ще вбие клин в трансатлантическия 
алианс. Една обща енергийна политика на ЕС не би позволила това да се случи. 
Или да вземем Huawei. ЕС има двама местни производители на 5G инфраструктура за мобилна мрежа - Ericsson и Nokia от 
Швеция и Финландия. ЕС обаче е на път да пропусне една от редките възможности за създаване на друг европейски 
корпоративен шампион в стил Airbus. 
Airbus успя, защото разруши олигопола на американските производители на самолети. Случаят с 5G е подобен. 
Използването на европейски доставчици на мобилни телекомуникации ще направи ЕС независим от китайска компания 
със съмнителна репутация за сигурност. Някои лидери на ЕС обаче предпочитат Huawei, защото се страхуват от китайски 
ответни мерки. 
Подобен е случаят и с дебата за бъдещите отношения с Великобритания. Вече съществува реална възможност търговските 
преговори с Обединеното кралство да се провалят, ако ЕС продължи да настоява за регулаторна обвързаност. Не може да 
бъде в интерес на ЕС като цяло да има ненужно отдалечени отношения със съсед, който е член на Съвета за сигурност на 
ООН и е заедно с европейските съюзници в Г-7 и НАТО. 
Под „интерес“ на ЕС не се има предвид сумата от тези на неговите държави членки и със сигурност не най-малкото общо 
кратно. Интересът на ЕС съществува сам по себе си. Съюзът разполага със средствата да го преследва: критична маса, пари, 
върховенство на закона, стабилни правни и административни институции, квалифицирана работна сила. Ако не успее да 
се погрижи за собствените си интереси, Брюксел няма кого да обвинява. 
ЕС няма непременно да се разпадне, но може да стане незначителен. Нямам илюзии относно ограниченото политическо 
пространство за маневри. Политическите тенденции в Италия и Франция, съчетани с германския индустриален 
меркантилизъм, могат да намалят това пространство още повече. 
ЕС вероятно ще продължи повече или по-малко по същия начин. В този процес блокът ще прецени неправилно Brexit, 
намеренията на Китай и Русия и предупрежденията от американската политика. Неправилните преценки също са избор. 
 
БНТ 
 
√ България изтъкна пред ООН подкрепата за балансирано развитие на населените места 
България подкрепя изпълнението на Новия дневен ред за градовете и ще продължи да полага усилия и действия за 
прилагането му като инструмент, който дава възможност градовете да превърнат глобалните предизвикателства във 
възможности. Тази позиция изрази заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница 
Николова, която представлява България в десетия Световен градски форум на ООН /WUF 10/. Той се провежда в Абу Даби, 
Обединени арабски емирства, а темата на събитието е „Градове на възможностите: свързване на културата и иновациите“. 
Официалното откриване бе от г-жа М. Мохд Шариф- изпълнителен директор на програмата на ООН Хабитат и Н.Пр. Фалах 
Мохамад Ал Ахбаби – член на Изпълнителния съвет и председател на департамента за общините и транспорта на 
Обединените арабски емирства. 
За участие в Световния градски форум са регистрирани 18 000 души от 134 държави. Сред тях са 80 министри на държави, 
отговарящи за политиките за регионално развитие, благоустройство и жилищната политика, 70 кметове на големи градове 
от целия свят, а над 340 са ключовите говорители в различните тематични срещи, които съпътстват програмата на градския 
форум. 
В рамките на среща на ресорните министри, заместник-министър Николова отбеляза още, че държавите трябва да полагат 
все повече усилия за постигане на балансирано териториално развитие чрез интегриран подход на инвестиции. Така ще 
се осигури финансиране и по-добро развитие и на по-малките и периферни населени места с цел намаляване на 
негативните демографски тенденции и повишаване на икономическата им конкурентоспособност, както и устойчив и 
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балансиран растеж на всички региони. Необходимо е съсредоточаване върху специфичните географски характеристики и 
ресурси на територията, за да се постигне по-добър резултат, като се имат предвид местните потенциали и нужди. „Това 
би довело до намаляване на дисбалансите и забавяне на процесите на миграция в Европа“, подчерта заместник-
регионалният министър. Николова отбеляза също, че в периода 2021-2027 г. страната ни ще акцентира на политиката за 
сближаване, като ще насочи национални и европейски инвестиции във всички видове градове чрез многосекторно 
финансиране. 
Деница Николова обърна внимание, че темата на световния форум подчертава взаимодействието между културата и 
иновациите като лостове за насърчаване на социалното включване, участието на гражданите и устойчивостта на градовете. 
„Културата и творческите решения създават иновации. Те спомагат за развитието на културната идентичност на градовете. 
От голямо значение е да се подкрепят иновативните и дигитални подходи, носещи социални и икономически ползи за 
градовете“, коментира тя. 
В рамките на събитието днес беше проведена и двустранна среща с представители на организацията на ООН Хабитат, с 
които Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява съвместен проект за подкрепа на 
социалните жилища като стълб от изпълнението на жилищната политика. Бе решено в средата на тази година в страната 
ни да се проведат шест тематични срещи, които да допринесат за по-ясното идентифициране на нуждите от достъпна 
жилищна среда за изключените социални групи от обществото. 
Зам.-министър Деница Николова се срещна с посланика на България в Абу Даби Богдан Коларов, както и с министъра на 
националната жилищна политика и социалните услуги на Зимбабве г-н Даниел Гарве. Той прояви интерес по отношение 
на обмяната на опит и добри практики в областта на изпълнението на мерки в сектора. 
 
√ С близо 3 лв. е поскъпнало свинското тази година в сравнение с миналата  
Ако говорим за изменение в номиналната стойност, около 3 лв. е разликата в цената на свинското месо в сравнение с 
миналата година. Основна причина за това е чумата по свинете и изкуствено създадената паника на пазара. Това каза 
Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, в "Сутрешния блок" на БНТ. 
Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата: От 5 август насам тръгна 
този процес. Ако имахме нива от 9 лв., сега имаме 12 лв. цена на врат без кост. Към момента най-характерното за този 
пазар е, че е абсолютно нестабилен. Ние нямаме равновесна цена. Свидетели сме на доста сериозна вариативност при 
ценообразуването на свинското. 
 

 
 
Към момента вносното свинско преобладава, особено за обработка. Радостно е, че и българският сектор се възстановява. 
Добри мерки за биосигурност се взеха, обобщи той. 
"Към момента имаме при краставиците една свръхцена, но това е съвсем нормално - в такъв сезон се намираме. При 
картофите, зелето и лука имаме по-ниски равнища в сравнение с миналата година. И обратно, при плодовете - имаме 
много евтини", каза Владимир Иванов. 
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Владимир Иванов: Това е антиподът на това, което се случи през 2018 г. - много евтини плодове, а скъпи зеленчуци. Това 
в известна степен е обусловено от реколтите през годината и в Европа, и в България, тъй като ние следваме тенденциите 
на това, което се случва в ЕС. 
В последните 10 години цените на плодовете и зеленчуците се движат в нормални граници. 
При основните хранителни продукти - захар, фасул, олио, брашно, ориз, има стабилитет при цените в повече от 10-годишен 
период. 
Млечният пазар е силно подценен и цените са вследствие на силната конкуренция. Радостното е в сферата на 
потреблението, че се закупуват по-скъпи, но качествени продукти, каза той. 
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√ Нивото на "Студена" се повиши с 14 см, но водният режим остава в сила  
Нивото на язовир "Студена" се повиши с 14 см за седем дни заради снеготопенето, но водният режим в Перник ще остане 
в сила, както досега. Перничани имат по 8 часа вода дневно в различните квартали. Водопроводът през Мало Бучино се 
строи денонощно. 
В момента в яз. "Студена" има 3,5 млн. куб. м. вода, но това все ще не е достатъчно, за да бъде облекчен водният режим в 
Перник. 
Ще трябва да се изчака пролетта, когато язовирът ще събере малко под необходимите 10 млн. куб. метра вода, за да 
захранва Перник при не толкова строг режим на водата. 
Мирослав Стоицев - зам.-кмет на Перник: Април-май месец. В момента има около 65 см. в района на водосбора, който е 
на язоир "Студена", това са някъде около 7-8 млн. куб., които ще влязат в яз. "Студена". 
И в неделя работят екипите по байпасния водопровод от Мало Бучино, по който в Перник ще бъде доставяна вода от 
софийската водопреносна мрежа - от язовирите "Бели Искър" и "Искър". Цялото трасе е прокопано и на 19 март ще е 
готово. 
Димитър Колев - председател на Общинския съвет: Виждате как ударно се работи по трасето, на двусменен режим на 
работа. 
Иво Иванов, зам.-областен управител на Перник: Държавата прави всичко, за да може това аварийно трасе да се направи, 
и то в срок. 
Водопроводът от Мало Бучино до Перник е дълъг 13,5 км. А една тръба като тези е 5 м. и 50 см. 
След водопровода предстои мащабна рехабилитация на водопреносната мрежа на Перник. От 350 км. тръби - 100 км. са в 
критично състояние. За целта правителството даде 35 млн. лв. 
Стефан Кръстев - зам.-кмет на Перник: Предстои ударна рехабилитация на водопреносната мрежа в рамките на града. 
Градът е разделен на 4 различни зони по 4 различни позиции на различните фирми е възложено да започнат 
проектирането. 
И докато продължават ремонтите, в блок в Перник от няколко дни хората не ползват вода от чешмата заради ешерихия 
коли. 
До края на годината негодните тръби в Перник трябва да бъдат ремонтирани и водната криза в града - разрешена. 
 
БНР 
 
√ Нова индустриална зона ще бъде изградена в Свищов 
Близо 7 милиона лева ще бъдат инвестирани в изграждането на новата индустриална зона в Свищов, която се обособява 
на терена на старите казарми. 
Индустриалната зона ще е върху 350 декара с пряк излаз на река Дунав. Направени са хидрогеоложките проучвания на 
терена на бившите казарми, които общината получи от Министерството на отбраната. Изготвя се подробният устройствен 
план, поясни кметът на Свищов Генчо Генчев: 
„Настояваме пред държавата за изграждането на алтернативен път, който да извежда всички тежкотоварни камиони, 
които ще бъдат ситуирани в индустриалната зона, да направим бързата връзка с пътя Русе - Велико Търново“. 
Генчев подчерта, че вече има интерес от местни и чуждестранни фирми от металообработването, мебелната 
промишленост и земеделието към индустриалната зона в Свищов, която се очаква да заработи до края на тази година. 
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√ Представят тол системата пред членовете на Българското обединение на шофьорите 
Проф. Олег Асенов от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще представи тол системата пред членовете 
на Българското обединение на шофьорите, съобщиха от Агенцията. 
Ще бъде направена демонстрация на възможността за купуване на маршрутна карта. 
Това е предплатена услуга, която позволява шофьорът да измине еднократно предварително заявен маршрут. 
Ще бъде представен и тол калкулаторът на едноименния сайт, с помощта на който превозвачите могат да изчислят 
дължимите такси. 
Електронното таксуване на тежкотоварните превозни средства за ползване на платена пътна мрежа на базата на изминато 
разстояние ще бъде въведено от 1 март. 
 
√ Кристалина Георгиева сменя първия заместник-директор на МВФ Дейвид Липтън 
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева направи в петък първия си основен 
кадрови ход, откакто тя пое институцията през октомври миналата година, обявявайки, че нейният главен заместник 
Дейвид Липтън ще напусне в края на февруари. 
От МВФ заявиха, че напускането на Липтън като първи заместник-управляващ директор е "в контекста на промените, които 
г-жа Георгиева ще направи в управленския си екип". 
66-годишният американски икономист Липтън заема длъжността от септември 2011 година - по-дълго от всеки друг първи 
заместник-управляващ директор. Напускането му обаче идва 19 месеца преди да изтече официалният му мандат през 
септември 2021 година, отбелязва Ройтерс. 
Често критичен към търговските политики и тарифните действия на президента на САЩ Доналд Тръмп, Липтън започва 
професионалната си кариера като икономист в МВФ през 1981 година, като работи за стабилизиране на бедните държави. 
Той също така е бил заместник-секретар на Министерството на финансите на САЩ по международните въпроси от 1993 до 
1998 година при президента Бил Клинтън и по-късно работи в областта на финансирането на частния сектор. 
"Вярвам в работата на Фонда", посочи Липтън в свое изявление. "За мен беше чест да работя тук, първо за осем години в 
началото на професионалната ми кариера през 1981 година, а след това като първи заместник-управляващ директор от 
2011 година. Фондът е институция, предоставяща безценни услуги на членовете си, и аз доволен съм, че му служих  толкова 
дълго". 
Кристалина Георгиева похвали "изключителния икономически опит и експертиза на Липтън" и заяви, че неговата пазарна 
перспективата е подобрила взискателност на аналитичната работа на МВФ. 
МВФ също така посочи, че търсене на наследник на Липтън ще започне скоро. Традиционно МВФ се оглавява от европеец, 
докато втората позиция се заема от американец, което отразява статута на САЩ като най-големият акционер на Фонда. 
Все още не е ясно, дали г-жа Георгиева ще продължи тази традиция или ще избере за поста лице от друга националност. 
 
√ Руската централна банка понижи основната си лихва с 25 базисни пункта до 6 на сто 
Руската централна банка (РЦБ) намали очаквано основния си лихвен процент и сигнализира за по-нататъшни съкращения 
през следващите месеци. 
След края на редното заседание в петък, Съветът на директорите на РЦБ, воден от управителя на банката Елвира 
Набиулина, реши да намали основната лихва с 25 базисни пункта до 6,00%, след като за последно банката понижи лихвата 
отново с 25 пункта през декември 2019 година. 
В изявлението на Руската централна банка се отбелязва, че забавянето на инфлацията в страната е надвишило прогнозите. 
Дезинфлационните рискове все още превишават проинфлационните рискове в краткосрочен план, посочи банката. 
Предвид настоящата позиция на паричната политика, РЦБ очаква годишната инфлация да достигне между 3,5% и 4,0% през 
2020 година и да остане след това близо до 4%. 
"Ако ситуацията се развива в съответствие с основната прогноза, централната банка запазва в сила перспективата за по-
нататъшно намаляване на основния лихвен процент на предстоящите си заседания", допълни Руската централна банка. 
 
В Монитор 
 
√ 1500 повече фирми се регистрираха по ДДС 
Новорегистриралите се фирми по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) са с 1500 повече само за първите две седмици 
на януари тази година. Това показват данни на Националната агенция по приходите (НАП), изведени за „Монитор”. 
Крайният срок за регистрация по ЗДДС изтече на 14 януари като до тогава фирмите трябваше да изпратят искане за 
регистрация, справка за натрупан оборот и други документи. На същата дата бизнесът трябваше и да внесе дължимия си 
данък по ДДС за декември 2019 г. Въпреки приетите промени тази година е отчетен ръст на новорегистриралите се по 
ЗДДС. От приходната агенция обаче отказаха да дадат информация колко точно са новорегистриралите се предприятия. 
„Информацията е част от справки, където има и други данни, а те са конфиденциални”, каза говорителят на ведомството 
Росен Бъчваров пред „Монитор”. Той обаче допълни, че сред новорегистираните лидери са счетоводните кантори. 
Припомняме, че от тази година влязоха в сила нови правила при регистрацията по ЗДДС. Досега тя ставаше доброволно 
или задължително, когато оборотът на фирмата достигне 50 000 лв. за една календарна година назад, както гласи чл. 96 
от ЗДДС. С промените оборотът на фирмите, работили в един обект с еднаква дейност, се сумира и ако надхвърля прагът, 
регистрацията става задължителна. 
За да бъде дейността еднаква, то трябва предлаганите стоки или услуги да са еднакви, персоналът да е същият, както и 
наименованието на обекта. Достатъчно е два от тези елементи да съвпадат и регистрацията става задължителна. Ако обаче 
в дейността на двете фирми има прекъсване от един месец или повече, в който обектът е неактивен, то правилото отпада, 
оборотите не се сумират и регистрация вече не се изисква. 
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√ Как ЕС може да стане водещ геополитически играч 
Eвропейските държави трябва да променят своите политики, активно да участват в решаването на общи за ЕС 
международни проблеми, а не да странят от тях. Това пише в своя статия под заглавие "За силна Европа" Върховният 
представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел, публикувана в няколко 
европейски издания днес. Според него това би било от решаващо значение ЕС да стане водещ геополитически играч.  
"Дипломацията няма да бъде успешна, ако не бъде подкрепена с конкретни действия. Ако искаме крехкото примирие в 
Либия да продължи, трябва да поддържаме оръжейното ембарго. Ако искаме да поддържаме ядрено споразумение с 
Иран, трябва да гарантираме такива условия, в които Иран ще се възползва от пълномащабно завръщане към неговото 
изпълнение ... Ако искаме мир между Израел и палестинците, трябва да отстояваме решение, основано на преговорните 
процеси между всички страни и международно законодателство ", казва Борел. 
Той призовава ЕС да се промени и да взаимодейства със съвременния свят, „приемайки го такъв, какъвто е, а не такъв, 
какъвто бихме искали да го видим“. "Европейският съюз трябва да намери свой собствен път в свят, в който политиката 
често се използва силово ... икономическите и други инструменти се превръщат в оръжие ... Трябва да научим отново езика 
на силен играч и да превърнем Европа в геостратегически играч на най-високо ниво", пише ръководителят на европейската 
дипломация. По-рано, той също призова и за създаване на индивидуален подход в отношенията с най-големите 
съвременни геополитически играчи - Съединените щати, Китай и Русия. Подход, който едновременно отчита всички 
специфики на партньорите, но наред с това защитава европейските ценности и интереси. 
 
 


