
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
Вестник Стандарт 
 
√ 40% от фирмите в сивия сектор 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-05-20&article=410478 
Около 40% е делът на сивата икономика в България, показват данни от изследване, направено по проект "Ограничаване 
и превенция на неформалната икономика", който се изпълнява от Асоциацията на индустриалния капитал в България за 
периода 2009-2013 г. Туризмът, строителството и здравеопазването са трите сфери с най-висок дял сива икономика - 
около 70%, съобщава darikfinance.bg. Машиностроенето и пощенските услуги пък са с най-ниски нива на сиви практики.  
 
dir.bg 
 
√ Строителство, туризъм и здравеопазване шампиони в сивата икономика 
http://banks.dir.bg/2012/05/19/news11181247.html 
Около 40% е делът на сивата икономика в България, показват данни от изследване, направено по проект „Ограничаване 
и превенция на неформалната икономика“, който се изпълнява от Асоциацията на индустриалния капитал в България за 
периода 2009 - 2013 г. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 
съфинансирана от Европейския социален фонд. Данните бяха представени на кръгла маса в Арбанаси, с участието на 
представители на бизнеса, регионалните власти, държавни институции и социални партньори.  
За изучаване и ограничаване на сивата икономика експерти от Асоциацията на индустриалния капитал са проучили три 
основни групи – население, работодатели и служители в 11 индустриални бранша.Туризмът, строителството и 
здравеопазването са трите сфери с най-висок дял сива икономика - около 70%. Машиностроенето и пощенските услуги 
пък са с най-ниски нива на сиви практики, съобщи доц. Емилия Ченгелова, експерт-социолог в Асоциацията на 
индустриалния капитал. По думите й сивите практики се прилагат там, където крайният продукт има индивидуални 
потребители, а когато има колективни и сериозни партньори, ползващи стоките, е по-малък шансът за сива икономика.  
52% от работодателите смятат, че сенчестите практики в икономиката са резултат от цялостната политика на държавата 
за регулиране на бизнес средата, 49% ги отдават на несъвършенствата и пропуските в законодателството, а според 44% 
от анкетираните те се дължат на неефективността на съдебната система. Има мълчалив консенсус между работник и 
работодател за сив труд, защото и за двете страни е изгодно – работникът печели чисти пари за момента, а фирмите 
спестяват от здравни осигуровки, коментира доц. Ченгелова.  
Шампиони по сива икономика са градовете Бургас, Ямбол, Хасково, Русе, Пазарджик, Петрич и Перник. Велико 
Търново се нарежда някъде по средата с около 35-40% дял на сенчестия бизнес, показват още резултатите от 
проучването.  
През последните две години се наблюдава тенденция на стабилно задържане и дори увеличаване на сивия сектор 
заради кризата. Само експортно ориентирането фирми у нас могат да си позволят да стоят на светло, коментира доц. 
Емилия Ченгелова. Според нея се очаквасвиване на сивия сектор, но с много бавни темпове, тъй като е налице много 
гъвкаво преструктуриране на сивите практики в зависимост от мерките, които предприема държавата срещу тях. 
 
√ Делът на сивата икономика у нас вече достига 40% 
http://dnes.dir.bg/news.php?id=11190101&nt=13 
Около 40% е делът на сивата икономика в България, показва проучване, направено от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, за периода 2009 - 2013 г. по проект Ограничаване и превенция на неформалната икономика. 
Данните бяха представени на кръгла маса в Арбанаси, с участието на представители на бизнеса, регионалните власти, 
държавни институции и социални партньори. За изучаване и ограничаване на сивата икономика експерти от 
Асоциацията на индустриалния капитал са проучили три основни групи – население, работодатели и служители в 11 
индустриални бранша. Проектът е финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана 
от Европейския социален фонд. 
 
focus-radio.net 
 
√ 52% от работодателите виждат устойчивостта на сивия сектор в липсата на последователна държавна политика 
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=580277 
52% от работодателите виждат устойчивостта на сивия сектор в липсата на последователна държавна политика. Това 
каза на пресконференция доц. Емилия Ченгелова, ключов експерт и социолог по проект „Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика” към Асоциация на индустриалния капитал в България, предаде репортер на Радио „Фокус”-
Велико Търново. 
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По думите и лутането между неолиберални подходи, рестрикций, командни стратегии дава негативен сигнал на 
бизнеса, който в ситуация на несигурност и постоянно сменящо се законодателство решава, че сам ще се справи със 
ситуацията, „оптимизира нещата”,като това се свежда до нови сиви фактори. Другата голяма група фактори значима 
според експертите е неефективно работещата съдебна система, разследващите органи и администрацията. 
Работодателите първо укоряват много сериозно държавата, за това, че няма по-сериозна система за контрол върху 
нарушителите. Има един задочен спор между икономисти дали държавата трябва да прилага либерални, меки мерки 
или трябва малко по-строго да се подхожда към нарушителите. От Института за пазарна икономика предлагат всичко да 
става със стимули, за да стане средата по-добра.След множество изследвания от Асоциация на индустриалния капитал в 
България твърдят, че трябва да се търси един оптимален баланс между мерки за стимулиране, стимули и наказания за 
нарушители.Само при това положение може да има реални ограничавания. Третият тревожен извод от изследванията 
на експертите сочи, че е изчерпано доверието към държавните институции. Вече бизнеса по никакъв начин не вярва, че 
държавата може да направи нещо,за това решават, че всичко ще вземат в свои ръце. Дали е готово обществото и има ли 
готовност да се прилагат мерки за ограничаване и превенция на сивата икономика, не може да се отговори еднозначно с 
да или не. Трябва обаче да сме наясно, че трябва да се предприемат радикални мерки, защото в световен мащаб се 
приема, че когато сивия сектор надхвърли 20-25% в една национална икономика това е сигнал за предприемане на 
мерки от страна на държавата и колкото и да си говорим че трябва всичко да е либерално, всъщност е време държавата 
да се намеси и да прилага гъвкави мерки, за да се ограничава сивия сектор. За миналото тримесечие в резултат на 
свързването на касовите апарати с НАП се появиха едни 25% обороти – от 12,5 милиарда оборотите общо скочиха на 15. 
Видно е, че тези 25% са били крити, били са в сивия сектор. Ето как елегантно държавата с едно движение може да 
изкара една част от бизнеса на светло. Това е едната страна на въпроса. Другата страна е за сивите трудови отношения. 
Коментира се много, кой трябва да поеме вината – дали работодателя трябва да бъде санкциониран, дали работникът, 
този който се е съгласил на сиво или да се дели вината. И двете версии се отработват. Работодателите настояват вината 
да се прехвърли към работника, а нашите изследвания показват, че и тук вината трябва да се подели. Нито една от 
страните не е виновна сама по себе си. Има в момента мълчалив консенсус между работника и работодателя за сив 
труд, защото и за двете страни е изгодно. Работникът печели чисти пари на момента, макар че в дългосрочен план губи 
пенсии и здравни права, а работодателя спестява от здравни осигуровки. 
 
√ Сивия сектор е минал 30% и вече говорим за 40%, според експерти 
http://www.radio-focus.net/?action=news&id=580266 
Според нас сивият сектор е минал 30 % и вече говорим за 40 %, при това не говорим за ВБП, а по скоро това са сивите 
дейности като процент от онази оперативната дейност, която извършват предприятията в своето ежедневие.Това заяви 
на пресконференция доц. Емилия Ченгелова, ключов експерт и социолог по проект „Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика” към Асоциация на индустриалния капитал в България, предаде репортер на Радио „Фокус”-
Велико Търново. 
Проектът, който изпълнява Асоциацията на индустриалния капитал съвместно с партньор КНСБ стартира през 2010 
година и дейностите са разположени във времето до 2013 година. В момента се отчита поредния етап, като са 
проведени система от социологически проучвания с качествени и количествени методи, с целия арсенал на 
социологията. Задачата е била да се установи какви са реалните нива на сивия сектор в страната по региони и по 
браншове. За целите на проучването са участвали три основни целеви групи – население, работодатели и работници и 
служители отделни. За да навлязат в детайли и аспектите да се изследват в дълбочина отделно са направени и 11 
браншови изследвания. „Ние работим по проекта в 11 индустриални бранша, които сме избрали така че да обхващат 
различни сектори на икономиката на страната и това да ни даде възможност да опишем типичните сиви практики по 
сектори”, каза още доц.Ченгелова. Изследванията в рамките на година и половина установяват доста тревожни 
тенденции. Говорейки за нивата на сивия сектор има разногласия в оценките. Според работодателите сивия сектор е 
42%, работниците и служителите считат, че е 48%, а населението 58%. Ако се допусне, че населението малко 
преувеличава и хиперболизира, а работодателите са склонни да занижават, истината остава някъде по средата. 
Тревожните тенденции според експерта се коренят в двойнствените и противоречиви нагласи на хората. Населението от 
една страна осъжда и порицава сивите практики – примерно 60-70% по различните аспекти се изказват отрицателно.В 
същото време фактът, че животът притиска хората, поставени пред дилемата да избират доходи или работа на сиво - при 
всички положения избират там където дават пари. Това е настоящата ситуация – ако хората трябва да избират между 
реалния работодател и сивия в 50% се избира сивия работодател, защото той им носи повече възможности за реални 
доходи. Доц.Ченгелова каза още, че Правителството предприема мерки, за да бъде ограничен сивия сектор.  
 
√ Доц. Емилия Ченгелова: След влизането на България в ЕС, България "посивя" 
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=580297&station=&qid=871 
След влизането на България в ЕС, България "посивя".Това каза на пресконференция доц. Емилия Ченгелова, ключов 
експерт и социолог по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” към Асоциация на 
индустриалния капитал в България, предаде репортер на Радио „Фокус”-Велико Търново. Тя заяви, че някой колеги от 
работодателите коментират, че това е донякъде и под влияние на утежнените европейски регулаций, които 
допълнително привнасят усложнения. От сектори парфюмерия и козметика казват, че сега са длъжни да се регистрират 
по стандарта РИЧ – техен стандарт, по който трябва да оперират, за да работят на външни пазари. За да направят такава 
регистрация трябва да приемат консултанти от Европа. Една малка фирма не може да си го позволи. „Какво прави тази 
фирма- отива в гаража. Те принудително заради този РИЧ стандарт посивяват”, констатира експертът. По тази причина 
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вместо да има намаляване на сивия сектор, през последните две години има стабилно задържане и дори увеличаване. 
Тук отговорът е кризата, според доц. Ченгелова. Кризата, която последните 2-3 години накара работодателя да си свие 
дейността, проблеми с набирането на персонал, няма поръчки. „Оцеляват и стоят на бяло само тези работодатели, които 
са експортно ориентирани, които имат силни позиции навън. Тези които работят изцяло за българския пазар 
принудително прилагат различни полусветли хватки”, обобщи експертът. 
Черната икономика е обект на други служби и институции, според доц. Ченгелова. По думите и от Центъра за 
изследване на демокрацията са направили опити с огледална статистика и други методи, но там може само да се гадае. 
По изчисления на експерти- икономисти черната икономика в България не била чак толкова много. Тя като сегмент не е 
голяма и не давала чак такъв значим процент в ВБП. "Това обаче не са наши данни", заяви доц.Ченгелова. Тя заяви, че 
кометира само сивия сектор и за него може да каже, че той устойчиво си стои на едни високи нива от 2007 година насам. 
Макроикономистите на Асоциацията, които са ангажирани по проекта очакват все пак свиване на сивия сектор, но много 
бавно, добави експертът. В проекта миналата година е изчисляван композитен индекс – икономика на светло, който 
измерва светлата част на икономиката и първото измерване е показало 63,17% в светлата част на икономиката. Второто 
измерване е направено в края на 2011 година – там е имало с 1% допълнително изсветляване. Сега се изчисляват 
данните и в началото на юни ще бъде обявена поредната актуализация на индекса. Експертите имат основание да 
очакват, че ще има изсветляване с още един малък процент, но това е благодарение на тези мерки, които държавата 
предприе – извеждането на оборотите, чрез принудителното свързване на касовите апарати с НАП. Има наблюдения, че 
се преструктурират сивите практики – ако преди сме имали сиви нарушения хора, които са наети и изцяло са работили 
без договор, сега този процент с 5-6 пункта е паднал, но се увеличава процента на тези работници, които се съгласяват 
да работят на договор за по-ниска сума, минимален осигурителен праг и заплащане на ръка. Много гъвкаво бизнеса се 
преструктурира в зависимост от това как държавата реагира и с какви мерки подхожда. Минлото лято от масирани 
проверки по Черноморието, данните сочат, че няма дискотека, в която всичко да е спазено всичко по норматив. 
Навсякъде са били засечени по два апарата, проблеми с книга и счетоводство, персонала работи на едни часове, а се 
отчита на други. Проблемите са много и дръжавата, ако пожелае може да ги види. Средният бизнес настоява да се 
направи нещо и да има раздвижване, за да се подтисне сивото пространство, защото явно вече силите са започнали да 
задушават изрядния бизнес и изрядния бизнес не може да оперира нормално в тази среда. "Това е един от големите 
замисли на нашия проект. Изрядният бизнес да обърне внимание на държавата, че са готови работодателите да 
прилагат мерките за ограничаване на сивия сектор", обобщи доц.Ченгелова.  
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√ Бизнесът отчита 40% сива икономика 
http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/35121 
Около 40% е делът на сивата икономика в България, показват данни от изследване, направено по проект „Ограничаване 
и превенция на неформалната икономика", който се изпълнява от Асоциацията на индустриалния капитал в България за 
периода 2009 - 2013 г. 
Туризмът, строителството и здравеопазването са трите сфери с най-висок дял сива икономика - около 70%. 
Машиностроенето и пощенските услуги пък са с най-ниски нива на сиви практики, съобщи Емилия Ченгелова, експерт-
социолог в Асоциацията на индустриалния капитал. 
По думите й сивите практики се прилагат там, където крайният продукт има индивидуални потребители, а когато има 
колективни и сериозни партньори, ползващи стоките, е по-малък шансът за сива икономика. 
52% от работодателите смятат, че сенчестите практики в икономиката са резултат от цялостната политика на държавата 
за регулиране на бизнес средата, 49% ги отдават на несъвършенствата и пропуските в законодателството, а според 44% 
от анкетираните те се дължат на неефективността на съдебната система. 
Има мълчалив консенсус между работник и работодател за сив труд, защото и за двете страни е изгодно – работникът 
печели чисти пари за момента, а фирмите спестяват от здравни осигуровки, коментира Ченгелова. 
Шампиони по сива икономика са градовете Бургас, Ямбол, Хасково, Русе, Пазарджик, Петрич и Перник. Велико Търново 
се нарежда някъде по средата с около 35-40% дял на сенчестия бизнес, показват още резултатите от проучването. През 
последните две години се наблюдава тенденция на стабилно задържане и дори увеличаване на сивия сектор заради 
кризата. 
Само експортно ориентираните фирми у нас могат да си позволят да стоят на светло, каза още Емилия Ченгелова. 
Според нея се очаква свиване на сивия сектор, но с много бавни темпове, тъй като е налице много гъвкаво 
преструктуриране на сивите практики в зависимост от мерките, които предприема държавата срещу тях. 
Данните бяха представени на кръгла маса в Арбанаси, с участието на представители на бизнеса, регионалните власти, 
държавни институции и социални партньори. За изучаване и ограничаване на сивата икономика експерти от 
Асоциацията на индустриалния капитал са проучили три основни групи – население, работодатели и служители в 11 
индустриални бранша. 
 
dariknews.bg 
 
√ Строителство, туризъм и здравеопазване с най-голям процент сива икономика 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=904620&audio_id=110220 

http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/35121
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=904620&audio_id=110220


Около 40% е делът на сивата икономика в България, показват данни от изследване, направено по проект „Ограничаване 
и превенция на неформалната икономика", който се изпълнява  от Асоциацията на индустриалния капитал в България за 
периода 2009 - 2013 г. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 
съфинансирана от Европейския социален фонд.  
Данните бяха представени на кръгла маса в Арбанаси, с участието на представители на бизнеса, регионалните власти, 
държавни институции и социални партньори. За изучаване и ограничаване на сивата икономика експерти от 
Асоциацията на индустриалния капитал са проучили три основни групи - население, работодатели и служители в 11 
индустриални бранша. 
Туризмът, строителството и здравеопазването са трите сфери с най-висок дял сива икономика - около 70%. 
Машиностроенето и пощенските услуги пък са с най-ниски нива на сиви практики, съобщи доц. Емилия Ченгелова, 
експерт-социолог в  Асоциацията на индустриалния капитал. По думите й сивите практики се прилагат там, където 
крайният продукт има индивидуални потребители, а когато има колективни и сериозни партньори, ползващи стоките, е 
по-малък шансът за сива икономика. 
52% от работодателите смятат, че сенчестите практики в икономиката са резултат от цялостната политика на държавата 
за регулиране на бизнес средата, 49% ги отдават на несъвършенствата и пропуските в законодателството, а според 44% 
от анкетираните те се дължат на неефективността на съдебната система. 
Има мълчалив консенсус между работник и работодател за сив труд, защото и за двете страни е изгодно - работникът 
печели чисти пари за момента, а фирмите спестяват от здравни осигуровки, коментира доц. Ченгелова. 
Шампиони по сива икономика са градовете Бургас, Ямбол, Хасково, Русе, Пазарджик, Петрич и Перник. Велико Търново 
се нарежда някъде по средата с около 35 - 40% дял на сенчестия бизнес, показват още резултатите от проучването. През 
последните две години се наблюдава тенденция на стабилно задържане и дори увеличаване на сивия сектор заради 
кризата. 
Само експортно ориентирането фирми у нас могат да си позволят да стоят на светло, коментира доц. Емилия Ченгелова. 
Според нея се очаква свиване на сивия сектор, но с много бавни темпове, тъй като е налице много гъвкаво 
преструктуриране на сивите практики в зависимост от мерките, които предприема държавата срещу тях. 
Чуйте повече в звуковия файл. 
 
regnews.net 
 
√ Над 1/3 от бизнеса във Великотърновско е в сивия сектор 
http://regnews.net/newss/bg/3614 
Между 35 и 40 % е делът на сенчестия бизнес в региона на Велико Търново. Това показва проучване на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, който в периода 2010 – 2013 г. работи по проекта „Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика”. Според същото изследване, на челните места в незавидната класация са Бургас, Ямбол, 
Пловдив, Русе , Пазарджик, Перник. 
Анализът по сектори пък е показал, че най-голям дял сивата икономика има в областите туризъм, строителство и 
здравеопазване. Най-ниско е нивото й при пощенските услуги и в машиностроенето 
За набавяне на данните от Асоциацията паралелно са проучили становището на работодатели, население и служители и 
работници в 11 бранша. Изследванията в рамките на проекта показват, че обществените нагласи към сивата икономика 
са противоречиви и силно разколебани. Към момента на изследванията е установена изключително висока толерантност 
и търпимост към сивите практики. Основните причини са кризата и стремежът на хората да запазят жизнения си 
стандарт и да съхранят семейството си. 
Намалява делът на хората, работещи без трудов договор, но расте броят на тези, по-голяма част от чиито 
възнаграждения се изплащат на ръка, даде за пример доц. Емилия Ченгелова, експерт-социолог към Асоциацията на 
индустриалния капитал. 
Според нас сивият сектор е минал нивото от 30% и наближава 40%, при това не говорим за брутен вътрешен продукт, а 
за сиви дейности като процент от оперативната дейност на предприятията в ежедневието им. коментира доц. Ченгелова. 
Сивият сектор е атрактивен и продължава да се възпроизвежда по няколко причини. Според 52% от работодателите 
основната е липсата на последователна държавна политика в тази посока. 
Лутане между неолибарелни подходи, рестрикции, командни стратегии – всичко това дава несигурност на бизнеса, 
който в тази ситуация решава сам да се справи, смята доц. Ченгелова. 
Друг водещ за работодателите фактор са неефективно работещите съдебна система, разследващи органи и 
администрация. Според Асоциацията за индустриален капитал решението в този смисъл е да бъде намерен баланса 
между мерките за стимул, стимулирането и наказанието за нарушителите. Само така може да има реално ограничаване 
на сивата икономика, заяви доц. Ченгелова. 
Трябва да се предприемат радикални мерки. Световният опит е показал, че когато сивата икономика надхвърли 20-25%, 
държавата трябва да се намеси. Всички видяхме как за миналото тримесечие, в резултат на свързването на касовите 
апарати с НАП, се появиха едни 25% обороти. Това е един пример как елегантно държавата може да изкара на светло 
сивия сектор, коментира още доц. Ченгелова. 
 
 
 
 

http://regnews.net/newss/bg/3614
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√ Около 40% е "сивият сектор" в страната според експертно проучване 
http://sever.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-40-%D0%B5-
%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-
%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-_l.a_c.23345_i.182280.html 
"Сивият сектор" в страната е 42%, работниците и служителите считат, че е 48%, а населението - 58%. Истината е някъде 
по средата. Според експертите процентът на "неформалната икономика" е около 40%".  
Данните за състоянието на "сивата икономика" в България изнесе доц. Емилия Ченгелова, ключов експерт-социолог към 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. Социологическите проучвания са направени в рамките на 1,5 година 
по региони и в 11 браншови сектори. Обхванатите целеви групи са работодатели, работници и служители, и население.  
По думите на доц. Ченгелова 60% хората осъждат сивите практики, но в същото време, "поставени пред дилемата да 
избират доходи или работа на сиво, 50% от тях избират там, където дават пари. Има мълчалив консенсус между 
работника и работодателя, защото е изгодно и за двете страни".  
52% от работодателите считат, че причината за неформалната икономика в политиката на държавата е липсата на 
последователност и сериозен контрол върху нарушителите. Неефективно работещата съдебна система, разследващите 
органи и администрацията са други фактори, които работодателите извеждат като причина. Но най-тревожният фактор, 
отчетен при проучването, е изчерпване на доверието в държавните институции.  
От Института за пазарна икономика предлагат всичко да става със стимули. Балансът обаче трябва да се направи между 
мерки за стимулиране, стимули и наказания за нарушителите. "Само така може да има реално ограничаване", 
категорична бе в становището си доц. Ченгелова. 
По оценка на населението (70%) "сивият сектор" е "най-развит" в сферите на туризма, строителството и 
здравеопазването. Машиностроенето и пощенските услуги са с най-ниски нива на "сив сектор", заради спецификата на 
работата. "Сивите практики са там, където има индивидуални потребители", поясни експертът.  
Бургас, Ямбол и Хасково са трите области "шампиони" в развиване на "неформална икономика", следвани от Видин и 
Монтана. Следват Русе и регионите с митници.  
Населението Велико Търново смята, че сивия сектор в региона е между 35-40%, а според работодателите той е 25-30%. 
Резултатите от проучването на неформалната икономика в България ще бъдат разгледани на продължаваща и днес в 
Арбанаси Кръгла маса. На срещата се очаква да присъства и министър Делян Добрев. Инициативата за направеното 
проучване е на Асоциацията на индустриалния капитал в България, съвместно с КНСБ, съобщи проф. Младен Велев от 
ТУ-София, който е и председател на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията. 
 
bulfax.com 
 
√  Строителство, туризъм и здравеопазване с най-голям процент сива икономика 
http://www.bulfax.com/?q=node/2410612 
Около 40% е делът на сивата икономика в България, показват данни от изследване, направено по проект „Ограничаване 
и превенция на неформалната икономика", който се изпълнява  от Асоциацията на индустриалния капитал в България за 
периода 2009 - 2013 г. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 
съфинансирана от Европейския социален фонд.  Данните бяха представени на кръгла маса в Арбанаси, с участието на 
представители на бизнеса, регионалните власти, държавни институции и социални партньори. За изучаване и огран... 
 
novini-te.com 
 
√ Строителство, туризъм и здравеопазване с най-голям процент сива икономика 
http://www.novini-te.com/bg-
1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%B8-
%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0-
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2597055/ 
Около 40% е делът на сивата икономика в България, показват данни от изследване, направено по проект „Ограничаване 
и превенция на неформалната икономика", който се изпълнява  от Асоциацията на индустриалния капитал в България за 
периода 2009 - 2013 г. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 
съфинансирана от Европейския социален фонд.  Данните бяха представени на кръгла маса в Арбанаси, с участието на 
представители на бизнеса, регионалните власти, държавни институции и социални партньори. За изучаване и огран.. 
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√ Бизнесът отчита 40% сива икономика 

http://sever.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-40-%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-_l.a_c.23345_i.182280.html
http://sever.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-40-%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-_l.a_c.23345_i.182280.html
http://sever.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-40-%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-_l.a_c.23345_i.182280.html
http://sever.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-40-%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-_l.a_c.23345_i.182280.html
http://sever.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-40-%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-_l.a_c.23345_i.182280.html
http://www.bulfax.com/?q=node/2410612
http://www.novini-te.com/bg-1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2597055/
http://www.novini-te.com/bg-1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2597055/
http://www.novini-te.com/bg-1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2597055/
http://www.novini-te.com/bg-1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2597055/
http://www.novini-te.com/bg-1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2597055/
http://www.novini-te.com/bg-1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2597055/
http://www.novini-te.com/bg-1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2597055/


http://b2bnews.bg/index.php/biznesut-otchita-40-siva-ikonomika-567774.html 
Около 40% е делът на сивата икономика в България, показват данни от изследване, направено по проект „Ограничаване 
и превенция на неформалната икономика", който се изпълнява от Асоциацията на индустриалния капитал в България за 
периода 2009 - 2013 г. Туризмът, строителството и здравеопазването са трите сфери с най-висок дял сива икономика - 
около 70%. Машиностроенето и пощенските услуги пък са с най-ниски нива на сиви практики, съобщи Емилия Ченгелова, 
експерт-социолог в Асоциацията на индустриалния капитал. По думите й сивите практики с... 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ До 1 млрд. лв. годишно изтичат от България към офшорни зони 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/204438_%D0%94%D0%BE+1+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B2.
+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE+%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%82+
%D0%BE%D1%82+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D1%8A%D0%BC+%D0%BE
%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8 
До 1 млрд. лв. ежегодно изтичат от бюджета на страната към офшорни зони. А в същото време у нас все още масово се 
използват финансови агенти (т. нар. мулета) за трансфер на пари към трети страни и България остава основен източник 
на такъв тип играчи към развития свят. Основната причина сънародниците ни да пренасят незаконно пари зад граница е 
ниският стандарт на живот. Тези данни отчете Явор Колев, началник сектор “Компютърни престъпления, интелектуална 
собственост и хазарт” към Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП), по време на семинар във 
Велинград. За сравнение, преките инвестиции у нас за миналата година по официални данни на БНБ са били 1,341 млрд. 
евро или близо 2,6 млрд. лв.  
През 2011 г. са се активизирали и доста престъпни групи, които крадат бази данни на компаниите, както и друга ценна 
корпоративна информация, отчете експертът. Това се случва най-вече заради наличието на немарливи и слабо 
подготвени администратори. Независимо дали грешките на служителите са умишлени или не, е редно да се вземат 
мерки за предотвратяването им, защото щетите от корпоративен шпионаж могат да достигнат милиони, за разлика от 
обикновените кражби, предупреди още той. 
По отношение на фалшивите стоки като лекарства, дрехи или парфюми са неутрализирани над 60 пиратски сайта. Но на 
мястото на разкритите престъпници, скоро се появяват нови, които бързо запълват освободената ниша. Повечето 
престъпни групи са добре организирани и структурирани, ползват хакерски услуги, за които си плащат, и достигат до 
различен тип информация. Спрямо случаите на престъпления с деца, през последната година те са намалели 
значително. Заслугата за това е на неправителствените организации и частния бизнес, който инвестира все повече 
средства именно в сигурността. Организираните разяснителни кампании по училищата също спомагат за превенцията на 
тези престъпления.  
Само за 2011 г. от киберпрестъпност са завъртяни около 1 трлн. долара в световен мащаб. 
Банковата система играе много важна роля в защитата срещу киберпрестъпления и затова много сериозно се работи в 
партньорство с eBay и PayРal, както и със социалните мрежи. Това се извършва с цел предотвратяване на кражбата на 
лични данни. Активно се работи също с Europol, Interpol, Федералното бюро за разследване (ФБР), щатската Secret 
Service и др. Най-ефективното противодействие срещу киберпрестъпността може да се постигне само с партньорство на 
всички нива – държавата, неправителствените организации и бизнеса, коментира и Албена Спасова, председател на УС 
на Международната академия за обучение по киберразследвания.  
Оказва се, че на около секунда и половина се появява по една заплаха в интернет, което прави около 5 млн. за три 
месеца, добави и Константин Веселинов, управител на „Хай компютърс“. В действителност 100% сигурност няма, но това 
не означава, че не трябва да се грижим за нея, добави той.  
 
√ Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване 
(БАДДПО): Необосновано е повече да се отлага въвеждането на мултифондовете 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/204402_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%90%D0%B1%D0
%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D
1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1
%82%D0%B0+%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D1
%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%
BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B
8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%B5+%28%D0%91%D0%90%D0%94%D0%94%D0%9F%D0%9E%29%3A+%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%
81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE+%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5+%D0%
B4%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0++%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0
%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1
%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5 
- Г-н Абаджиев, след три години икономическа криза като че ли активите на пенсионните фондове успяха да запазят 
стабилни нива. Какви са очакванията ви за следващите месеци и какви са предизвикателствата пред бранша? 
- Да, през изминалите три сложни години пенсионните дружества успяха да запазят стойността на своите активи и 
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показаха жизнеспособност, за което ние много се радваме. Спомняме си 2008 г., когато сривът на борсата в страната 
беше 80%, докато намаляването на активите в дружествата бе около 25%, което може също да се отчете като успех. Най-
важното е, че през 2009-2010 г. компаниите бързо излязоха от ситуацията и възстановиха стойността на активите и дори 
започнаха да ги увеличават. В този труден и сложен период пенсионните фондове успешно се справиха, като 
преструктурираха портфейлите си навреме и пренасочиха инвестициите в по-безрискови инструменти. Като цяло 
очакванията за следващите месеци са оптимистични и положителните тенденции би трябвало да се запазят. 2012 година 
също е много трудна на фона на несигурната икономическа обстановка в страната и това неминуемо оказва влияние 
върху резултатите на фондовете. Относно предизвикателствата пред бранша смятам, че са свързани най-вече със 
запазването на стабилността. Освен това средствата, които постъпват във фондовете, трябва рационално да се 
инвестират и да носят положителна доходност. За да се запазят тези тенденции обаче и да се осигурят условия за още 
по-добро работа, няма как това да стане без извършването на промени в законодателството и въвеждането на 
съвременни механизми за управление, за осъществяване на инвестиционната дейност, за извършване на пенсионните 
плащания от капиталовите фондове. Необосновано е повече да се отлага въвеждането на мултифондовете както и 
уреждането в КСО на всички въпроси, свързани с пенсионните плащания. Въпросът за универсалните фондове и 
пенсиите беше отлаган, защото плащанията предстоят през 2023 г. и това даваше възможност за забавяне, но това време 
изтече. Според нас обаче най-късно от следващата година кодексът трябва да бъде допълнен в тази му част. 
- Не съществуват ли рискове сега законово да бъдат разписани едни параметри, които след 10 години да са морално 
остарели? 
- Механизмите за изплащане на пенсии от универсалните фондове са материя, която трябва да бъде уредена така, че да 
не налага допълнителни промени, и то в дългосрочен план. Така трябва да бъде уредена и материята, свързана с 
приложението на мултифондовете, които имат отношение не само към инвестициите, но ще дадат възможност 
средствата на хората, които доближават пенсионна възраст, да бъдат максимално гарантирани, като бъдат отделени и 
инвестирани най-консервативно. Никой не може да гарантира, че в бъдеще няма да възникнат икономически проблеми 
или финансови кризи, от които да пострадат тези средства точно преди пенсионирането на осигурените лица. Друго 
нещо, което трябва да се промени, е в посока на по-голямото либерализиране на режимите за инвестиции и такива 
стъпки вече се предприемат. Трябва да се създават условия за постигане на по-висока доходност от инвестициите, 
защото от това в голяма степен зависи увеличаването на натрупванията в индивидуалните партиди. Неотлъчно трябва да 
се гони голямата цел капиталовите пенсионни фондове от втория и третия стълб в бъдеще да формират съществена част 
от пенсионните доходи и техният дял в общия коефициент на заместване да бъде в рамките поне на 25-30%, което ще 
даде възможност на осигурените заедно с пенсията от първи стълб да формират доход в рамките на 70-75% от дохода 
си, получаван от трудова дейност преди пенсиониране.  
- Парите в пенсионните фондове достигнаха 4,9 млрд. лв. в края на март, но доходността е отрицателна. Какви са 
очакванията ви до края на годината? На какво се дължат тези резултати? 
- Активите на пенсионните фондове растат и отчитайки положителната тенденция, очакваме размерът им в края на 
годината да надхвърли 5,2 млрд. лв., като реално са разпределени и се намират в партидите на около 4 милиона души. 
Що се отнася за доходността, не искам да коментирам тримесечни данни. От закона е разпоредено, че доходността 
трябва да се отчита и оценява за двегодишен период на годишна база. В предлаганите промени в Кодекса за социално 
осигуряване по идея на КФН се иска оценката на доходността да се прави дори на пет години. Официалните данни 
показват, че постигнатата от пенсионните фондове средноаритметична доходност за периода от 31 март 2010 г. до края 
на същия месец на 2012 г. за универсалните фондове е 2,7%, за професионалните е над 3%, а за доброволните е 3%. В 
по-дългосрочен план, ако вземем данни от 2002 г. до сега, средната доходност върви между 5 и 6 на сто. Въпреки това 
трябва да се мислят начини за по-добро инвестиране на средствата. Естествено, да не забравяме и поговорката „бели 
пари за черни дни“. Когато има възможност обаче за добра доходност, няма нищо лошо да се възползваме от 
ситуацията. Такъв пример е периодът през 2007 г., когато фондовете постигаха 17-18%.  
- Споменахме темата за създаването на мултифондовете, на какъв етап е разработването на този проект? Какво освен 
това може да помогне на пенсионните фондове да увеличат доходността си – инвестиции в инфраструктурни проекти 
или друго?  
- Заедно с КФН започнахме още преди 4 години да работим по тази тема. Тогава се разработи законопроект, който мина 
на първо четене в комисията за социална политика, но заради изборите и новия състав процедурата беше спряна. В 
момента въпросът се отлага, но не по наша вина. Сега предложението ни е проектът да се преразгледа и да се промени 
стратегията. Първоначално бе замислено мултифондовете да се въведат в доброволните пенсионни фондове, след 
което да се приложат и в задължителните. Готовността ни е голяма и няма причина за повече отлагане. Нещо повече, за 
да се погрижим по-добре за хората в предпенсионна възраст с оглед на предстоящото начало на изплащането на пенсии 
от втория стълб, се налага техните средства да се отделят в консервативни инвестиционни портфейли, което ще създаде 
по-голяма сигурност. 
- Какъв ще е ефектът от увеличение на пенсионната възраст, ще има ли голямо значение за размера на пенсиите от 
универсалните фондове? Чуха се и призиви за еднаква пенсионна възраст за мъжете и жените. Вашият коментар? 
- Несъмнено увеличаването на възрастта ще увеличи и натрупването на средства по партидите. Реално това означава, че 
ще се осигуряват повече средства за допълнителни пенсии впоследствие. Но това не е най-важното. Що се отнася до 
уеднаквяването на пенсионната възраст на мъжете и жените - това е тенденция в света, но моето лично мнение е, че 
моментът не е подходящ. Критериите за възраст знаем, че ще се повишават до 63 за жените и 65 за мъжете в 
следващите години, и смятам, че на този етап това е достатъчно. Когато се предлагат подобни мерки, не може да се 
опира само на финансовата страна и ефектите, тъй като има и други фактори, като жизнен статус, икономическо 



положение, работни места и т.н.  
- На каква пенсия може да разчита един бъдещ пенсионер, ако се е осигурявал само на минималната заплата?  
- За съжаление, когато някой се осигурява на минимална работна заплата, ще има много по-малка допълнителна пенсия. 
Ако например един човек в продължение на 10 години се осигурява на 270 лв., колкото е сега минималната работна 
заплата, той ще натрупа някъде около 2000 лв. във фондовете при една средна доходност за периода от 3%. Сумата, 
естествено, няма как да бъде достатъчна за доживотна пенсия и човекът ще получи парите еднократно. Тук на дневен 
ред стои въпросът за увеличаването на вноските и ръста на заплатите. Знаете, че 2017 г. би трябвало вноската да се 
увеличи до 7%. Хората, които имат други доходи обаче, е хубаво да отделят средства и за допълнително пенсионно 
осигуряване, което ще им даде възможност да натрупат повече средства и заедно с държавната пенсия ще имат добри 
доходи след пенсиониране. Тази година ще поставим въпроса за увеличаването на данъчните преференции за 
допълнително пенсионно осигуряване. В момента не се облагат вноски в рамките на 10% от дохода, но искаме да стане 
най-малко 15%, което ще бъде стимул за хората. 
- По-активното инвестиране на парите от Сребърния фонд продължава да е актуална тема. Според становищата на 
БНБ, ЕЦБ и КФН подобна мярка създава условия за непряка дискриминация, най-вече в частта за инвестирането в 
ДЦК. Вашето мнение? Смятате ли, че е необходимо на този етап парите да бъдат инвестирани по-активно и в какви 
активи? 
- Темата за Сребърния фонд не ни засяга пряко, но за нас не е без значение стабилността на пенсионна система като 
цяло, което в голяма степен зависи от състоянието на нейния първи стълб, т.е. държавното обществено осигуряване. 
Затова дадохме своето официално становище по проекта. От асоциацията по принцип подкрепяме стъпките за по-
ефективно управление на активите на фонда, защото смятаме, че досега не е управляван както трябва и не са 
използвани всички възможности дори и на действащия закон. Направени са някои стъпки за рационализиране, но що се 
отнася до предложенията за инвестиране в местни ДЦК, смятаме, че мярката трябва много внимателно да бъде 
преценена и разчетена. На първо време процентът за инвестиране в ДЦК трябва да бъде по-малък, тъй като тоталното 
инвестиране ще изкриви пазара и ще създаде рискове за Сребърния фонд. Освен това тези средства не са за харчене, а 
са за кризисни условия. Например удължаването на срока за неговото ползване с още 10 години е добра инициатива, но 
според нас фондът в момента разполага с твърде малко средства и трябва да има консервативни и балансирани 
варианти за натрупването на повече актив.  
- Според последните промени, които предлага КФН, пенсионните дружества ще трябва да съставят досиета за всеки 
един свой клиент. Тази промяна как ще повлияе на бранша и няма ли опасност да има по-голямо изтичане на 
информация? 
- Предложението за подобни промени е включено в проект на наредба на КФН, по която асоциацията готви своето 
становище. Трябва да е ясно, че и сега пенсионните фондове водят най-подробна информация за движението на 
партидите, договорите и други. Идеята за създаване на електронни досиета на осигурените лица и пенсионерите 
поставя на дневен ред много проблеми. Така например в наредбата не е дефинирано подробно понятието „електронно 
досие”. В нея според нас не е предвидена достатъчно надеждна защита на информацията, представляваща лични данни 
по смисъла на закона. От друга страна, предвидените на практика неограничени възможности на лицата по всяко време 
да получават копие от документите в електронното си досие са изключително опасни и неаргументирани. Не може да не 
се отбележи, че такова аналогично изискване за достъп до електронни копия на документи и подобна свръхрегулация 
не съществува за нито една финансова или друга институция в страната ни. Заедно с това налага се изводът, че много от 
услугите, които трябва да се предоставят съгласно наредбата, са излишни или подвеждащи за осигурените лица и ще 
доведат до значителни неефективни административни разходи на дружествата. 
 
Вестник Капитал  
 
√ Малките общини ще имат бърз интернет с пари от ЕС 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/20/1831264_malkite_obshtini_shte_imat_burz_internet_s_pari
_ot_es/ 
Държавата ще изгради инфраструктура за достъп до високоскоростен интернет в 29 отдалечени района в България. 
Разходите по проекта от 20 млн. евро ще бъдат финансирани по оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР), 
съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) в събота. 
Проектът е внесен от Изпълнителната агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС). 
Той трябва да бъде одобрен от управляващия орган на ОПРР и от Европейската комисия, след което ЕСМИС ще обяви 
търгове за изграждането на мрежовата инфраструктура. Спечелилите конкурса компании ще разполагат с две години за 
изпълнението на проекта. Очакванията на МТИТС са процедурата по одобряване на проекта да не отнеме повече от 
няколко месеца и да няма забавяния. Причината е, че през последните две години идеята за развитието на "селския 
интернет" е обсъждана и координирана на междуведомствено ниво както в България, така и в ЕС. 
Критериите за подбор 
Общините са избрани след проучване по поръчка на земеделското министерство. Основните критерии са те да нямат 
изградена инфраструктура за високоскоростен интернет, да няма проявен инвеститорски интерес през последните 
няколко години от частни компании, както и да разполагат със съответен праг на населението, обявиха от МТИТС. 
"Идеята е да не се покриват села с население от трима или четирима души", обясниха от пресцентъра на МТИТС за 
"Капитал Daily". 
Целта на проекта е да бъдат свързани малки населени места извън столицата с големите градове. Една от целите е в тези 
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региони да бъдат свързани чрез широколентов достъп до интернет всички общински и публични институции, сред които 
и училищата, болниците и др., към платформа за електронно управление. Това трябва да позволи на жителите на 
отдалечените райони да използват електронни услуги като дистанционно обучение и здравеопазване. Компаниите, 
които спечелят търга, ще трябва да изградят връзката от държавната мрежа към съответните общински центрове. 
Слабо проникване 
Една от причините за този проект да бъдат отделени толкова средства е слабото проникване на интернет в страната и 
изоставането на България по този показател спрямо останалите членки на ЕС. То е 15.4% по данни на Комисията за 
регулиране на съобщенията за 2010 г., като се изчислява според броя абонати на 100 души, докато средните нива в ЕС са 
26.6%. Тези данни обаче не отразяват реалните интернет потребители, защото с един абонамент може да се осигурява 
достъп до глобалната мрежа на няколко души. 
Общините, които са включени в проекта, са Аврен, Кула, Макреш, Чупрене, Роман, Бобов дол, Тетевен, Угърчин, 
Ябланица, Брацигово, Ковачевци, Брезово, Раковски, Самуил, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Братя Даскалови, 
Павел баня, Омуртаг, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово, Венец, Върбица, Мездра, Белоградчик и Димово. 
Към тях ще бъдат свързани и 24 града, които се намират по трасетата от областния град към общинския център. 
Така след близо шест години неуспешни опити правителството стартира единен проект за развитие на интернет 
инфраструктурата в отдалечените райони. 
История с отворен край 
Историята започва през 2006 г., когато за първи път се заговори за изготвяне на програма за развитие на 
широколентовия достъп до глобалната мрежа в България. "Мобилтел" започна инициативата "ITC Broadband 
платформа", в която взеха участие над десет компании, и беше подкрепена от тогавашната Държавна агенция за 
информационни технологии и съобщения (ДАИТС). Противоречията между участниците забавят проекта и в резултат на 
това ДАИТС през 2008 г. поема водещата роля. Година по-късно обаче държавата пренасочва средствата, предвидени за 
широколентов "селски интернет", от 
Плана за икономическо възстановяване на ЕС от 33 млн. евро за ВЕИ проекти и управление на водите. 
Така за изграждане на широколентова мрежа в отдалечените райони остават 20 млн. евро по ОПРР, които ще се 
използват за финансиране на проекта, подаден в събота от ЕСМИС. През 2011 г. МТИТС публикува Национална стратегия 
за развитие на широколентовия достъп в България, според която в периода 2011 - 2020 г. ще бъдат реализирани 
инвестиционни проекти за изграждане и подобряване на широколентова инфраструктура на стойност над 4 млрд. лв. В 
стратегията са включени и средствата, предвидени за "селския интернет" по ОПРР. 
 
√ Британец застава начело на ЕБВР 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/05/20/1831335_britanec_zastava_nachelo_na_ebvr/ 
Акционерите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) избраха британеца Сума Чакрабарти за нов 
президент на институцията. Това се случи след първото от създаването на банката през 1991 г. отворено съревнование 
за президентския пост. Чакрабарти, който в момента е секретар на британското министерство на правосъдието, ще 
встъпи в длъжност на 3 юли, като ще замени на поста германеца Томас Миров. 
Резултатът от избора беше определен като изненадващ от анализаторите, тъй като се очакваше начело на ЕБВР да 
застане вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Филип де Фонтен Вив Кюртаз. 
По този начин би се запазила оформилата се през годините традиция начело на ЕБВР да се редуват французи и 
германци. А причината е съществуващото негласно споразумение на поста да не застават британци, тъй като централата 
на банката е в Лондон. 
Истинска надпревара 
Френският кандидат обаче не успя да впечатли страните от ЕС достатъчно, за да си осигури консенсусна подкрепа, 
отбелязва Financial Times. Така се стигна до отворено съревнование за президентския пост. Освен Сума Чакрабарти и 
Филип де Фонтен Вив Кюртаз сред кандидатите бяха бившият полски премиер Ян Кшиштоф Белецки и бившият сръбски 
вицепремиер Божидар Джелич, както и самият досегашен ръководител на институцията Томас Миров. Германецът 
обаче не получи подкрепата дори на собственото си правителство. А причината е, че стремежът на Берлин сега е друг 
по-привлекателен пост - този на председател на Eврогрупата. Идеята е мястото на люксембургския премиер Жан-Клод 
Юнкер да заеме настоящия финансов министър Волфганг Шойбле. 
След оповестяването на резултатите Чакрабарти обяви в изявление до медиите, че "отвореният, честен и базиран на 
качествата (на кандидатите) процес е от полза за банката и за всички останали кандидати". Анализатори обаче 
определиха избирането на британеца за сметка на френския кандидат като удар за Париж и надеждите на новоизбрания 
президент Франсоа Оланд за засилване на френското влияние в ключовите финансови позиции в ЕС. 
"В крайна сметка имах късмета да получа много широка подкрепа от широк кръг акционери... както от, така и извън 
еврозоната, а също и от останалата част от света", обяви роденият в Индия Чакрабарти пред журналисти. Акционери в 
ЕВБР са 63 държави и две международни институции – ЕС и ЕИБ, като при гласуване вотовете на отделните страни имат 
различна тежест. 
Стари и нови предизвикателства 
Според новоизбрания президент пред ЕБВР стоят "огромни предизвикателства", сред които запазването на кредитния й 
рейтинг AAA, което би позволило на институцията да продължи да привлича евтино финансиране. Друга ключова 
задача, с която Чакрабарти ще трябва да се справи, е и обявеното по време на общото събрание на акционерите 
разширяване на мандата на институцията в посока Близкия изток и Северна Африка. В петък акционерите на банката, 
която от създаването си работи главно за подпомагането на прехода към пазарна демокрация на страните от бившия 
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съветски блок, гласуваха инвестирането на 1 млрд. евро в няколко държави от арабския свят – Египет, Мароко, Тунис и 
Йордания. 
"Очакванията са в бъдеще банката да е в състояние да инвестира до 2.5 млрд. евро годишно в новия регион, като 
същевременно не се изтегля от инвестициите си в досегашните страни, в които осъществява дейност. Там 
финансирането достигна 9.1 млрд. евро за 2011 г.", обявиха от институцията. От банката подчертават, че ще продължат 
да подкрепят растежа в страните от Централна и Източна Европа, които са застрашени от забавяне на икономиките си 
заради дълговата криза в еврозоната. ЕБВР е и сред ключовите инвеститори в страните от региона след началото на 
финансовата криза и замръзването на международните пазари и инвестиции. 
ЕБВР и България 
Финансовата институция е важен фактор и източник на финансиране и за България. От началото на дейността си 
институцията е инвестирала над 2.5 млрд. евро в различни сектори от икономиката на страната и е съдействала за 
привличането на допълнителни средства в размер на над 5 млрд. евро. Сред последните операции на банката в страната 
е предоставянето на кредитни линии на обща стойност 150 млн. евро за финансиране на проекти за енергийна 
ефективност на малки и средни предприятия, придобиването на 30% от "Приста ойл" срещу 48 млн. евро съвместно с 
холандския инвестиционен фонд ADM Capital преди седмици, както и придобиването на 21% от Callpoint New Europe 
срещу 3 млн. евро през 2011 г. През седмицата ЕБВР потвърди прогнозата си за очакван ръст от 1.2% на икономиката на 
страната през 2012 г. и 2.5% за 2013 г. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Приемаме еврото до 2-3 години 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-05-21&article=410570 
България може да влезе в еврозоната до 2-3 години, но дата за присъединяването не може да се поставя. Това заяви 
вицепремиерът Симеон Дянков пред Ройтерс по повод годишната среща на Европейската банка за възстановяване и 
развитие (ЕБВР) в Лондон. Той заяви, че от 27-те страни от ЕС само четири покриват критериите от Маастрихт за 
въвеждане на еврото - Естония, Финландия, Швеция и самата България. Дянков заяви, че еврото ще оцелее в кризата и 
България все така желае да се присъедини към еврозоната. Според него това може да стане до 2-3 години. Но той заяви, 
че не може да се постави срок за присъединяването й, докато общността и институциите й се променят заради кризата. 
"Датата за присъединяване на България към еврозоната не е предмет на обсъждане, защото не е ясно ще има ли 
допълнителни правила и институции", изтъкна вицепремиерът. "Рано е. Нека да се стабилизира еврозоната, да се 
стабилизира Европа. Виждате, че гледаме и на Изток за повече инвестиции. И в същото време фискалната ни 
дисциплина се оценява и толерира в Европейската комисия". Така премиерът Бойко Борисов вчера отговор на въпрос 
дали е възможно България да кандидатства за чакалнята преди въвеждане на еврото до края на мандата. На свой ред 
Ройтерс обобщава, че плановете на няколко източноевропейски държави за присъединяване към еврозоната са 
изложени на риск заради кризата на единната валута. Те обаче настояват ЕС да се придържа към първоначалните си 
правила, вместо да ги променя заради страни като Гърция. 
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