
 
 
 
 

 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
inews.bg 
 
√ Васил Велев се съмнява в ползата на ОП „Образование и наука“ 
http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0
%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B5-
%D1%81%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F-
%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-_l.a_c.328_i.192349.html 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви, че се съмнява в ползата 
от създаване на ОП "Образование и наука". Той допълни, че ако тя се реализира, това няма автоматично да означава, че 
за образование ще се дават повече пари. 
Велев взе участие в днешното заседание на Съвета за икономическо развитие и социални политики към президента 
Росен Плевнелиев, предаде econ.bg. 
През миналата седмица министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов съобщи, че ОП "Образование 
и наука" трябва да бъде подготвена до септември. 
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов заяви, че през последните години не се 
прави нищо, за да се промени пасивността на българските младежи по отношение на пазара на труда. 
Затова той предложи процесът за създаване на бизнес лидери да започва още от училището и детската градина. Ако 
това се случи, според него, ще се постигне намаляване на бедността и максимално детско участие в образователния 
процес. 
 
√ 70% от хората у нас работят в малки и средни фирми 
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/70-%D0%BE%D1%82-
%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_c.382_i.192337.html 
Малкият и средният бизнес е гръбнакът на икономиката - около това мнение се обединиха участниците в днешното 
заседание на Съвета за икономическо развитие и социални политики към президента Росен Плевнелиев на тема: 
"Приобщаващ растеж: заетост и социално включване”, информираEcon.bg. 
Около 70% от работещите в България са заети в малките и средните компании. Само 0,8% от фирмите у нас са големи - с 
персонал над 250 души. 
"Малките и средните предприятия са изключителен приоритет, след като именно там се създава заетостта и 
икономическата перспектива не само в национален, но и в регионален мащаб", заяви Плевнелиев. 
Трябва да бъдат набелязани механизми за подкрепа на тези предприятия. Като възможни решения в тази насока бяха 
посочени създаването на специални механизми от страна на Българската агенция за инвестиции или специални 
програми, които трябва да бъдат изработени от Българската банка за развитие. 
Малките и средните фирми са "отбити от участие в много проекти" и често не могат да покрият критериите за участие в 
обществени поръчки, смята председателят на Българската търговско-промишлена палата Васил Велев. Решение на 
проблема би било създаването на клъстери.  
 
akademika.bg 
 
√ Тотю Младенов: Въвеждаме немски опит в образованието 
http://akademika.bg/2012/06/%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8E-
%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-
%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5-
%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B2/ 
„Работи се за преминаване към „дуална система” в българското образование. Тази система е разработена преди много 
години в Германия и вече в цяла Европа се признава като успешен модел за добата връзка между бизнеса и 
образователната система.” Това заяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов след първото 
заседание на Съвета за икономическо развитие и социални политики към президента. „Имаме вече добри примери в 
няколко региона в страната”, отчете Младенов. Дуалната система представлява теоретично обучение и паралелно 
преминаване на практически стаж по изучаваната материя. Немските компании в България от няколко години се опитват 
да я прилагат у нас. Например вносителят на автомобили „Балкан Стар“ обучава автомобилни техници. 

http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-_l.a_c.328_i.192349.html
http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-_l.a_c.328_i.192349.html
http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-_l.a_c.328_i.192349.html
http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-_l.a_c.328_i.192349.html
http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-_l.a_c.328_i.192349.html
http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-_l.a_c.328_i.192349.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/70-%D0%BE%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_c.382_i.192337.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/70-%D0%BE%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_c.382_i.192337.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/70-%D0%BE%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_c.382_i.192337.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/70-%D0%BE%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8_l.a_c.382_i.192337.html
http://econ.bg/
http://akademika.bg/2012/06/%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8E-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B2/
http://akademika.bg/2012/06/%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8E-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B2/
http://akademika.bg/2012/06/%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8E-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B2/
http://akademika.bg/2012/06/%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8E-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B2/


„Все още има някои законови пречки да се въведе тази система и се очаква решение от страна на Министерството на 
образованието”, заяви Деяна Костадинова – секретар на президента по социални политики, младежта и спорта. 
Участниците в срещата подкрепиха въвеждането на немския опит в образованието. Според изпълнителния директор на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Огнян Донев на дуалната система може да се 
обърне внимание още по време на следващия програмен период на оперативните програми. Идеята беше подкрепена и 
от председателя на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. 
За пореден път беше отчетено, че трябва да се подобри връзката между бизнеса и университетите. По този повод зам.-
председателят на Българската стопанска камара (БСК) Камен Колев обясни, че добрите практика в тази сфера от 
Холандия и Германия трябва да се преместят тук. Като доказателство беше посочен фактът, че в двете 
западноевропейски страни нивото на младежката безработица не е толкова високо, колкото у нас. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев коментира, че в повечето университети у 
нас продължава да се преподава, както това се е правело „едно време“. Депутатът от ДПС Хасан Адемов пък допълни, че 
не може да има разминаване между търсене на пазара на труда и предлагане на студенти от университетите. 
 
econ.bg 
 
√ Плевнелиев: Малките и средните фирми са изключителен приоритет 
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0
%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-
%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_l.a_i.384921_at.1.html 
Едва 1000 от общо 350 000-те фирми в България (0.8%) които са се пререгистрирали в Търговския регистър, са големи (с 
персонал над 250 служители – бел.авт.). 
Останалите са средни и малки. Това стана ясно по време на днешното заседание на Съвета за икономическо развитие и 
социални политики към президента Росен Плевнелиев на тема: "Приобщаващ растеж: заетост и социално включване”. 
Участниците в него се обединиха около тезата, че малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на икономиката. 
В началото на събитието държавният глава подчерта ролята на тази част от фирмите у нас. Според изнесените от него 
данни около 70% от работещите в България са заети в тези компании. Плевнелиев добави:„Това трябва да ни покаже, 
че малките и средните предприятия са изключителен приоритет, след като именно там се създава заетостта и 
икономическата перспектива не само в национален, но и в регионален мащаб“. 
От своя страна зам.-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Камен Колев отчете, че ефективността на 
публичните разходи в България е много ниска. Той добави, че изоставаме сериозно по този показател и призова да бъде 
даден равнопоставен достъп на МСП. 
Президентът Плевнелиев пък заяви, че трябва да бъдат набелязани механизми за подкрепа на тези предприятия. Като 
възможни решения в тази насока бяха посочени създаването на специални механизми от страна на Българската агенция 
за инвестиции или специални програми, които трябва да бъдат изработени от Българската банка за развитие. 
За проблемите, с които трябва да се справят МСП, говори и председателят на Българската търговско-промишлена палата 
Васил Велев. Според него тези фирми са „отбити от участие в много проекти“, както и не могат да покрият често 
критериите за участие в обществени поръчки. За да се разреши последният проблем, като добра практика беше 
препоръчано създаването на клъстъри. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Парламентът прие: Вторични суровини - само на общините и то без пари 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/06/14/1846546_vtorichni_surovini_-_samo_na_obshtinite_i_to_bez_pari/ 
Общината ще може да печели от старите хладилници, монитори, печки и радиатори на гражданите, тъй като те ще са 
длъжни да ги предават само на нея и то безвъзмездно. Това е смисълът на приетите на второ четене текстове на Закона 
за управление на отпадъците. Депутатите започнаха да разглеждат проекта в четвъртък. Аргументът на държавата е, че 
така ще се спре кражбата на метали, на практика обаче новата разпоредба премахва стимула на хората да предават за 
преработка своите отпадъци на регламентирани места. 
Решението 
В момента в България има над 1000 частни пункта за предаване на скрап, хартия и стъкло срещу заплащане. Според 
новите законови разпоредби обаче те вече няма да могат да приемат вторични суровини от физически лица. Тази 
функция ще бъде вменена на общините, които ще трябва да строят площадки за разделно събиране във всички 
населени места с над 10 хил. жители. Срокът да направят това е две години от влизането в сила на закона, който все още 
не е приет окончателно от парламента. На самите общински пунктове пък гражданите ще трябва да предават 
безвъзмездно своите отпадъци от строителен и битов произход, включително и тези от черни и цветни метали. Това по 
думите на експертите от Българската асоциация по рециклиране включва и например монитори, печки, хладилници, 
радиатори и др. 
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Проблемът 
Приетият законов текст създава два проблема. Първият е, че от него ще се облагодетелстват общините за сметка на 
жителите си, защото те вече няма да могат да печелят от собствеността си. 
Вторият е, че по този начин местната власт реално ще изземе част от бизнеса на фирмите, които изкупуват отпадъци, по 
непазарен начин. Рециклиращите организации, които изкупуват отпадъци от гражданите, заявиха за "Капитал Daily", че 
планират да сезират Комисията за защита на конкуренцията за нелоялна конкуренция от страна на общините, както и 
няколко дирекции на Европейската комисия – за предприятията, за правата на потребителите, за конкуренцията, за 
околната среда и др. 
"Причината е, че гражданите плащат екотакси при покупката на своите метални уреди, а след това ще са длъжни да ги 
предават безплатно, вместо да получат компенсация за това. Текстът лишава работещи фирми от бизнес за сметка на 
общините", коментираха представители на компаниите за рециклиране. Те смятат, че досега са изпълнили всички 
разпоредби на екозаконодателството – имат 24-часово видеонаблюдение на пунктовете, непрекъснато подлежат на 
проверка, а и в действащото законодателство е забранено на площадките им да се приемат релси, шахти, кабели и 
метални продукти, чиято кражба застрашава сигурността на гражданите. 
Крадени метали се предават не на легалните пунктове, а на нелегалните, за които ние сме предупреждавали и сме 
подавали сигнали много пъти в МВР. Не би трябвало заради нелегалните да се зачерква бизнесът на всички останали, е 
становището на асоциациите на рециклиращите фирми.  
Възраженията 
По време на дискусията в парламента от левицата предложиха текстът, който задължава кметствата да правят 
площадки, да отпадне. "Общините трябва да направят много разходи, за да осигурят съвременното оборудване на тези 
площадки, а им липсва такъв финансов ресурс", коментира Румен Такоров от БСП. 
При работещ частен бизнес строежът на тези площадки не може да се финансира от еврофондовете, нито пък да се 
субсидира от държавния бюджет, защото това би се изтълкувало като недопустима държавна помощ. Така единственият 
начин общините да строят е да финансират начинанието с увеличаване на такса смет или да намалят разходите си за 
други дейности. 
Друг път за изпълнение на това задължение няма, защото между двете четения от закона отпаднаха лобистите текстове, 
според които площадките могат да се строят с публично-частно партньорство. Причината е, че една от фирмите за скрап 
- "Надин", предварително беше сключила договори за сътрудничество и стопанисване на площадките с по-голямата част 
от общините в България без конкурс. Освен това екоминистерството не предложи сигурен механизъм, по който фирмите 
да се конкурират за това да работят с общините. В момента в закона не е ясно посочено какво точно ще прави общината 
с боклуците - дали ще ги преработва, или пък ще продава на частните фирми, или нещо трето. 
Неяснотите 
Председателката на парламентарната комисия по околната среда и водите Искра Михайлова от ДПС отбеляза, че 
отпадъците могат да носят и финансова полза на общините, ако са правилно управлявани, но в закона не е дадена 
възможност за публично-частно партньорство в управлението на отпадъците на ниво община. Така според нея само се 
прехвърля отговорността за разделно събиране, без да се даде възможност на местните власти да управляват 
отпадъците по друг начин. 
Не е ясно и какво ще се случи, ако общината не успее да построи площадка, защото няма средства. Едно е ясно, че ако 
площадката не заработи в срок, кметството ще бъде глобено, а също така и кметът му. Вероятно за изграждането на 
общинските пунктове ще трябва да се създават и нови общински фирми. 
Съществува и друг проблем. За да се предадат по-тежките вторични суровини, хората ще трябва да си осигурят 
транспорт, а това са допълнителни разходи за тях. Затова и опасенията са, че ще се създаде предпоставки за 
възникването на незаконни сметища и още нелегални пунктове. 
 
√ Илюзия за милиони 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/06/14/1846501_iljuziia_za_milioni/ 
Държавата ще събере микроскопична сума вместо очакваните стотици милиони левове от натрупаните стари печалби на 
дружествата си. Извънредната мярка беше гласувана за пръв път тази година, а целта беше да влязат повече приходи в 
бюджета. Но заради различен счетоводен прочит на балансите вместо първоначално чаканите суми от порядъка на 
стотици милиони левове сега от Министерството на финансите съобщават, че чакат едва 18 млн. лв. 
В резултат, макар че волята на държавата беше да вземе 100% от натрупаните стари суми от дружествата си, приливът на 
средства няма да се състои. Иначе от дивидент върху печалбите от текущата 2011 г. ще има значителни постъпления - 
276 млн. лв. 
Правителството се спря на варианта със старите печалби, защото по време на бюджетни дефицити стотици милиони 
левове се задържат от фирмите, без те да оперират с тях, а ги държат на нисколихвени депозити. Заради концентрацията 
на тези средства в малък кръг от банки Европейската комисия вече започна разследване срещу България. 
Когато през март парламентът одобри намерението на правителството да изтегли и цялата неразпределена печалба, 
опозицията се възпротиви с аргумента, че от тези дружества изведнъж ще се извадят стотици милиони левове и така 
ликвидността им ще се влоши, дори и да са печеливши. Според БСП държавните фирми са натрупали около 600 млн. лв. 
резерви от неразпределени печалби, а по оценки на икономисти от ГЕРБ средствата са били в размер на 200 - 300 млн. 
лв. Оценките, макар и да се разминават значително, все пак намекваха, че държавата може да разчита на сериозни 
постъпления, с които да свие дефицита, планиран на 1.1 млрд. лв., или 1.5% от БВП. 
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Неприятна изненада 
Днес, когато сметките вече са изготвени, излиза, че за стари печалби правителството може да разчита само на 18 млн. 
лв. Така само от печалбите за 2011 година в тазгодишния бюджет ще се съберат 15 пъти повече приходи от дивиденти за 
хазната, отколкото ще постъпят за неразпределената печалба през всички предходни години. 
Проучване на "Капитал Daily", включително и след запитване до Министерството на финансите, показа, че причината за 
това е начинът, по който държавните дружества отчитат счетоводно старите си печалби. 
По закон търговските дружества заделят задължително като резерв 10% от печалбата си. До 2010 година държавните 
компании разпределяха като дивидент 50% от печалбите си, т.е. тогава в дружествата са оставали милиони печалби. С 
тях те можеха да се разпореждат свободно, ако общото събрание или едноличният собственик в лицето на държавата не 
реши друго. Именно мениджърите на всяко дружество и министерствата принципали са решавали дали тези пари да се 
използват за увеличаване на капитала, за инвестиционна програма, или да се заделят под формата на допълнителни 
резерви. 
От 2010 година дружествата са длъжни да превеждат като дивидент не 50%, а 80% от печалбата си. В същото време 
заделянето на задължителни резерви остава на същото ниво - 10%, което означава, че в дружествата остават на 
свободно разпореждане само около 10% от текущите им печалби. В случай на нужда ресорните министри е можело да 
решават дали да използват средствата за инвестиции, или да се провизират за кризисни периоди, но ако няма конкретна 
идея за използването на тези вече натрупани суми, по-добре да постъпват в бюджета, който в условията на криза също 
се нуждае от свежи пари. 
Различен прочит 
Държавните фирми, случайно или не, не са приели, че натрупаните допълнителни резерви влизат в искането на 
държавата. И са превеждали суми само от графата, която водят като "неразпределена печалба". А там в най-честите 
случаи попада само положителният финансов резултат от текущата година (за който така или иначе се дължи дивидент). 
"Наблюдението на счетоводната политика на дружествата е в правомощията на съответните министри и ръководители 
на ведомства съобразно отрасловата им принадлежност", обясниха от Министерството на финансите. С прости думи – 
работа на ресорните министри е да следят какво става с компаниите. 
Ето и няколко конкретни примера. Българският енергиен холдинг превежда на бюджета 140 млн. лв., от които едва 6 
млн. са стари печалби, а голямата част си е текущ дивидент. Шестте милиона изглеждат парадоксално малко на фона на 
отчетените високи печалби през миналите години (от които са оставали суми в дружеството). 
Това означава, че компанията е отчела старите печалби под друга форма, много вероятно като допълнителен резервен 
фонд. Така само заради името - дали счетоводният запис е наречен в баланса "Неразпределена печалба" или "Резерви" 
(където стои сума от почти 130 млн. лв.), дружеството си спестява огромно плащане към бюджета. 
При летище София в графата "Неразпределена печалба" си стои само финансовият резултат от текущата година и нищо 
от предходни. Явно не са там, макар че всяка година дружеството е отчитало печалби от между 15 и 30 млн. лв., така че 
значителна сума трябва да е останала в дружеството. 
Решението 
Излиза, че държавата не е формулирала достатъчно конкретно искането си, но догодина може да се поправи. Пример за 
това е "Булгартабак холдинг". Там държавата точно преди приватизацията реши да прибере натрупаните средства, за да 
не продава касичка с пари. И докосна точно този фонд с допълнителни резерви, където са били подслонени старите 
печалби. Нищо, че не стояха в едноименна графа в баланса. 
Затова министерствата могат да направят по-детайлно проучване кои фирми какви средства имат и как са наречени те. И 
да се измисли механизъм как неизползваните от тях да се насочат към подкрепа на бюджета. Може и догодина, защото 
в този случай говорим за стари и отчетени печалби, които няма как да се скрият. 
 
Вестник Класа 
 
√ Банките горят с € 370 млрд. при разпад на еврозоната 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/206844_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B3%D0
%BE%D1%80%D1%8F%D1%82+%D1%81+%E2%82%AC+370+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%
D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D
0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 
Ако най-мрачните прогнози за разпад на еврозоната се сбъднат, банките ще изгорят с 370 млрд. евро. Това е 58% от 
капитализацията им, са изчислили от швейцарската банка Credit Suisse, цитирани от „Гардиън“. Три са разглежданите 
сценария. Първият предвижда само излизане на Гърция от валутния блок; вторият – напускане и на периферните страни 
като Ирландия, Италия, Португалия и Испания, и третият вариант е затваряне на банките към местните им пазари. Дори 
и еврото да оцелее, на банките ще им тежат проблемни кредити за 1,3 трлн. евро, които ще трябва да бъдат отписани. 
Това ще ги принуди да се фокусират върху пазарите в собствените си държави. При такъв развой на събитията 
кредитирането в Европа сериозно ще се ограничи. Трансграничното финансиране драстично ще намалее, а така и 
бизнесът, и гражданите ще имат по-труден и скъп достъп до кредитен ресурс. 
„Стигнахме до извода, че гръцко излизане на еврозоната е управляемо, но и на други икономики от периферията ще 
донесе огромни проблеми за трезорите“, посочват експертите.  
И при трите варианта секторът ще се нуждае от капиталова инжекция от 470 млрд. евро. Английските финансови 
институции също няма да бъдат пощадени. При вариант две Barclays например ще загуби 37 млрд. евро, а Royal Bank of 
Scotland – около 26 млрд.  
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При първия сценарий загубите за банковия сектор ще се ограничат до 5% от пазарната капитализация. Въпреки това 
френските и инвестиционните банки ще бъдат най-тежко засегнати. Най-силен ще е ударът по френската Credit Agricole, 
ако Атина се откаже от еврото.  
Междувременно германският канцлер Ангела Меркел предупреди страните от формата Г-20 да не разчитат само на 
нейната държава да спасява валутния блок. „Заявявам им, че Германия е силна, Германия е двигател на икономическия 
ръст и котва на стабилността в Европа, ... но силите ни не са неограничени“, подчерта тя. Пред германския парламент тя 
отново повтори, че е категорично против разхлабване на бюджетната дисциплина и политиката на затягане на коланите.  
Според гръцките медии обаче, цитирани от германското издание на „Файненшъл таймс“, еврозоната смята да преговаря 
с Гърция за разхлабване на програмата за рестрикции. В материала се посочва, че независимо кой е победителят на 
предстоящия вот в южната ни съседка, той ще поиска нови условия по програмата. За да остане Гърция в еврозоната, 
европейските лидери няма как да откажат някои отстъпки. А тройката кредитори са на мнение, че така или иначе Атина 
вече е нарушила част от ангажиментите си. Най-вероятно  
става дума за облекчения, свързани с данъчните цели.  
Хазната в Атина обаче продължава да свети в червено. На практика страната има пари за заплати, пенсии и здравни 
услуги до 15 юли тази година, предупреди финансовият министър Янис Заниас, цитиран от GR Reporter.  
 
Вестник Сега 
 
√ Само преселението на данъчни и митничари ще струва стотици милиони 
http://www.segabg.com/article.php?id=604504 
Преместването само на две държавни структури от столицата в провинцията ще струва милиони. Това става ясно от 
съвместно писмо на Централното митническо управление, което трябва да отиде в Русе, и на Централното управление 
на НАП, чието преместване е планирано за Велико Търново, в което подробно се аргументира нерентабилността на 
разселването. Допълнително стотици хиляди ще отиват за командировъчни. 
От НАП припомнят, че преди 10 г. пригодяването на готова сграда за нуждите на централното управление е било 
оценено за над 100 млн. лв. Сметката е правена по повод на провеждането на тръжна процедура за заем от Световната 
банка, която е прекратена през 2008 г. "Във връзка с това считаме, че преместването на ЦУ на НАП в друг град, а не само 
от една сграда в друга, би струвало на държавата и на данъкоплатците много повече пари", твърдят данъчните. Освен 
това през 2011 г. правителството им е предоставило допълнителна сграда, в която вече са инвестирани средства за 
ремонт. 
Митничарите пък припомнят, че 19 млн. лв. е излязло събирането на митническото управление от две в една сграда в 
София, тъй като тя е трябвало да бъде пригодена и окабелена за нуждите на структурата, да има специални условия за 
скъпата и специфична техника на митническата лаборатория. Сега такава инвестиция трябва да се направи и в Русе. Със 
сигурност ще има хаос и забавяне на работата, тъй като преместването на сървърите, които трябва да работят нонстоп, 
ще наложи прекъсване на работата им, а задължителното съгласуване на различни документи между институциите ще 
става по-трудно и бавно. 
Над 350 000 лв. пък ще излизат годишно само командировъчните на митничарите, тъй като експерти на структурата 
участват ежедневно в различни междуведомствени съвети, комисии и работни групи. Не по-малко ще са и 
командировките на данъчните. Още около 760 000 лв. ще е годишният наем на предвидената за тях сграда в Русе от 13 
000 кв. м., твърдят от митниците. Финансовият министър Симеон Дянков обаче уверява, че за сгради няма да се плаща, а 
в Русе му е предоставен избор от шест. 
От НАП твърдят, че няма никакво значение, че най-големият административен съд е във Велико Търново, какъвто е един 
от аргументите на Дянков за избора на град, тъй като ЦУ на НАП не осъществява оперативна дейност. Териториалната 
дирекция на Велико Търново е на последно място по приходи, защото бизнес активността в региона е по-слаба в 
сравнение с другите райони в страната. Митничарите пък опровергават твърдението, че митницата в Русе е на първо 
място по приходи от ДДС и акцизи. Справка до края на април показва, че тя е на шесто място от 10 митници. 
Писмото с разчетите е пратено до председателя на парламента Цецка Цачева, премиера Бойко Борисов, Симеон Дянков, 
омбудсмана Константин Пенчев и председателя на социалната комисия Драгомир Стойнев. В него двете администрации 
се опитват да обяснят, че с разселването им не само няма да има "снижаване на разходите за администрация", но няма 
да се преодолее и дисбалансът в икономическото развитие на отделните региони, защото реформата не предвижда 
нови работни места. 
"Ако все пак, притиснати от кризата и безработицата, служителите на централното митническо управление и ЦУ на НАП 
бъдат принудени да приемат преместването заедно със своите семейства, то те ще се наложи да се конкурират със 
стотици безработни местни жители за ограничените и без това работни места", предупреждават от двете 
администрации. Напрежение ще създаде и обещанието на правителството пришълците да се наемат с предимство на 
работа, а и не е ясно как бизнесът ще бъде принуден да наема хора само защото са съпрузи на чиновници. 
РЕАКЦИЯ 
Единствено шефът на социалната комисия в парламента Драгомир Стойнев е приел представители на НАП и митниците. 
Вчера той изчете декларация от името на парламентарната група на БСП, с която се настоява преместването да се спре, 
докато не се конкретизира кои звена от кои структури ще се местят и финансова обосновка колко ще струва това на 
бюджета и какви ще са ползите. Миналата седмица финансовият министър Симеон Дянков отново потвърди, че 
разселването на администрацията, включително на митниците и НАП, в провинцията остава на дневен ред. Но ще става 
на части, за да се види как работи реформата, което би довело до още по-голям хаос и липса на връзка между отделните 
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звена. Без да има разчети, той продължава да твърди, че експериментът няма да струва милиони, дори смята, че няма 
да стигне и стотици хиляди. 
 
√ Разходите за заплати в ЕС пак пораснали най-много у нас 
http://www.segabg.com/article.php?id=604500 
В България разходите за труд остават най-ниски, но са и сред най-бързо растящите в ЕС. Евростат обяви нови данни за 
харчовете на фирмите на 1 час работа - за първото тримесечие на 2012. Според тях с 6.8% ръстът на почасовите разходи 
спрямо предната година България е №2, изпреварена само от Естония. 
Тази статистика взима предвид заплатите плюс внасяните от работодателя данъци, пенсионни вноски, здравни 
осигуровки, както и различните доплащания за персонала - бонуси, премии, обезщетения, добавки за вреден труд, 
гориво за служебната кола и др. Общо по ръст на разходите за час труд в ЕС първа е Естония със 7.2% скок за година, 
следвана от България с 6.8%. Като се вземат предвид обаче само разноските за заплати, ролите се разменят - със 7.7% 
води България, а Естония е втора със 7.2%. За сравнение - в ЕС средното повишение на разхода за заплата в един час 
труд е пораснал само с 1.7%. Румъния и Латвия са на трето и четвърто място с 5.2 и 4.7%. Данни за най-закъсалата 
държава в ЕС - Гърция, липсват.  
България и Естония вече доста месеци оглавяват тази класация. Причините за бързия ръст в двете държави са доста 
различни, твърдят икономистите. Синдикатите у нас по традиция посрещат на нож такива данни и оспорват 
достоверността им, но "скокът" си има логични обяснения. И за жалост не става дума за някакво драматично увеличение 
на доходите.  
В момента балтийският тигър е една от най-бързо развиващите се икономики в ЕС и там заплатите логично и реално 
растат. У нас също се отчита увеличение на заплатите спрямо миналата година, но то е по-скоро статистическо, 
отколкото реално. От една страна, в България кризата принуди масово фирмите да свиват персонала, като запазват само 
най-ценните си работници и служители, които са и най-добре платени. Така съкращенията водят до чисто счетоводно 
увеличение в нивото на средната заплата. Същия ефект има и другият процес, който тече по линия на 
административната принуда - вдигането на минималната работна заплата и на минималните осигурителни прагове. В 
масовия случай тези увеличения не повишават реалното заплащане на работника, а само вадят скрити доходи на светло. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Връзват 30 000 автомата за кафе и храни към НАП 
http://www.monitor.bg/article?id=342060 
Между 20 и 30 хиляди автомати за кафе, напитки и сандвичи трябва да бъдат вързани с НАП до края на тази година. Това 
важи и за автоматите на детските площадки, които срещу левче пускат на децата топчета и играчки. Както и за тези, през 
които се плащат комунални сметки. Новото изискване е залегнало в промени на наредбата, която урежда връзването на 
касовите апарати с НАП. Те са публикувани за обществено обсъждане. 
От Приходната агенция обясниха, че за да бъдат вързани автоматите и да предават отчетите си дистанционно към 
данъчните, 
трябва да бъдат снабдени със специално устройство. 
Поставянето му става за изключително кратко време, обясниха още от там. В момента регистрирането на оборотите от 
тези автомати се извършва след изваждането на банкнотите от тях, което крие риск от укриване на данъци. 
За да не се оскъпява и усложнява връзката, не се поставя изискване автоматите за кафе и напитки да вадят касови 
бележки на хартия. Нужната информация ще се изписва на дисплея. При устройствата за плащане на битови и 
комунални сметки обаче отпечатването на бележка ще бъде задължително. 
Според мотивите промените се налагат, тъй като тези автомати не попадат в изключенията от задължението за 
използване на касови апарати. В края на март 
изтече срокът, в който всички търговци трябваше да осигурят дистанционна връзка 
на фискалните си устройства с агенцията. След това от НАП регистрираха рекордно увеличение на търговските обороти в 
страната. Само за март спрямо февруари декларираната данъчна основа на облагаемите с ДДС доставки скочи с 3 млрд. 
лв. 
В началото на годината от Българската вендинг асоциация предупредиха, че връзването на автоматите може да доведе 
до поскъпване на стоките от тях с 50%. Според тях у нас има около 15 000 вендинг машини, като оборотът им на месец е 
средно 200-300 лв. 
Промени се правят и в наредбата, която задължава банките и компаниите, които извършват парични преводи, да 
събират допълнително информация при преводи над 30 000 лв. 
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