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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ Васил Велев: Силно популистки са поправките в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши 
държавни длъжности 
http://www.focus-news.net/?id=n1793451 
София. Силно популистки са поправките в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни 
длъжности. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), след 
среща с председателя на Народното събрание Михаил Миков, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Срещата беше 
по инициатива на министъра на труда и социалната политика и целта й е - да се възстанови диалогът в Националния 
съвет за тристранно сътрудничество. Работодателските организации не са саботирали работата на Тристранния съвет. 
Ние и досега на експертно ниво участвахме в консултации”, заяви Велев. 
„Отчитаме, че силно популистки са тези поправки. Ние изложихме нашите аргументи, че няма такава практика не 
само в Европейския съюз, а и изобщо в света”, каза той, във връзка с последните промени в Закона за публичност на 
имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. 
„Допуснатите преднамерени актове с определени предизборни цели, които са взети в последните два работни дни 
на парламента, трябва своевременно да бъдат поправени, за да отговаря българското законодателство на 
европейското и да имаме нормална работа в Тристранния съвет. Позицията на работодателите по този въпрос се 
подкрепя изцяло и от синдикалните организации”, каза още Васил Велев. 
Яница ТАНЕВА 
 
Българска национална телевизия 
 
√ Михаил Миков се срещна с работодателски организации 
http://bnt.bg/bg/news/view/102749/mihail_mikov_se_sreshtna_s_rabotodatelski_organizacii 
42-ото Народното събрание ще отмени поправката, разширила обхвата на хората, които трябва да декларират 
имуществото си. Това стана ясно след среща на парламентарния председател Михаил Миков с работодателските 
организации. 
Поправката, внесена от Яне Янев в края на миналия парламент, задължи синдикалните лидери, работодателите, 
както и ръководствата на ЕРП-ата, еврокомисарите и кандидат-депутатите да обявяват имуществото си. Поправката 
предизвика скандал с приемането си и работодателите бяха решили да напуснат Тристранния съвет. 
Днес председателят на Народното събрание каза, че ще проведе още една консултация с председателя на Сметната 
палата, за да се види как е приложен законът, и дали не се размива въпросът кой попада в обхвата му. 
Необходими са промени, които да приведат спешно този закон в рамките на разумното. Спомняте си, че кандидатите 
за народни представители силно затрудниха функционирането на Сметната палата, заяви председателят на 
парламента Михаил Миков. 
Работодателите отново определиха поправката като силно популистка. 
Няма такава практика не само в ЕС, а изобщо в света. Консултациите, които са направени с Международната 
асоциация на работодателите в Международната организация по труда показват това, подчерта Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Идеята поправката да бъде отменена подкрепи и социалният министър Хасан Адемов, който беше инициатор на 
срещата в парламента с цел да се възстанови диалогът в Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
 
Българско национално радио 
 
√ 1200 регулаторни режима ограничават бизнеса в България 
http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/Business/Pages/120613_reg_rezhimi.aspx 
Намаляване на разрешителните и лицензионните режими за бизнеса, както и промени в законодателството за 
обществените поръчки бяха основните теми на срещите на премиера Пламен Орешарски с представителите на 
големите работодателски организации. Инициативата е на министър-председателя, а целта е да се намали броят 
на 1200-те регулаторни режима, които спъват предприемачите. 
Такса смет зависи от имуществото, а не от количеството отпадъци. Във всеки район на столицата цената за издаване 
на документ за право на строеж е различна, независимо, че разходите на общината са еднакви. Извозването на 
боклук в различните градове варира до сто процента разлика. Това са само част от проблемите пред българския 
бизнес. Предприемачите се оплакват, че инвестиционният климат е затруднен както от незаконни такси, така и от 
ширещата се сред чиновниците корупция.  
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В последните десетина години редица правителства са се опитвали да облекчават административната 
тежест върху бизнеса и крайният резултат е, че днес тя се състои от рекорден брой разрешителни и тежки 
режими за него – казва Пламен Орешарски. –След като обсъдихме различни аспекти на въпроса, се договорихме в 
срок от две седмици да създадем работна група на равнище заместник-министри заедно с представители на 
работодателските организации, които да започнат конкретна работа по намаляване броя на всички 
съществуващи тежести за правене на бизнес у нас.  
Освен промяна на лицензионните режими, на ремонт ще бъде подложен и Законът за обществените поръчки. Целта 
е да се осигури равнопоставеност и да се разшири кръгът на фирмите, които имат достъп до тях. Именно те, според 
работодателските организации, са най-компрометирания аспект от работата на бизнеса с администрацията. Фактите 
показват, че 98 процента от поръчките се печелят от 2 процента от фирмите. Председателят на управителния съвет на 
Българска стопанска камара Сашо Дончев посочи два проблема пред обществото, които чакат бързо решение – 
липсата на справедливост и ужасната бедност.  
Всичко, което е над еврозаконите, трябва да се премахне, предложи Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Той припомни, че нови режими най-често се създават от общините.  
В хода на съставяне на проектобюджета за следващата година може да се направи решителната крачка, тъй 
като редица режими са съпроводени със съответните такси, които вече са планирани в тазгодишния бюджет – 
каза Васил Велев. – Работата трябва да се свърши до есента, за да може следващата година да се поздравим с 
една много по-добра бизнес среда.  
В България обаче бизнес се прави трудно – заяви Огнян Донев, председател на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България. – Причините са субективни и обективни. Споразумяхме се, че обективните ще ги 
борим заедно, а що се отнася до субективните, ще видим дали волята на правителството ще бъде факт. Ако се 
създадат възможности българският бизнес да работи нормално, в една нормална икономическа среда, тогава 
ще се инвестира, ще се създават допълнителни работни места и смятам, че ще се повиши благосъстоянието на 
нашия народ. 
 
БГНЕС Информационна агенция 
 
√ Миков: Ще има консултации за промени в Закона за публичност на имуществото 
http://news.bgnes.com/view/1092263 
Следващата седмица ще има консултации с парламентарните групи в НС за промени в Закона за публичност на 
имуществото, заяви председателят на парламента Михаил Миков след среща с национално представителните 
работодателски организации, предаде репортер на БГНЕС. 
Миков благодари на социалния министър Хасан Адемов, който участвал в срещата. Говорихме за промените в Закона 
за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности – за приетите в края на миналото НС за 
около 6-7 дни в условия на силен предизборен популизъм. И припомни, че това е довело до напускане на съвета на 
тристранно партньорство от страна на работодателите не като акт на някакъв бойкот, а по-скоро като сигнал за 
неразумни законодателни решения. 
Миков смята, че са необходими промени в закона не само по отношение на работодателските организации, които 
членуват в Тристранния съвет. Необходими са промени, които да приведат спешно този закон в рамките на 
разумното, подчерта той. Според него още следващата седмица ще има развитие по тази законодателна инициатива 
и тя ще бъде консултирана с парламентарните групи. 
Силно популистки са поправките в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни 
длъжности, бе становището на Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Работодателските организации не са саботирали работата на Тристранния съвет, подчерта той. Според организацията 
му тези поправки са силно популистки. Няма такава практика не само в Европейския съюз, а и изобщо в света, смята 
Велев. Станало е възможно да се допуснат преднамерени актове с определени предизборни цели, които са взети в 
последните два работни дни на предишния парламент, сега те трябва своевременно да бъдат поправени, за да 
отговарят българското законодателство, на европейското и да имаме нормална работа в Тристранния съвет. 
Позицията на работодателите по този въпрос се подкрепя изцяло и от синдикалните организации, допълни Васил 
Велев. /БГНЕС 
 
dariknews.bg 
 
√ Миков: Законът за публичност на имуществото трябва да се приведе в рамките на разумното 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1099797 
Да отпаднат промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. За 
това разговаряха на среща в парламента председателят на Народното събрание Михаил Миков и представители на 
работодателските организации у нас. Още следващата седмица ще има развитие в законодателната инициатива, 
допълни Миков. 
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев поправките в закона са силно 
популистки и трябва да бъдат променени. С промените от началото месец април тази година се задължават 
работодателите в съвета да декларират имуществото си. 
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Михаил Миков отбеляза, че промяната в закона е направено в края на миналия парламент за шест-седем дни, в 
„условията на силен предизборен популизъм“ и е накарала работодателските организации да напуснат съвета за 
тристранно сътрудничество, което парламентарният председател разчете не като акт на бойкот, а като сигнал за 
неразумни законодателни решения. 
Михаил Миков изрази мнение, че са необходими промени в закона и то не само по отношение на работодателските 
организации, членуващи в тристранния съвет. „Необходими са промени, които да приведат този закон спешно в 
рамките на разумното“, каза Миков и напомни, че функционирането на Сметната палата е била затруднена заради 
кандидатите за народни представители. 
Бизнесът е изложил аргументите, че няма такава практика, каквато е постановена в закона, не само в Европа, но и в 
света, каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, като се позова на консултации с 
Международната организация на работодателите и Международната организация на труда. „Допуснатите не грешки, 
а преднамерени актове с определени предизборни цели, които са взети в последните два работни дни на 41-вото 
Народно събрание, трябва своевременно да бъдат поправени, за да отговаря българското законодателство на 
европейското и да имаме нормална работа в тристранния съвет“, каза Велев. 
Позицията на работодателите по въпроса се подкрепя и от синдикалните организации. 
 
vesti.bg 
 
√ Миков: Ще има консултации за промени в Закона за публичност на имуществото 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5843692 
Следващата седмица ще има консултации с парламентарните групи в НС за промени в Закона за публичност на 
имуществото, заяви председателят на парламента Михаил Миков след среща с национално представителните 
работодателски организации, предаде репортер на БГНЕС. 
Миков благодари на социалния министър Хасан Адемов, който участвал в срещата. Говорихме за промените в Закона 
за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности – за приетите в края на миналото НС за 
около 6-7 дни в условия на силен предизборен популизъм. И припомни, че това е довело до напускане на съвета на 
тристранно партньорство от страна на работодателите не като акт на някакъв бойкот, а по-скоро като сигнал за 
неразумни законодателни решения.  
Миков смята, че са необходими промени в закона не само по отношение на работодателските организации, които 
членуват в Тристранния съвет. Необходими са промени, които да приведат спешно този закон в рамките на 
разумното, подчерта той. Според него още следващата седмица ще има развитие по тази законодателна инициатива 
и тя ще бъде консултирана с парламентарните групи.  
Силно популистки са поправките в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни 
длъжности, бе становището на Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Работодателските организации не са саботирали работата на Тристранния съвет, подчерта той. Според организацията 
му тези поправки са силно популистки. Няма такава практика не само в Европейския съюз, а и изобщо в света, смята 
Велев. Станало е възможно да се допуснат преднамерени актове с определени предизборни цели, които са взети в 
последните два работни дни на предишния парламент, сега те трябва своевременно да бъдат поправени, за да 
отговарят българското законодателство, на европейското и да имаме нормална работа в Тристранния съвет. 
Позицията на работодателите по този въпрос се подкрепя изцяло и от синдикалните организации, допълни Васил 
Велев. /БГНЕС / 
 
Вестник Дневник 
 
√ Законът "Янев" за публичност на имуществото ще бъде силно смекчен 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/06/12/2080283_zakonut_ianev_za_publichnost_na_imushtestvoto_shte/ 
Следващата седмица парламентарните групи ще обсъдят промени в Закона за публичност на имуществото на лица, 
заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. Той беше приет набързо в 
края на предишния парламент и стана повод за работодателските организации да напуснат Националния съвет за 
тристранно сътрудничество. Днес работодателите и председателят на Народното събрание Михаил Миков обсъдиха 
закона и излязоха единодушни, че в сегашния му вид, той е неприемлив.  
"Смятам че са необходими промени в закона и то не само по отношение на работодателските организации. 
Необходими са промени, които да преведат спешно този закон в рамките на разумното", коментира Миков пред 
журналисти. Той припомни и че освен за напускането на работодателите от тристранката, внезапната промяна 
предизвика проблеми и преди изборите, когато "кандидатите за народни представители силно затрудниха 
функционирането на сметната палата".  
Миков нарече промяната плод на "силен популизъм" и увери че още следващата седмица ще "има развитие по тази 
законодателна инициатива", като бъде обсъдена с парламентарните групи. Освен това планира среща с 
председателя на сметната палата, специално за това дали кандидатите за народни представители трябва да попадат 
в обсега на закона и да се види "какво се е случило с това безкрайно увеличаване на кръга от задължени лица", след 
прилагането на текста.  
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На срещата по покана на председателя на Народното събрание се отзоваха представители на най-големите 
работодателски организации, както и министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов. 
Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
благодари за срещата и за разбирането на парламента, тъй като работодателите отчитат поправките като "силно 
популистки и се изисква известно мъжество и компетентност, за да се каже това". Велев обясни, че бизнесът е 
изложил своите аргументи, че няма такава практика не само в рамките на Европейския съюз, а изобщо в света, за 
което показва справка в Международната организация по труда. 
"Това не са грешки, а преднамерени актове с предизборна цел, които са взети в последните два работни дни на 
парламента, трябва своевременно да бъдат поправени, за да отговаря българското законодателство на европейското 
и да има една нормална работа в Тристранния съвет", заяви Велев. Той увери, че напускането на Тристранката не е 
ощетила работата й, тъй като работодателите са останали в консултантските групи на експертно ниво. "Нашата 
позиция се подкрепя изцяло от синдикалните организации", допълни председателят на АИКБ. 
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√ Лесните мерки за енергийно спестяване се изчерпват 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/06/12/2080447_lesnite_merki_za_energiino_spestiavane_se_izc
herpvat/ 
Условната цел за 2012 г. на Националния план за действие по енергийната ефективност е преизпълнена, но има 
забавяне и трудности при отделните типове задължени лица 
България е преизпълнила заложената условна цел за енергийни спестявания от крайното енергийно потребление за 
периода 2008 - 2012 г. Това стана ясно от отчета за изпълнението на Втория национален план за действие по 
енергийна ефективност (ВНПДЕЕ) през 2012 г., приет на редовното заседание на Министерския съвет (МС) тази 
седмица. Към момента постигнатите спестявания са 6.4% от крайното енергийно потребление за посочения период, 
което се равнява на 5195 GWh/г. (гигаватчаса на година). Заложената в плана цел за същия период е била 5%. 
Внимателното вглеждане в детайлите на отчета обаче показва, че не всички типове задължени лица успяват да се 
придържат към заложените в Националния план индикативни цели, което поставя въпросителни пред крайния 
резултат за много от тях. В някои случаи изоставането е доста сериозно. 
Националният план беше приет от МС през ноември 2011 г. и е разработен въз основа на европейската директива за 
енергийните услуги. В него е формулирана национална индикативна цел за енергийни спестявания на горива и 
енергии в размер на 9% от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001 - 2005 г., което 
възлиза на 7291 GWh. Целта трябва да бъде постигната до 2016 г., т.е. до деветата година от прилагането на 
директивата през 2008 г. За 2013 г. е формулирана втората междинна индикативна цел, която е в размер на 4860 
GWh/г. 
Националният план за действие съдържа 58 мерки, разпределени в петте сектора на икономиката – домакинства, 
услуги, индустрия, транспорт и селско стопанство, както и хоризонтални мерки, действащи във всички сектори. 
Приетият отчет проследява изпълнението на дейностите и мерките за енергийна ефективност по видове задължени 
лица, направени са анализи на постигнатите резултати от търговците на енергия, собствениците на промишлени 
системи и собствениците на сгради и са посочени тенденциите за постигане на индивидуалните цели за енергийни 
спестявания. 
Забавяне при собствениците на сгради 
През периода 2008 - 2011 г. собствениците на сгради са постигнали близо 630 GWh/г. икономии на горива и енергии, 
което означава очаквано преизпълнение на крайната цел до 2016 г. от този тип задължени лица. В отчета обаче се 
отбелязва, че вероятно заради икономическата криза през 2012 г. голяма част от задължените лица декларират, че не 
са изпълнявали мерки за повишаване на енергийната ефективност, поради което и очакваните ефекти от 
реализираните мерки са по-ниски в сравнение с 2011 г. 
На база подадените в Агенцията за устойчиво енергийно развитие отчети за изпълнени мерки за енергийна 
ефективност през 2012 г. от собствениците на обществени сгради с разгъната застроена площ над 500 кв.м се очаква 
да бъдат реализирани икономии на енергия в размер на 80.3 GWh/г. при обща цел за енергийни спестявания до 2016 
г. от 521 GWh/г. 
Трудности за промишлените системи 
Наличие на трудности при постигането на крайната цел са отчетени и при собствениците на промишлени системи 
(ПС). От изпълнените от тях през 2012 г. мерки за повишаване на енергийната ефективност се очаква да бъдат 
постигнати спестявания в размер на 48.4 GWh/г. при спестявания за 2011 г. от 89.9 GWh/г. Общата цел, която те 
трябва да постигнат до 2016 г., възлиза на 839.15 GWh/г. 
Затлачване при търговците 
Най-големи трудности за постигане на своята цел обаче изпитват търговците с енергия, при които потенциалът е и 
сред най-големите. Очакваните спестявания от реализирани мерки през 2012 г. от тях възлизат на 143 GWh/г., което е 
около една четвърт от средно оценената им годишна цел за енергийни спестявания. За целия период 2008 - 2011 г. 
тази група задължени лица е постигнала икономии в размер на едва 805 GWh/г. при заложена крайна цел от 4644 
GWh/г. до 2016 г. 
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Оптимизъм има обаче при търговците с природен газ, за които през 2012 г. беше приета специализирана методика за 
оценка на енергийните спестявания след газификация. На базата на нея те отчитат реален постигнат ефект от 
приложените от тях мерки след 2008 г. в размер на 193.4 GWh/г. при обща цел на тази група задължени лица до 2016 
г. в размер на 407 GWh/г. 
Един от изводите, направени в отчета, е, че голяма част от ефективните мерки с кратък срок на възвращаемост на 
инвестициите са практически изчерпани, поради което е необходимо използването и на потенциала на дейности и 
мерки, изискващи по-големи инвестиции и по-дълги срокове на възвращаемост на инвестициите за намаляване на 
потреблението на енергия. 


