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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Данъчните ще имат право на достъп до кредитния регистър на БНБ 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2191218 
Данъчните ще имат право на достъп до кредитния регистър на БНБ. Това е една от мерките, заложени от финансовото 
министерство, в плана за ограничаване на данъчните измами и увеличаване на събираемостта, съобщи Дарик. 
Обсъждането на заложените в плана мерки вече е започнало с представители на министерството и на бизнеса, като се 
очаква на някои от следващите срещи да бъде дискутиран и достъпът на данъчни до кредитния регистър. 
Идеята се лансира в последните години, като за нея се заговори по-сериозно през 2010 г. И все пак тя не успя да бъде 
прокарана от предходното правителство, тъй като срещна сериозен отпор. 
Целта на подобна мярка е да се засили контролът от страна на НАП и да се ловят по-лесно тези, които ощетяват хазната. 
Така например някои фирми представят пред НАП едни финансови резултати, а пред банките - други. 
Практиката показва, че има немалко случаи, при които компании, които са декларирали лоши приходни резултати и 
едва ли не нулеви печалби, получават значителни суми като кредит, само защото са показали пред банките реалните си 
резултати, които са много по-добри. 
Мярката обаче среща сериозна съпротива - и от страна на бизнеса, и от страна на банките. 
"Не е ясно по какъв начин данните от кредитния регистър ще подпомогнат работата на данъчните", коментира пред 
Дарик Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
В основен проблем се превръща евентуалното падане на банковата тайна, тъй като опасенията са, че може да се 
злоупотребява с такава информация. 
Друга мярка, която са заложили от финансовото министерство в плана, е стартирането на томбола за регистрирани 
касови бележки от 2014 г. 
Идеята е да се стимулират гражданите да изискват касовите си бележки в търговските обекти, като след регистрацията 
им ще могат да участват в томболата на НАП и да спечелят предметна награда. 
Данъчните ще дават месечни и годишни предметни награди, като за евентуални награди се спрягат техника, автомобили 
и дори апартаменти. 
От НАП ще направят специален сайт за кампанията и ще дадат възможност бележките да се регистрират както по 
телефона, така и онлайн. 
Друго предложение на Министерството на финансите е ако граждани сигнализират на НАП за извършване на 
нарушения, да получават процент от наложената санкция. Мярката ще важи дори за прости нарушения като неиздаване 
на касова бележка, обясниха експерти. 
От Министерството на финансите най-вероятно ще приемат предложението на бизнеса за промени при единната 
сметка. 
Очаква се тя да бъде разделена на две - за погасяване на главници и на лихви, за да се улеснят плащанията на фирмите. 
 
Вестник Труд 
 
√ Данъчните ще имат достъп до банковите тайни 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2191240 
Данъчните ще имат право на достъп до кредитния регистър на БНБ. Това е една от мерките, заложени от финансовото 
министерство, в плана за ограничаване на данъчните измами и увеличаване на събираемостта, съобщиДарик. 
Обсъждането на заложените в плана мерки вече е започнало с представители на министерството и на бизнеса, като се 
очаква на някои от следващите срещи да бъде дискутиран и достъпът на данъчни до кредитния регистър. 
Идеята се лансира в последните години, като за нея се заговори по-сериозно през 2010 г. И все пак тя не успя да бъде 
прокарана от предходното правителство, тъй като срещна сериозен отпор. 
Целта на подобна мярка е да се засили контролът от страна на НАП и да се ловят по-лесно тези, които ощетяват хазната. 
Така например някои фирми представят пред НАП едни финансови резултати, а пред банките - други. 
Практиката показва, че има немалко случаи, при които компании, които са декларирали лоши приходни резултати и 
едва ли не нулеви печалби, получават значителни суми като кредит, само защото са показали пред банките реалните си 
резултати, които са много по-добри. 
Мярката обаче среща сериозна съпротива - и от страна на бизнеса, и от страна на банките. 
"Не е ясно по какъв начин данните от кредитния регистър ще подпомогнат работата на данъчните", коментира пред 
Дарик Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
В основен проблем се превръща евентуалното падане на банковата тайна, тъй като опасенията са, че може да се 
злоупотребява с такава информация. 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2191218
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Друга мярка, която са заложили от финансовото министерство в плана, е стартирането на томбола за регистрирани 
касови бележки от 2014 г. 
Идеята е да се стимулират гражданите да изискват касовите си бележки в търговските обекти, като след регистрацията 
им ще могат да участват в томболата на НАП и да спечелят предметна награда. 
Данъчните ще дават месечни и годишни предметни награди, като за евентуални награди се спрягат техника, автомобили 
и дори апартаменти. 
От НАП ще направят специален сайт за кампанията и ще дадат възможност бележките да се регистрират както по 
телефона, така и онлайн. 
Друго предложение на Министерството на финансите е ако граждани сигнализират на НАП за извършване на 
нарушения, да получават процент от наложената санкция. Мярката ще важи дори за прости нарушения като неиздаване 
на касова бележка, обясниха експерти. 
От Министерството на финансите най-вероятно ще приемат предложението на бизнеса за промени при единната 
сметка. 
Очаква се тя да бъде разделена на две - за погасяване на главници и на лихви, за да се улеснят плащанията на фирмите. 
 
cross.bg 
 
√ Данъчните с достъп до кредитния регистър на БНБ 
http://www.cross.bg/kreditniya-registur-bankite-1370327.html#axzz2ahTJU3d5 
Данъчните ще имат право на достъп до кредитния регистър на БНБ. Това е една от мерките, заложени от финансовото 
министерство, в плана за ограничаване на данъчните измами и увеличаване на събираемостта. 
Обсъждането на заложените в плана мерки вече е започнало с представители на министерството и на бизнеса, като се 
очаква на някои от следващите срещи да бъде дискутиран и достъпът на данъчни до кредитния регистър. 
Идеята се лансира в последните години, като за нея се заговори по-сериозно през 2010 г. И все пак тя не успя да бъде 
прокарана от предходното правителство, тъй като срещна сериозен отпор. 
Целта на подобна мярка е да се засили контролът от страна на НАП и да се ловят по-лесно тези, които ощетяват хазната. 
Така например някои фирми представят пред НАП едни финансови резултати, а пред банките - други. 
Практиката показва, че има немалко случаи, при които компании, които са декларирали лоши приходни резултати и 
едва ли не нулеви печалби, получават значителни суми като кредит, само защото са показали пред банките реалните си 
резултати, които са много по-добри. 
Мярката обаче среща сериозна съпротива - и от страна на бизнеса, и от страна на банките. 
"Не е ясно по какъв начин данните от кредитния регистър ще подпомогнат работата на данъчните", коментира Добрин 
Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
В основен проблем се превръща евентуалното падане на банковата тайна, тъй като опасенията са, че може да се 
злоупотребява с такава информация. 
Друга мярка, която са заложили от финансовото министерство в плана, е стартирането на томбола за регистрирани 
касови бележки от 2014 г. 
Идеята е да се стимулират гражданите да изискват касовите си бележки в търговските обекти, като след регистрацията 
им ще могат да участват в томболата на НАП и да спечелят предметна награда. 
Данъчните ще дават месечни и годишни предметни награди, като за евентуални награди се спрягат техника, автомобили 
и дори апартаменти. 
От НАП ще направят специален сайт за кампанията и ще дадат възможност бележките да се регистрират както по 
телефона, така и онлайн. 
Друго предложение на Министерството на финансите е ако граждани сигнализират на НАП за извършване на 
нарушения, да получават процент от наложената санкция. Мярката ще важи дори за прости нарушения като неиздаване 
на касова бележка, обясниха експерти. 
От Министерството на финансите най-вероятно ще приемат предложението на бизнеса за промени при единната 
сметка. 
Очаква се тя да бъде разделена на две - за погасяване на главници и на лихви, за да се улеснят плащанията на фирмите. 
 
profit.bg 
 
√ Данъчни с достъп до кредитния регистър на БНБ 
http://profit.bg/news/Danuchni-s-dostup-do-kreditniya-registur-na-BNB//nid-110358.html 
Данъчните ще получаат достъп до кредитния регистър на БНБ. Това е една от мерките, заложени от финансовото 
министерство, в плана за ограничаване на данъчните измами и увеличаване на събираемостта, съобщи Дарик. 
Обсъждането на заложените в плана мерки вече е започнало с представители на министерството и на бизнеса, като се 
очаква на някои от следващите срещи да бъде дискутиран и достъпът на данъчни до кредитния регистър. Идеята се 
лансира в последните години, като за нея се заговори по-сериозно през 2010 г. И все пак тя не успя да бъде прокарана от 
предходното правителство, тъй като срещна сериозен отпор. Целта на подобна мярка е да се засили контролът от страна 
на НАП и да се ловят по-лесно тези, които ощетяват хазната. Така например някои фирми представят пред НАП едни 
финансови резултати, а пред банките - други. Практиката показва, че има немалко случаи, при които компании, които са 
декларирали лоши приходни резултати и едва ли не нулеви печалби, получават значителни суми като кредит, само 
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защото са показали пред банките реалните си резултати, които са много по-добри. Мярката обаче среща сериозна 
съпротива - и от страна на бизнеса, и от страна на банките. "Не е ясно по какъв начин данните от кредитния регистър ще 
подпомогнат работата на данъчните", коментира пред Дарик Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България. В основен проблем се превръща евентуалното падане на банковата тайна, тъй 
като опасенията са, че може да се злоупотребява с такава информация. Друга мярка, която са заложили от финансовото 
министерство в плана, е стартирането на томбола за регистрирани касови бележки от 2014 г. Идеята е да се стимулират 
гражданите да изискват касовите си бележки в търговските обекти, като след регистрацията им ще могат да участват в 
томболата на НАП и да спечелят предметна награда. Данъчните ще дават месечни и годишни предметни награди, като 
за евентуални награди се спрягат техника, автомобили и дори апартаменти. От НАП ще направят специален сайт за 
кампанията и ще дадат възможност бележките да се регистрират както по телефона, така и онлайн. Друго предложение 
на Министерството на финансите е ако граждани сигнализират на НАП за извършване на нарушения, да получават 
процент от наложената санкция. Мярката ще важи дори за прости нарушения като неиздаване на касова бележка, 
обясниха експерти. От Министерството на финансите най-вероятно ще приемат предложението на бизнеса за промени 
при единната сметка. Очаква се тя да бъде разделена на две - за погасяване на главници и на лихви, за да се улеснят 
плащанията на фирмите. 
 
faktor.bg 
 
√ Данъчните с достъп до кредитния регистър на БНБ 
http://www.faktor.bg/ikonomika/biznes/11407-danachnite-s-dostap-do-kreditniya-registar-na-bnb.html 
Данъчните ще имат право на достъп до кредитния регистър на БНБ. Това е една от мерките, заложени от финансовото 
министерство в плана за ограничаване на данъчните измами и увеличаване на събираемостта, съобщи Дарик. 
Идеята се лансира в последните години, като за нея се заговори по-сериозно през 2010 г. И все пак тя не успя да бъде 
прокарана от предходното правителство, тъй като срещна сериозен отпор. 
Целта на подобна мярка е да се засили контролът от страна на НАП и да се ловят по-лесно тези, които ощетяват хазната. 
Така например някои фирми представят пред НАП едни финансови резултати, а пред банките - други. 
Практиката показва, че има немалко случаи, при които компании, които са декларирали лоши приходни резултати и 
едва ли не нулеви печалби, получават значителни суми като кредит, само защото са показали пред банките реалните си 
резултати, които са много по-добри. 
Мярката обаче среща сериозна съпротива - и от страна на бизнеса, и от страна на банките. 
"Не е ясно по какъв начин данните от кредитния регистър ще подпомогнат работата на данъчните", коментира пред 
Дарик Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
В основен проблем се превръща евентуалното падане на банковата тайна, тъй като опасенията са, че може да се 
злоупотребява с такава информация. 
Обсъждането на заложените в плана мерки вече е започнало с представители на министерството и на бизнеса. Очаква 
се на някои от следващите срещи да бъде дискутиран и достъпът на данъчни до кредитния регистър. 
Друга мярка, която са заложили от финансовото министерство в плана, е стартирането на томбола за регистрирани 
касови бележки от 2014 г. 
Идеята е да се стимулират гражданите да изискват касовите си бележки в търговските обекти, като след регистрацията 
им ще могат да участват в томболата на НАП и да спечелят предметна награда. 
Данъчните ще дават месечни и годишни предметни награди, като за евентуални награди се спрягат техника, автомобили 
и дори апартаменти. 
От НАП ще направят специален сайт за кампанията и ще дадат възможност бележките да се регистрират както по 
телефона, така и онлайн. 
Друго предложение на Министерството на финансите е ако граждани сигнализират на НАП за извършване на 
нарушения, да получават процент от наложената санкция. Мярката ще важи дори за прости нарушения като неиздаване 
на касова бележка, обясниха експерти. 
От Министерството на финансите най-вероятно ще приемат предложението на бизнеса за промени при единната 
сметка. 
Очаква се тя да бъде разделена на две - за погасяване на главници и на лихви, за да се улеснят плащанията на фирмите. 
 
Вестник Преса 
 
√ Минималната заплата да е 340 лв., иска БСП 
http://pressadaily.bg/publication/20357-
%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B5-340-%D0%BB%D0%B2.-
%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%A1%D0%9F 
„Настояваме работната заплата да бъде вдигната още от първи октомври.“ Това съобщи вчера на пресконференция на 
БСП председателят на социалната комисия Корнелия Нинова. Тя обясни, че за това не са необходими пари от бюджета, 
тъй като работещите за 310 лв. възнаграждение са основно в частни фирми. 

http://www.faktor.bg/ikonomika/biznes/11407-danachnite-s-dostap-do-kreditniya-registar-na-bnb.html
http://pressadaily.bg/publication/20357-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B5-340-%D0%BB%D0%B2.-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%A1%D0%9F
http://pressadaily.bg/publication/20357-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B5-340-%D0%BB%D0%B2.-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%A1%D0%9F
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http://pressadaily.bg/publication/20357-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B5-340-%D0%BB%D0%B2.-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%A1%D0%9F
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Очаква се минималната заплата да стане 330 или 340 лв., а от 1 януари да се вдигне с още. Конкретните стъпки ще се 
обсъждат в тристранния съвет. Ако тя стане 340 лева, това ще повиши с близо 43 млн. лв. разходите на бизнеса за една 
година. Обещанията на кабинета „Орешарски“ са в края на мандата най-ниското възнаграждение да стане 450 лв. 
Всичко е в ръцете на работодателите, с които предстоят тежки преговори още този месец. Очаква се тази седмица 
парламентът да гласува на второ четене отпадането на поправката „Яне“ в Закона за за публичност на имуществото на 
лицата , заемащи висши държавни длъжности. В края на предишния парламент по настояване на Яне Янев към списъка 
на хората, които трябва да се отчитат пред Сметната палата, бяха добавени ръководствата на синдикатите и на 
работодателските организации. Това стана причина те да напуснат тристранката. Очаква се, след като 42-рото НС гласува 
отпадането на задължението им да описват имоти и пари, те да се върнат отново в социалния диалог. 
БСП и ДПС са сигурни, че работодателите ще приемат тяхното настойчиво искане за скок на заплатите. Различно е 
мнението на бизнеса. „Не е икономически обосновано в тежка икономическа криза да се прави това. През последната 
година и половина минималната заплата скочи с 40%“, коментира пред „Преса“ шефът на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Той обясни, че подобен ход е рисков и би довел до закриване на 
работни места, до затруднено наемане на нискоквалифицирани работници и ще увеличи сивия сектор. 
По официални данни на националната статистика през първото тримесечие на 2013 г. на минимална заплата работят 196 
723 души, или 9,4% от всички наети.  
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Безработните в еврозоната намаляват за пръв път от две години 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2013/07/31/2114029_bezrabotnite_v_evrozonata_namaliavat_za_pruv_put_
ot/ 
Броят на безработните в еврозоната е намалял през юни, макар и с малко, за пръв път от над две години. Това е 
поредният положителен сигнал, че регионът може би излиза от рецесията, започнала в края на 2011 г. Според 
изчисленията на Евростат спрямо май безработните във валутния съюз са намалели с 24 хил. души, а в целия Европейски 
съюз – с 32 хил., което е първото понижение от април 2011 г. И в двете зони обаче хората без работа са с над 1 млн. 
повече, отколкото през същия месец на 2012 г., като броят им достига 26.424 млн. в ЕС и 19.266 млн. в еврозоната. 
Подобрението обаче е твърде малко, за да се отрази на цялостното ниво на безработица в еврозоната, което вече 
четвърти пореден месец остава на рекордните 12.1 процента. Данните за целия ЕС показват слабо понижение до 10.9% 
спрямо 11% за предишните два месеца, но с добавянето на статистиката от най-новия член – Хърватия, безработицата 
също остава непроменена спрямо май. Като цяло през изминалите 12 месеца стойността на показателя се е повишила в 
17 страни от съюза и е намаляла в 10, като най-сериозно увеличение има в Кипър и Гърция, а най-значимо подобрение – 
в Латвия и Естония. 
Подобрение в България 
Традиционно най-голямата икономика в региона Германия е и сред страните с най-малък процент безработни, като е 
изпреварена само от Австрия. На обратния полюс са Испания (26.3%) и Гърция (26.9%). Безработицата остава сериозен 
проблем и в Португалия, Кипър и Хърватия, където нивата й надхвърлят 16%. В България през юни показателят отново е 
бил над средния за Европа – 12.6%, но статистиката показва, че продължава тенденцията на спад, започнала след март, 
когато нивото достигна 12.9%. 
Като най-болезнен проблем за ЕС продължава да се очертава младежката безработица, която през юни е нараснала до 
23.9% в еврозоната и до 23.2 на сто за целия съюз. В най-тежко засегнатите от кризата Испания и Гърция младежите под 
25 години без препитание са над половината. През миналия месец безработните младежи в ЕС са били 5.512 млн., от 
които 3.526 млн. във валутния съюз. 
Излизане от рецесията 
През последните месеци икономиката на еврозоната започна да дава сигнали за възстановяване – през юли 
индустриалното производство се покачи за пръв път от две години, а бизнес климатът се подобри за трети пореден 
месец. Според анализаторите през трите месеца до юни икономиката вероятно е стагнирала, след като се свиваше шест 
поредни тримесечия. Очакванията са през текущото тримесечие да се върне към растеж. През юни Европейската 
централна банка излезе с прогноза, че БВП на валутния съюз ще се свие с 0.6% през 2013 г. и ще нарасне с 1.1% 
догодина. 
"Опитът показва, че дори икономиката да се върне към растеж, ще отнеме още шест до девет месеца за преобръщане на 
тенденциите при заетостта", отбелязва анализаторът от Standard Chartered Сара Хелвин, цитирана от Bloomberg. Според 
нея няма да е изненадващо безработицата да остане висока и дори да се повиши до края на годината, дори при 
нарастваща бизнес активност. 
Отделни данни на Евростат показаха, че инфлацията в еврозоната е останала стабилна през юли на нивото от 1.6%, 
достигнато предишния месец. Слабото покачване на потребителските цени също е един от факторите, които подпомагат 
домакинствата в региона да се справят с ефекта от продължаващата четвърта година криза. Основни фактори за ръста на 
цените са разходите за хранителни продукти, алкохол и тютюневи изделия. 
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Вестник Преса 
 
√ Гласуват актуализацията на бюджета 
http://pressadaily.bg/publication/20416-%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0/ 
Депутатите ще гласуват на второ четене на промените в Закона за държавния бюджет. Актуализация на бюджета 
предвижда увеличаване на дефицита с около 500 млн. лева, както и емитирането на 1 млрд. лева външен дълг (т.е. 
вземането на заем от 1 млрд. лв. от външните пазари). В приходната част на бюджета е записано, че общите приходи са 
в размер на 18 196 217 500 лв. Разходите са в размер на 19 492 248 100 лв. От тях 8 485 005 100 лв. са разходите, 
трансферите са 10 099 028 100 лв., вноската в общия бюджет на ЕС е 908 214 800 лв. Предстои депутатите да гласуват 
предложение на Корнелия Нинова и Георги Гьоков за увеличение на месечната помощ за отглеждане на деца с 
увреждания от 189 на 217 лв. Мярката ще обхване 22 000 деца и ще струва на бюджета около 3 млн. лв. до края на 
годината. Депутатите от ГЕРБ също имат предложение за отпускане на 150 млн. лв. за социална политика. Предстои 
предложенията да бъдат гласувани в пленарна зала. 
''Никой не разбра за какво ще бъдат похарчени 286 млн. лв., които се предвиждат с актуализацията на бюджета''. Това 
каза Ивелина Василева от ГЕРБ. „С актуализацията на бюджета ще бъде отворен един резерв с 286 млн. лв. Никой не 
разбра за какво ще бъдат похарчени тези средства. Те ще бъдат похарчени от правителството, но Националното 
сдружение на общините излезе със становище, че не се проявява загриженост за българските общини”, каза 
депутатът. „Не мога да разбера отношението на управляващото мнозинство към общините и считам, че грубо се показва 
принципът на равнопоставеност. Апелирам към министъра на финансит, към Коалиция за България и ДПС да помислите 
за българските общини и да увеличите изравнителните субсидии. След като ще бъде увеличаван бюджетът, нека бъде 
увеличен и този на общините”, призова Василева.  
В програмата на парламента за тази седмица са включени и следните законопроекти: Законопроект за изменение и 
допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс; ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за 
специалните разузнавателни средства, приет от Народното събрание на 11 юли 2013 г. и върнат за ново обсъждане с 
указ на президента; промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и 
други длъжности в публичния и частния сектор и др. Предвижда се депутатите да се запознаят с Доклад за състоянието 
на енергетиката, внесен от министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на 29 юли 2013 г. 
 
√ Нова дупка от 105,1 млн. лв. зейва в бюджета за пенсии 
http://pressadaily.bg/publication/20380-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0-
%D0%BE%D1%82-1051-%D0%BC%D0%BB%D0%BD.-%D0%BB%D0%B2.-%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-
%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8/ 
Точно 105,1 млн. лв. ще струва на бюджета на Държавното обществено осигуряване замразяването на възрастта и стажа 
за пенсиониране в следващите две години. Така хроничният недостиг на средства там ще се задълбочи допълнително. 
За 2014 г. сумата е 45,5 млн. лв., а за 2015 г. - 59,9 млн. лв. Това сочат прогнозите на Националния осигурителен 
институт  (НОИ), научи „Преса“. 
Експертите в институцията направили оценка на финансовия ефект от мерките, които левицата предлага в проект за 
промени на Кодекса за социално осигуряване. Те предвиждат от 1 януари 2014 г. да спре започналото от 2012 г. 
ежегодно повишаване с 4 месеца на възрастта и стажа. Намеренията са поне за две години възрастта да остане, колкото 
е сега - 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете, а стажът съответно 34 години и 8 месеца и 37 
години и 8 месеца. 
Според разчетите на НОИ през 2014 г. от това ще се възползват допълнително 15 300 души и така редиците на новите 
пенсионери ще набъбнат над планираното, а през 2015 г. - с още 19 600 души. За сравнение през 2012 г. заради 
достигнати стаж и възраст трудовата си дейност са приключили общо 60 585 нашенци. 
Днес на заседание на Консултативния съвет по оптимизиране на осигурителната система експертите ще обсъдят 
изпълнението на подписаното през 2010 г. между синдикатите, работодателите и тогавашния премиер Бойко Борисов 
Национално споразумение за усъвършенстване на пенсионното законодателство. Всички страни ще изложат и 
вижданията си за промени. 
 
√ Половината фирми у нас нямат нито един служител 
http://pressadaily.bg/publication/20362-
%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%82-
%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-
%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB/ 
Половината от активните фирми в България към края на 2011 г. са работили без нито един нает салужител. Това става 
ясно от данни на Националния статистически институт. 
През 2011 г. в България са действали 319 937 активни предприятия, което е с почти 1.2% по-малко в сравнение с 
предходната 2010 година. Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период 
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(2007-2011 г.) имат активните предприятия с 0 наети лица, посочват от НСИ. През 2011г. техният брой е 140 119 и 
съставлява 43.8% от всички активни предприятия. 
В следващата група, с 1-4 наети, попадат 127 657 предприятия, или 39.9% от общия брой за 2011 година. Най-нисък е 
делът на предприятията в групата "5-9 наети лица". Средно за периода той е едва 8. 3%, докато в групата "10 и повече 
наети лица" средно за разглеждания петгодишен период попадат 9.5% от активните предприятия. 
Броят на заетите лица в групата "10 и повече" съставлява 71.8% от заетите в периода 2007-2011г., докато делът на 
предприятията в тази група е едва 9.5% от общия брой активни предприятия. И обратно – срещу големия брой активни 
предприятия в групата с нула наети - 43.6%, стои малък брой заети лица – едва 6.1% от общия брой на заетите лица в 
страната. 
За периода 2007-2011г. най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сектор G - "Търговия; Ремонт на 
автомобили и мотоциклети", като средно за петгодишния период този дял е 43.9%. Същевременно най-нисък е делът на 
новородените предприятия в сектор B - "Добивна промишленост" - едва 0.1% средно за периода. Тази тенденция се 
запазва и през 2011 г. 
Малко над 79% от родените през 2010 г. предприятия оцеляват една година по-късно, като в групата с "10 и повече 
наети" този относителен дял е почти 92.1%. Делът на предприятията, родени през 2006 г. и все още активни пет години 
по-късно, през 2011 г. е почти 5.6%. 
Данните за умрелите предприятия се отнасят за 2010 г., което се дължи на специфичната методология за определянето 
им. През 2010 г. техният брой възлиза на 25 650, или малко над 7.9% от броя нa активните предприятия през годината. В 
резултат на умирането им работните си места са загубили над 3.2 % от заетите през същата година лица.  
 


