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Асоциация на индустриалния капитал  в България в медиите 
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√ Д-р Милена Ангелова представи позицията на ИСС относно Споразумението за партньорство с ЕС за 2014-2020 г. 
Васил Велев, председател на АИКБ и зам.-председател на ИСС обобщи дискусията 
  
Д-р Милена Ангелова, член на ИСС и главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България, беше 
докладчик по становището на Икономическия и социален съвет „Приоритети и политики за усвояване на средствата от 
фондовете на Европейския съюз в България през периода 2014 – 2020 г.“ по време на публичното обсъждане на проекта 
на Споразумение за партньорство на България с Европейската комисия (ЕК) за програмния период 2014-2020 г., 
организирано на 9 септември от Икономическия и социален съвет, съвместно със Зинаида Златанова, заместник 
министър-председател и министър на правосъдието. 
Д-р Ангелова подчерта, че представената позиция отразява консенсуса на работодатели, синдикати и на представители 
на организираното гражданско общество по основните предизвикателства за следващия програмен период, но има още 
пунктове, по които е необходимо да се търси консенсус. 
Сред нерешените проблеми пред изпълнителите на проекти остава неопределеността, която произтича от налагането на 
финансови корекции след одити от различни органи. „Един бенефициент никога не знае каква част от средствата ще 
получи реално“, заяви на дискусията Милена Ангелова, и уточни, че това изправя пред риск от фалит и общините, и 
бизнеса, и неправителствените организации. „Предлагаме да се създаде гаранционен фонд, който да управлява тези 
процеси“, каза тя и обърна внимание, че липсва бърз и ефективен съдебен ред, по който бенефициентите да търсят 
правата си. 
„Необходими са и облекчени правила при получаване на авансови плащания по европроектите. В момента тези суми се 
дават срещу банкова гаранция, което обезсмисля аванса“, каза още тя. Д-р Ангелова апелира да се помисли за 
облекчаване на процеса и за повече гъвкавост на централно равнище чрез приемане на запис на заповеди, застраховки 
или други подобни гаранции. 
Работодателите предлагат още да бъдат заложени минимални квоти за частно-правните бенефициенти от бизнеса и 
неправителствения сектор, които да бъдат предвидени във всяка програма и да не могат да се нарушават, без 
съгласието на социалните партньори. „Най-голям и непосредствен ефект от европейските фондове има, когато те са 
насочени към по-голям брой бенефициенти. И макар това да предполага ангажиране на допълнителен ресурс на 
държавната администрация, то ще подобри прозрачността и ще намали корупционния натиск, поради трансфера на по-
малки суми,“ счита д-р Ангелова. Тази мярка ще съдейства и за подобряване на конкурентоспособността на българската 
икономика. „В момента в България има едва 670 големи предприятия. Необходимо е повече грантови схеми да бъдат 
насочени към малкия и средния бизнес.“ 
Главният секретар на АИКБ обърна внимание, че е важно мнението на представителите на социалните партньори и на 
организираното гражданско общество да има по-голяма тежест и дори право на блокиращо малцинство при взимането 
на решения на ниво Комитети за наблюдение и Работни групи, за да се гарантира, че консенсусните виждания на тези 
групи няма да бъдат неглижирани. Належащо е също да се въведат максимално опростени и стандартизирани 
процедурите по изготвяне, подаване, оценяване и отчитане на проектите и тяхното изпълнение, а всички тези процеси 
да се извършват по електронен път, при ясни правила и единни електронни форми. 
Милена Ангелова отбеляза, че благодарение на интензивните работни срещи през последните месеци и на 
диалогичността на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова и на Добринка Кръстева – директор 
на дирекция „Програмиране на средства от ЕС” към Министерски съвет, част от предложенията на бизнеса, особено по 
оперативна програма „Конкурентоспособност“, са взети предвид в настоящия текст на споразумението. Сред тях са 
намаляване на средствата за изграждане на т. нар. „технологични паркове“ за сметка на по-работещи решения като 
иновационни ваучери за фирмите и ограничаване на средствата към инструменти за финансов инженеринг. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал и зам.-председател на Икономическия и социален 
съвет, обобщи, че Споразумението за партньорство е документ, който касае цялото българско общество и до 
окончателното му представяне в Брюксел трябва да се подложи на широка обществена дискусия. Според него 
възможностите за участие на гражданския сектор все още не са напълно реализирани, а само така могат да бъдат 
избегнати грешките и пропуските в следващия програмен период. Васил Велев отбеляза, че благодарение на 
обсъжданията на споразумението със социалните партньори за следващите 7 години се е увеличил делът на 
Европейския социален фонд, т.е средствата за наука, образование, квалификация и заетост. Сериозно развитие е 
претърпяла и най-важната програма за българската икономика - ОП „Иновации и конкурентоспособност“, където са се 
наложили ефективни и доказали ползата си мерки, за сметка на авангарди, но със съмнителен резултат предложения. 
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√ Бизнесът очаква балансирана и прагматична външна политика 
И мисиите ни в чужбина ще търсят инвестиции 
 
Очакванията на бизнеса към външната политика на България са тя да бъде балансирана и прагматична, изхождаща от 
интересите на българската икономика. Това каза Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), на среща с външния министър Кристиан Вигенин, която се проведе днес в Министерството на 
външните работи. 
Необходимо е българските посланици да промотират и подкрепят българския бизнес, особено в страните-членки на 
БРИКС и в държавите от Азия и Близкия изток. Последните макроикономически данни сочат, че износът на български 
стоки към трети страни расте много по-бързо, отколкото към страни от Европейския съюз, където кризата продължава. В 
тази ситуация е съвсем естествено износителите да търсят алтернатива и тук от АИКБ виждат възможностите за 
съдействие на министерството за увеличаване на продажбите на българските предприятия и за ускоряване на 
икономическия растеж. 
Васил Велев отправи още предложение посланиците на България да съдействат по-активно на службите по търговско-
икономически въпроси (СТИВ) зад граница, за да бъде активизирана тяхната работа за подпомагане на външната 
търговия и за привличане на чуждестранни инвеститори в страната ни. 
Богдан Угърчински, член на Националния съвет на АИКБ, илюстрира възможностите за развитие на външно-
икономическите връзки с Азия, като даде пример с Туркменистан, който има програма за строителство на стойност 70 
млрд. долара, по която Външно министерство може да съдейства за предоставянето на поръчки на български фирми. 
Виетнам е друг пример за държава, с която може да се стимулира търговския ни износ, благодарение на традиционно 
добрите ни външнополитически взаимоотношения. За 2012 г. той е бил на стойност едва 10 млн. евро, докато Словения, 
например, за миналата година е реализирала износ към азиатската страна за над 590 млн. евро. 
АИКБ предложи още на Кристиан Вигенин да се възстанови дейността на работната група, формираща политиката на 
сътрудничество за развитие, която не е заседавала от 3 години, както и на Съвета за международно сътрудничество и 
развитие, чийто председател е министърът на външните работи. Ако политиката на развитие бъде съобразена с 
икономическите интереси на страната ни, това ще допринесе за създаване на ефективни и взаимноизгодни 
партньорства с развиващи се страни, за които България ще бъде донор, и за постигане на благоприятна външна среда за 
развитие на българския бизнес, категорични са от Асоциацията. 
Министър Вигенин прие предложенията на работодателите и от своя страна съобщи, че се работи по нов устройствен 
правилник на МВнР, в който е предвидено създаването на дирекция „Външно-икономически отношения“. Тя ще 
координира работата между Министерството на външните работи и Министерството на икономиката. На мисиите ни в 
чужбина ще бъдат поставени конкретни външно-икономически задачи, включително и да търсят инвестиции. 
 
sliven.net 
 
√ Бизнесът очаква балансирана и прагматична външна политика, в интерес на българската икономика 
Представители на Асоциация на индустриалния капитал в България и други работодателски организации се 
срещнаха с министъра на външните работи Кристиан Вигенин 
  
Очакванията на бизнеса към външната политика на България са тя да бъде балансирана и прагматична, изхождаща от 
интересите на българската икономика. Това каза Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), на среща с външния министър Кристиян Вигенин, която се проведе днес, от 13 часа в Министерството 
на външните работи. 
Необходимо е българските посланици да промотират и подкрепят българския бизнес, особено в страните-членки на 
БРИКС и в държавите от Азия и Близкия изток. Последните макроикономически данни сочат, че износът на български 
стоки към трети страни расте много по-бързо, отколкото към страни от Европейския съюз, където кризата продължава. В 
тази ситуация е съвсем естествено износителите да търсят алтернатива и тук от АИКБ виждат възможностите за 
съдействие на Министерството за увеличаване на продажбите на българските предприятия и за ускоряване на 
икономическия растеж. 
Васил Велев отправи още предложение посланиците на РБългария да съдействат по-активно на Службите по търговско-
икономически въпроси (СТИВ) зад граница, за да бъде активизирана тяхната работа за подпомагане на външната 
търговия и за привличане на чуждестранни инвеститори в страната ни. 
Богдан Угърчински, член на Националния съвет на АИКБ, илюстрира възможностите за развитие на външно-
икономическите връзки с Азия, като даде пример с Туркменистан, който има програма за строителство на стойност 70 
млрд. долара, по която външно министерство може да съдейства за предоставянето на поръчки на български фирми. 
Виетнам е друг пример за държава, с която може да се стимулира търговския ни износ, благодарение на традиционно 
добрите ни външнополитически взаимоотношения. За 2012 г. той е бил на стойност едва 10 млн. евро, докато Словения, 
например, за миналата година е реализирала износ към азиатска страна за над 590 млн. евро. 
АИКБ предложи още на Кристиан Вигенин да се възстанови дейността на Работната група, формираща политиката на 
сътрудничество за развитие, която не е заседавала от 3 години, както и на Съвета за международно сътрудничество и 
развитие, чийто председател е министърът на външните работи. Ако политиката на развитие бъде съобразена с 
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икономическите интереси на страната ни, това ще допринесе за създаване на ефективни и взаимноизгодни 
партньорства с развиващи се страни, за които България ще бъде донор, и за постигане на благоприятна външна среда за 
развитие на българския бизнес, категорични са от Асоциацията. 
Министър Вигенин прие предложенията на работодателите и от своя страна съобщи, че се работи по нов устройствен 
правилник на МВнР, в който е предвидено създаването на дирекция „Външно-икономически отношения“. Тя ще 
координира работата между Министерство на външните работи и Министерството на икономиката. На мисиите ни в 
чужбина ще бъдат поставени конкретни външно-икономически задачи, включително и да търсят инвестиции. 
 
mfa.bg 
 
√ Министър Вигенин обсъди с работодателски организации възможностите за сътрудничество 
 
Оказването на необходимото съдействие на българския бизнес в търсенето на нови пазари и привличането на чужди 
инвестиции са сред основните приоритети във външната политика на правителството. Освен чисто техническите въпроси 
с оглед подпомагане на българските компании, важна роля има и цялостната политика на България и посланията, които 
излъчваме. Това заяви външният министър Кристиан Вигенин на среща днес в МВнР с националнопредставителните 
организации на работодателите.  
В разговора участваха представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара 
– Съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България. Сред дискутираните теми бяха както възможностите на държавата да подкрепи бизнеса, 
така и предложенията на работодателските организации за подобряване на сътрудничеството с държавните институции. 
Министър Вигенин увери участниците в срещата, че вече са направени и първите стъпки МВнР да работи по-активно в 
тази посока. „Новият Устройствен правилник, който трябва да влезе в сила всеки момент, предвижда създаването на 
дирекция „Външноикономически отношения”, която има задачата, в координация с МИЕ, да формулира задачите към 
нашите представители в чужбина и да следи за тяхното изпълнение”, посочи той, като подчерта, че именно тази 
дирекция ще бъде и пряката връзка с българския бизнес. 
„Благодарим за възможността за среща, на която да представим най-неотложните си нужди и промените, които 
очакваме. Оценяваме високо факта, че вече не се поставя под съмнение икономизацията на външната политика”, заяви, 
от своя  страна Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велевотбеляза, че противно на 
очакванията, че потреблението ще бъде движещ фактор на икономическият растеж на страната, засега това изпълнява 
износът. „Очакваме от държавата да създава предпоставки за развитието на възможностите, които дават пазарите в 
трети страни, което да доведе до засилването на присъствието на българския бизнес”, подчерта той. 
Всички участници в срещата се обединиха около мнението, че важна роля за икономизирането на външната политика 
имат българските посланици, които трябва да проявят нужната активност, както по отношение на привличането на 
инвестиции, така при подпомагането на родните компании, които се опитват да се наложат на чужди пазари. Външният 
министър увери, че това задължение ще бъде изрично включено в задълженията на дипломатическите представители, 
за да могат те спокойно да работят в тази посока. 
В рамките на разговорите беше засегната и темата за подобряването на консулските услуги за граждани, което е от 
ключово значение на туристическия бизнес. „Нашата цел е да подобрим цялостната среда на базата на натрупания 
негативен опит”,  отбеляза министър Кристиан Вигенин, като допълни, че предстои да бъде направен пълен анализ на 
консулското обслужване. 
Външният министър и представителите на организациите на работодателите обсъдиха още възможностите за 
сътрудничество по линия на политиката за развитие. Очаква се в скоро време за заработи и специалната Работна група, 
както и Съветът за международно сътрудничество за развитие. 
 
cross.bg 
 
√ Вигенин обсъди с работодателски организации възможностите за сътрудничество 
 
Оказването на необходимото съдействие на българския бизнес в търсенето на нови пазари и привличането на чужди 
инвестиции са сред основните приоритети във външната политика на правителството. Освен чисто техническите въпроси 
с оглед подпомагане на българските компании, важна роля има и цялостната политика на България и посланията, които 
излъчваме. Това заяви външният министър Кристиан Вигенин на среща днес в МВнР с национално представителните 
организации на работодателите.  
В разговора участваха представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара 
- Съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България. Сред дискутираните теми бяха както възможностите на държавата да подкрепи бизнеса, 
така и предложенията на работодателските организации за подобряване на сътрудничеството с държавните институции. 
Министър Вигенин увери участниците в срещата, че вече са направени и първите стъпки МВнР да работи по-активно в 
тази посока. „Новият Устройствен правилник, който трябва да влезе в сила всеки момент, предвижда създаването на 
дирекция „Външноикономически отношения", която има задачата, в координация с МИЕ, да формулира задачите към 
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нашите представители в чужбина и да следи за тяхното изпълнение", посочи той, като подчерта, че именно тази 
дирекция ще бъде и пряката връзка с българския бизнес. 
„Благодарим за възможността за среща, на която да представим най-неотложните си нужди и промените, които 
очакваме. Оценяваме високо факта, че вече не се поставя под съмнение икономизацията на външната политика", заяви, 
от своя страна Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев отбеляза, че противно на 
очакванията, че потреблението ще бъде движещ фактор на икономическият растеж на страната, засега това изпълнява 
износът. „Очакваме от държавата да създава предпоставки за развитието на възможностите, които дават пазарите в 
трети страни, което да доведе до засилването на присъствието на българския бизнес", подчерта той. 
Всички участници в срещата се обединиха около мнението, че важна роля за икономизирането на външната политика 
имат българските посланици, които трябва да проявят нужната активност, както по отношение на привличането на 
инвестиции, така при подпомагането на родните компании, които се опитват да се наложат на чужди пазари. Външният 
министър увери, че това задължение ще бъде изрично включено в задълженията на дипломатическите представители, 
за да могат те спокойно да работят в тази посока. 
В рамките на разговорите беше засегната и темата за подобряването на консулските услуги за граждани, което е от 
ключово значение на туристическия бизнес. „Нашата цел е да подобрим цялостната среда на базата на натрупания 
негативен опит", отбеляза министър Кристиан Вигенин, като допълни, че предстои да бъде направен пълен анализ на 
консулското обслужване. 
Външният министър и представителите на организациите на работодателите обсъдиха още възможностите за 
сътрудничество по линия на политиката за развитие. Очаква се в скоро време за заработи и специалната Работна група, 
както и Съветът за международно сътрудничество за развитие. 
 
money.bg 
 
√ Вигенин обеща на бизнеса нова политика за външноикономически контакти 
 
Нова политика по отношение на външноикономическите контакти на България обеща на среща с национално 
представителните работодателски организации министърът на външните работи Кристиан Вигенин. 
Срещата се проведе днес в МВнР, с участието на представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на 
индустриалците и работодателите в България (КРИБ). 
БСК беше представена от своя заместник-председател Георги Шиваров и от Веселин Илиев - главен директор 
„Външноикономическо сътрудничество". 
С цел подпомагане на бизнес контактите на родните фирми с техни партньори в чужбина от МВнР планират да ползват 
посланици със специално поръчение, които ще имат конкретни задачи за привличане на инвеститори, лобиране за 
сделки и пр. Освен това, ще бъде създадена нова дирекция „Външноикономически отношения", която няма да бъде в 
конкуренция с търговските представители, изпратени от Министерството на икономиката и енергетиката, а ще се грижи 
за това другите дипломати да получават адекватна информация и подготовка по конкретни въпроси от бизнес интерес 
за страната ни. 
Участниците в срещата бяха информирани, че вече е проведен разговор между министрите на външните работи и на 
икономиката във връзка с общи действия за засилване на икономизацията на външната политика на България. МВнР и 
МИЕ обмислят механизми за насърчаване на публично-частното партньорство по отношение издръжката и възлагането 
на задачи на Службите за търговско-икономически връзки (СТИВ). Освен това, двамата министри са обсъдили 
необходимостта от подобряване на комуникацията между посланиците и СТИВ, така че да се повиши доверието в 
посолствата и българските предприемачи по-активно да търсят тяхното съдействие при проблеми в съответните страни. 
По време на срещата стана ясно, че се подготвят нови процедури за издаване на туристически и бизнес визи с цел 
подпомагане на туризма и бизнес контактите. 
Постоянният секретар на МВнР Георги Димитров съобщи, че се подготвя създаването на консулства като форма за 
присъствие в определени градове със специален икономически интерес за България и в тази връзка той заяви, че очаква 
конкретни предложения от страна на бизнеса. Засега се обмисля консулства да бъдат разкрити в градовете Милано 
(Италия) и Ербил (Ирак). 
В хода на разговора беше обсъдена актуалната икономическа ситуация в Европа и бе подчертано, че съществуващата 
стагнация на европейските пазари предполага необходимостта от насочване на нашите бизнес интереси към съседните 
държави, Черноморския регион, Близкия Изток и Азия. 
Представителите на БСК връчиха на министър Вигенин кратък документ с основни виждания и предложения за развитие 
на външноикономическите връзки на страната ни, който прилагаме по-долу. 
В заключение, Веселин Илиев отбеляза: „Знаем колко активни са някои чужди посланици у нас, когато трябва да 
прокарат или защитят конкретен бизнес интерес на страните си. Ще се радваме, ако нашите посланици в чужбина са 
поне на 50% толкова активни". 
Фактори за развитие на българския износ на стоки и услуги 
Предпоставки: 
- Негативите на прехода към пазарна икономика и бизнес средата доведоха до състояние, при което българските фирми 
няма какво повече да предложат на външните пазари. България изнася суровини и изделия с ниска степен на 
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преработка, защото няма кой да извърши последваща преработка у нас. Докато е по-лесно да се открадне (чрез 
обществени поръчки, укриване на данъци и осигуровки, „заменки", лобистки закони), няма да има инвестиции в 
технологично обновление и иновации. Видимите приоритети досега са: тютюн, зърнопроизодство, туризъм, енергетика. 
- Няма нито системна инвестиционна, нито експортна политики, което резултира в хаотична реакция на международната 
конюнктура от страна на държавата. 
- Пазарът на ЕС не е достатъчно динамичен. За запазване на експортния ръст е необходимо увеличено присъствие на 
други пазари. С приближаване Западните Балкани към членство в ЕС ще нараства тяхната конкуренция както на пазарите 
ни, така и в привличане на качествени инвестиции. 
Двигател на устойчив износ са: 
- Новопостроените мощности на чужди инвеститори; 
- Основно модернизираните съществуващи предприятия; 
- Интегриране в международните вериги на доставки; 
- Иновативни производства. 
Предложения от компетенциите на МВнР: 
- Външнополитическа инфраструктура, насочена към износ и инвестиции. Специализирани тренинги на служителите на 
посолствата. 
- Привличане на инвестиции в производства, които да създават високотехнологични експортни продукти с голяма 
добавена стойност. Инвестициите да се насочат към допълнителна преработка на местни ресурси. 
- Насърчаване на вече успелите големи, средни и малки предприятия, интегрирали се в глобалните вериги на доставки.  
- При планиране на насърчителните мерки да се търси баланс между административните разходи и ползите за бизнеса. 
Председателят на НС на АИКБ Васил Велев отправи предложение посланиците на България да съдействат по-активно на 
Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) зад граница, за да бъде активизирана тяхната работа за 
подпомагане на външната търговия и за привличане на чуждестранни инвеститори в страната ни. 
Богдан Угърчински, член на Националния съвет на АИКБ, илюстрира възможностите за развитие на външно-
икономическите връзки с Азия, като даде пример с Туркменистан, който има програма за строителство на стойност 70 
млрд. долара, по която външно министерство може да съдейства за предоставянето на поръчки на български фирми. 
Виетнам е друг пример за държава, с която може да се стимулира търговския ни износ, благодарение на традиционно 
добрите ни външнополитически взаимоотношения. За 2012 г. той е бил на стойност едва 10 млн. евро, докато Словения, 
например, за миналата година е реализирала износ към азиатска страна за над 590 млн. евро. 
АИКБ предложи още на Кристиан Вигенин да се възстанови дейността на Работната група, формираща политиката на 
сътрудничество за развитие, която не е заседавала от 3 години, както и на Съвета за международно сътрудничество и 
развитие, чийто председател е министърът на външните работи. Ако политиката на развитие бъде съобразена с 
икономическите интереси на страната ни, това ще допринесе за създаване на ефективни и взаимноизгодни 
партньорства с развиващи се страни, за които България ще бъде донор, и за постигане на благоприятна външна среда за 
развитие на българския бизнес, категорични са от Асоциацията. 
Министър Вигенин прие предложенията на работодателите и от своя страна съобщи, че се работи по нов устройствен 
правилник на МВнР, в който е предвидено създаването на дирекция „Външно-икономически отношения". Тя ще 
координира работата между Министерство на външните работи и Министерството на икономиката. На мисиите ни в 
чужбина ще бъдат поставени конкретни външно-икономически задачи, включително и да търсят инвестиции. 
 
3e-news.net 
 
√ Бизнесът търси подкрепа от МВнР за износа към трети страни 
Ще бъде създадена и нова дирекция "Външноикономически отношения", която да подпомага търговските ни 
представители 
 
Очакванията на бизнеса към външната политика на България са тя да бъде балансирана и прагматична, изхождаща от 
интересите на българската икономика. Това каза Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), на среща с външния министър Кристиян Вигенин. 
Необходимо е българските посланици да промотират и подкрепят българския бизнес, особено в страните-членки на 
БРИКС и в държавите от Азия и Близкия изток. Последните макроикономически данни сочат, че износът на български 
стоки към трети страни расте много по-бързо, отколкото към страни от Европейския съюз, където кризата продължава. В 
тази ситуация е съвсем естествено износителите да търсят алтернатива. В случая външно министерство може да окаже 
подкрепа за увеличаване на продажбите на български стоки зад граница, смята от АИКБ. 
Васил Велев отправи още предложение посланиците на страната ни да съдействат по-активно на Службите по търговско-
икономически въпроси (СТИВ) зад граница, за да бъде активизирана тяхната работа за подпомагане на външната 
търговия и за привличане на чуждестранни инвеститори в страната ни.  
Богдан Угърчински, член на Националния съвет на АИКБ, илюстрира възможностите за развитие на външно-
икономическите връзки с Азия, като даде пример с Туркменистан, който има програма за строителство на стойност 70 
млрд. долара. Там МвнР може да помогне за предоставянето на поръчки за българските строителни фирми. Виетнам е 
друг пример за държава, с която може да се стимулира търговския ни износ, благодарение на традиционно добрите ни 
външнополитически взаимоотношения. За 2012 г. той е бил на стойност едва 10 млн. евро, докато Словения, например, 
за миналата година е реализирала износ към азиатска страна за над 590 млн. евро. 



6 

 

АИКБ предложи още на Кристиан Вигенин да се възстанови дейността на работната група, формираща политиката на 
сътрудничество за развитие, която не е заседавала от 3 години, както и на Съвета за международно сътрудничество и 
развитие, чийто председател е министърът на външните работи. Ако политиката на развитие бъде съобразена с 
икономическите интереси на страната ни, това ще допринесе за създаване на ефективни и взаимноизгодни 
партньорства с развиващи се страни, за които България ще бъде донор. Това ще е и начин за постигане на благоприятна 
външна среда за развитие на българския бизнес, смятат от асоциацията. 
Министър Вигенин прие предложенията на работодателите и от своя страна съобщи, че се работи по нов устройствен 
правилник на МВнР, в който е предвидено създаването на дирекция "Външно-икономически отношения". Тя ще 
координира работата между Министерство на външните работи и Министерството на икономиката. На мисиите ни в 
чужбина пък ще бъдат поставени конкретни външно-икономически задачи, включително и да търсят инвестиции.  
На срещата участваха и представители на Българската стопанска камара, Българската трговско-промишлена палата, 
както и Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България. Очаква се да бъде създадена и нова дирекция 
"Външноикономически отношения", която няма да бъде в конкуренция с търговските представители, изпратени от 
Министерството на икономиката и енергетиката, а ще се грижи за това другите дипломати да получават адекватна 
информация и подготовка по конкретни въпроси от бизнес интерес за страната ни. 
По време на срещата стана ясно, че се подготвят нови процедури за издаване на туристически и бизнес визи с цел 
подпомагане на туризма и бизнес контактите. Постоянният секретар на МВнР Георги Димитров съобщи, че се подготвя 
създаването на консулства като форма за присъствие в определени градове със специален икономически интерес за 
България. Засега се обмисля консулства да бъдат разкрити в градовете Милано (Италия) и Ербил (Ирак). 
 
√ Бизнесът и синдикатите не се разбраха за единната сметка 
Според работодателските организации трябва да се подобрят софтуерът и работата на администрацията 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество приключи работата си днес, без да бъде постигнат консенсус по 
промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за единната данъчно-осигурителна сметка.  
Според синдикатите промените са стъпка в правилната посока, но недостатъчна. "Настояваме работата по тази нелепост 
да продължи", заяви президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев, цитиран от Агенция "Фокус". Президентът на 
КНСБ Пламен Димитров пък предложи сметките да бъдат разделени на две - данъчна и осигурителна. 
Работодателските организации обаче настояват, че просто трябва да се подобрят софтуерът и работата на 
администрацията. От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заявиха, че в системата на НАП има 
огромен хаос.  
"Информационната система на НАП не беше готова да посрещне нововъведението. Имаше огромен брой неподадени и 
подадени декларации, които заблудиха системата. За голяма част от фирмите няма яснота кои задължения са нови, кои - 
стари, кои са лихви, кои – главници", заявиха от АИКБ.  
От организацията посочиха още, че е необходимо да се разделят текущи от стари задължения. Старите задължения да 
подлежат на обезпечение от страна на длъжниците и автоматично да се прехвърлят към публичния 
изпълнител.  Плащането да върви по друг ред, а не по общия ред, както сега, смятат от АИКБ. Масовата практика да се 
блокират сметки на длъжници трябва да бъде прекратена, заявиха от организацията.  
Една добра идея се провали заради недобър софтуер, заяви и Цветан Симеонов от Българската търговско промишлена 
палата (БТПП). Ще подкрепяме прогреса, но ще искаме от Министерството на финансите по-строг контрол върху 
данъчните и изпълнението на техните задължения, отбеляза Симеонов.  
Димитър Бранков от Българската стопанска камара заяви, че въведеният ред за погасяване първо на главниците, после 
на лихвите облекчава лицата. Това предотвратява увеличаването на общия дълг, уточни той.  
"Ние сме за едно платежно нареждане, за облекчена процедура", заяви зам.-министърът на финансите Людмила 
Елкова.  
"Това, което последва от въвеждането на единната сметка е тотален хаос", категорична бе тя. Според нея не става 
въпрос за софтуер. Сериозен проблем е законова липса за това едно лице да реши кое от задълженията си да покрие. 
"Когато едно самооосигуряващо се лице няма ликвидност да покрие данъка или осигуровката, то предпочита 
осигуровката. Задължително е да имаш право на избор какво да погасиш. Стои проблемът с реда на погасяване", посочи 
Елкова.  
"АИКБ настоява в следващи промени на ДОПК до края на годината за малки и средни предприятия с продажби до 500 
000 евро годишно да се въведе възможността за избор на начина за начисляване и плащане на ДДС при касово 
изпълнение, т.е. при паричен поток. Това е възможност, която европейското законодателство позволява и в повечето 
страни в ЕС е въведена за едни или други дейности", обясни Васил Велев. 
 
 
ИА „Фокус“ 
 
√ Васил Велев: Промените в ДОПК не затварят пътя за трайно уреждане на проблема с единната сметка 
 
Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), макар и недостатъчни, са полезни и е добре час по-
скоро да бъдат въведени. Това каза на брифинг в Министерски съвет Васил Велев от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), предаде 
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репортер на Агенция „Фокус”. Според Велев промените в кодекса не затварят пътя за трайно уреждане на проблема с 
единната сметка и единното платежно. „Това, което днес се обсъди, е полезно за бизнеса и трябва да се въведе - 
спирането на начисляването на лихви върху платени главници чрез подреждане на плащанията в реда – главници, 
лихви, а не в зависимост от времето на възникване на тези задължения. Приветстваме и промяната да се удължи срокът, 
в който могат да се отпишат задължения с изтекла давност”, отбеляза Велев.  
„АИКБ настоява в следващи промени на ДОПК до края на годината за малки и средни предприятия с продажби до 500 
000 евро годишно да се въведе възможността за избор на начина за начисляване и плащане на ДДС при касово 
изпълнение, т.е. при паричен поток. Това е възможност, която европейското законодателство позволява и в повечето 
страни в ЕС е въведена за едни или други дейности”, обясни Васил Велев.  
От Българската търговско-промишлена палата (БТПП) настояха да се осигури достъп на данъкоплатците до състоянието 
на техните задължения, за да могат да се избегнат недопустими отнасяния на вече платени задължения още веднъж 
тогава, когато се остави преценка на данъчните власти кое от задълженията да погасят. „По този начин ще се избегне 
изненадата от остарели, водени от данъчната администрация задължения, които отдавна са погасени по давност. 
Одобряваме и удължаването на срока за декларацията, която се очаква от всеки, за такива стари и погасени по давност 
задължения”, заявиха от палатата.  
След края на заседанието на тристранния съвет вицепремиерът Зинаида Златанова, която е и председател на съвета, 
определи като положителна практика това, че народни представители внасят за съгласуване в НСТС техни 
законопроекти. 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Проблеми със стари задължения обезсмислят ползите от единната сметка 
 
Проблеми със стари задължения обезсмислят ползите от единната сметка. Това каза за Радио „Фокус” председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев относно проектите за промени в Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
„Проблемите, които възникнаха с единната сметка са много. Бяха реинтегрирани стари задължения, за които някои 
компании дори не подозират, че ги имат. Стана така, че плащайки текущи задължения, те са платили стари задължения, 
лихви по тях и до новите задължения не достигат средства. Има съществени неравнявания в счетоводството на 
компаниите и на данъчната администрация”, коментира Велев. 
Много от компаниите заради стари задължения, които са провизирани, обезпечени от друга страна, сега в момента имат 
блокирани сметки и не могат да участват в обществени поръчки", посочи Васил Велев и допълни, че целта беше бизнеса 
да има по-малко административни и финансови разходи при плащането на данъци, а в момента е точно обратното. 
 
БНТ 
 
√ Без консенсус в НСТС за единната сметка 
 
Ще се търси решение за хаоса, предизвикан от единната данъчно-осигурителна сметка. За това се съгласиха 
Финансовото министерство и социалните партньори в Тристранния съвет. 
Как точно да се промени философията на сметката обаче, ще стане ясно след няколко месеца. Синдикатите реагираха 
най-остро по темата, като дадоха отпор на промените в Данъчно-осигурителния кодекс въобще. Профсъюзите настояват 
за 2 отделни сметки - данъчна и осигурителна. 
Идеята на промените в единната сметка е да се погасява първо главницата по старите задължения, а след това - лихвите. 
Целта е да се избегне продължаващото натрупване на нови задължения. Според заместник-финансовия министър 
Людмила Елкова това е стъпка в правилната посока, но не е достатъчна. Основният проблем, който открои и Елкова, е 
нарушеното право на човек сам да решава кое свое задължение да плати. В момента с парите, които постъпват в 
единната сметка, автоматично се погасяват най-старите дългове. Има случаи, когато настоящи плащания покриват 
дългове с изтекла давност. 
"Самоосигуряващо се лице например има 100 лева задължения за данъци и осигуровки - примерно. То предпочита да 
погаси първо осигуровките си, защото срещу тях стоят права. Но по-рано във времето е възникнало задължението за 
данъци и той първо трябва да погаси първо данъците си. Това всъщност е проблемът, около който сме обединени", 
обясни заместник-министърът на финансите Людмила Елкова. 
 
Профсъюзите са категорично против цялата философия на общата сметка и обявиха смесването на данъчни и 
осигурителни плащания като грубо погазване на законодателството. Работодателите не са толкова крайни, но настояват 
за цялостно решение. 
"Промените в ДОПК, които обсъждахме днес, макар и недостатъчни, са полезни и е добре те час по-скоро да бъдат 
въведени. Те не затварят пътя за по-следващи промени и трайно уреждане на проблема, създаден с единната сметка и 
единното платежно", коментира Васил Велев - Асоциация на индустриалния капитал в България. 
На следващото си заседание Тристранката може да разисква и евентуално увеличение на минималната заплата, стана 
ясно от думите на социалния министър Хасан Адемов. Адемов нееднократно е заявявал, че правителството търси 
възможности да увеличи минималното възнаграждение до 340 лв. още тази година.  
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Днешното заседание на Тристранката коментира за "По света и у нас" вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" Димитър 
Манолов. Какво каза той вижте във видеото. - 
http://bnt.bg/bg/news/view/107750/bez_konsensus_v_nsts_za_edinnata_smetka 
 
btvnews.bg 
 
√ Тристранката обсъди единната сметка и майчинските за осиновители 
Тема за увеличения на минималната работна заплата и коледни добавки за пенсионерите не са обсъждани и не са в 
дневния ред 
 
Първа среща на синдикати, работодатели и правителство след лятната ваканция. Тристранният съвет обсъжда промени, 
свързани със социалната политика и жизненото равнище на хората. 
Сред първите обсъдени теми бяха единната сметка за погасяване на данъчно- осигурителните задължения и 
представителите на синдикати, бизнес и държава се обединиха около идеята, че е настъпил хаос погасяването на 
данъчните осигуровки и са нужни са по-големи промени. 
Тема за увеличения на минималната работна заплата и коледни добавки за пенсионерите не са обсъждани и не са в 
дневния ред. Социалният министър няколко пъти дава заявка, че има нагласа за увеличаване на минималната заплата от 
първи октомври, но като че и засега това изглежда невъзможно и най-вероятно увеличението ще се случи от първи 
януари. В медиите Хасан Адемов коментира и, че ще се търсят възможности за намиране на около 50 милиона лева за 
коледни добавки за пенсионерите с доходи до 200 лева. 
Синдикатите искат отпадане на единната сметка, а бизнесът настоява да се подобри софтуера и работата на 
администрацията. От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заявиха, че е налице огромен хаос в 
системата на НАП. „Информационната система на НАП не беше готова да посрещне нововъведението. Имаше огромен 
брой неподадени и подадени декларации, които заблудиха системата. За голяма част от фирмите няма яснота кои 
задължения са нови, кои - стари, кои са лихви, кои – главници”, заявиха от АИКБ. „Необходимо е да се разделят текущи 
от стари задължения. Старите задължения да подлежат на обезпечение от страна на длъжниците и автоматично да се 
прехвърлят към публичния изпълнител. Плащането да върви по друг ред, а не по общия ред, както сега. Трябва да се 
прекрати масовата практика да се блокират сметки на длъжници”, посочиха още от организацията. 
Майчинство за осиновители 
Синдикати, бизнес и държава дебатираха и за промени в Кодекса на труда и в частност майчинските за родители – 
осиновители. В момента майчинство се полага на тези, осиновили дете до двегодишна възраст, а тема на дискусията е 
подобни права да има и за деца до 5 г. 
Законопроектът е внесен от депутатите от Коалиция за България Захари Георгиев, Корнелия Нинова и Жара Пенева. 
Възрастовата граница от 5 г. е въведена, заради задължението от 5 г. детето да се включи в предучилищното 
образование”, обясни Пенева и посочи, че около 500 лв. на месец струва отглеждането на дете в институция, а 
майчинството е почти наполовина на тази сума. 
Синдикатите подкрепиха предложената промяна, а Димитър Манолов от КТ „Подкрепа” заяви, че не се интересува от 
икономическия ефект на промяна. Интересува ни човешката страна на нещата, посочи той. 
 
mediapool.bg 
 
√ Синдикати и работодатели продължават спора за единната данъчно-осигурителна сметка 
Работодателите се оплакаха от хаос в информационната система на НАП 
 
Представители на синдикатите и работодателските организации спориха във вторник относно предлаганите промени за 
изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. На заседание на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество в сградата на Министерския съвет социалните партньори обсъдиха и проекти за промени в 
Кодекса на труда и в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. 
С предвидените промени в кодекса се урежда поредността при погасяването на задълженията, като първо ще се 
погасяват главниците, след това лихвите и разноските. Остава обаче невъзможността лицето да избира кои задължения 
да погаси първо, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Елкова, която се обяви категорично за правото 
на избор при заплащане. 
Представителите на КТ "Подкрепа“ продължават да са против единната данъчно-осигурителна сметка и предлагат 
вместо нея да бъдат въведени две отделни сметки – данъчна и осигурителна, така както бяха извадени от единната 
сметка плащанията за задължителното допълнително пенсионно осигуряване. 
От КНСБ подкрепиха единствено тази част от законопроекта, която засяга обратното начисляване на ДДС за сделките със 
зърно. 
Министерството на финансите се обяви в подкрепа на единната сметка и облекчаване на процедурата, както и за 
обратното начисляване на ДДС на сделките със зърно. Според зам.-министър Елкова, това ще спомогне за повишаването 
на събираемостта и ще бъдат ограничени опитите за измама. 
"Имаме нагласа да се създаде възможност да се създадат подпараграфи, така че да се види кой какви задължения 
погасява. Месец по-късно не можем да видим изпълнението на данъците и осигуровките едно по едно. Това е проблем 

http://bnt.bg/bg/news/view/107750/bez_konsensus_v_nsts_za_edinnata_smetka
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и за бюджета на НЗОК, и за бюджета на ДОО, и за нас. Ние виждаме едно общо число, за което нямаме представа как се 
разпределя, въвеждането на декларации се бави“, призна Елкова. 
Всички работодателски организации като цяло подкрепиха законопроекта, както и единната сметка, но изразиха много 
резерви и предложения. Повечето от тях смятат, че трябва да бъде подобрена най-вече работата на данъчната 
администрация и софтуерът, който се използва за управление на плащанията. „Грешката при въвеждането на единната 
сметка беше, че подценихме капацитета на данъчната администрация и възможностите на софтуера“, заяви 
председателят на БТПП Цветан Симеонов и отбеляза, че няма случай, в който палатата да е поискала справка, че е 
изряден платец и да не се е наложило повторно носене на информация и на платежни. 
Българската стопанска камара (БСК) сподели някои от опасенията на синдикатите и предложи работата по 
законопроекта да продължи на ниво "работна група", за да се отстранят всички проблеми. 
От Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ) предложиха нови подобрения, които да бъдат приети с 
поднормативни актове. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепиха три от четирите предлагани промени - 
погасяване на главници по лихви, удължаване на срока до 2015 г. за отписване на задължения с изтекъл срок на давност, 
обратното начисляване на ДДС. От асоциацията имат опасения, че промените поставят в неравностойни условия 
частните кредитори и продължават да настояват за редуциране броя на платежните нареждания. 
Хаос в информационната система на НАП 
Работодателите алармираха, че е настъпил хаос в информационната система на Националната агенция по приходите 
(НАП), която се оказала неподготвена да посрещне нововъведенията. 
Според тях за една голяма част от фирмите няма яснота кои задължения са текущи, кои са стари, кои са лихви, кои 
главници, и се е стигнало до блокиране на сметки, което е довело до затруднения в дейността на част от фирмите. 
Отправени бяха предложения да се разделят текущи от стари задължения и да се прекрати практиката да се блокират 
сметки на длъжници. 
На заседанието бе избран и новият заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество – 
президентът на КНСБ Пламен Димитров. Кандидатурата му беше предложена след консултации между КТ "Подкрепа" и 
КНСБ. 
Тристранният диалог по министерства не върви 
"Диалогът на ниво министерства не върви“, коментира президентът на КТ "Подкрепа“ Константин Тренчев. Той 
предложи вицепремиерът да разпореди начало на социалния диалог на всички нива и настоя на следващото заседание 
на Съвета да бъде изразена ясно позицията на правителството по този въпрос. Тренчев призова промените да бъдат 
обсъждани по регламентирания ред – в рамките на Съвета за тристранно сътрудничество, а не във формата на 
обществените съвети, които президентът на КТ "Подкрепа“ нарече „говорилни“. 
Вицепремиерът Златанова, която председателстваше заседанието, каза, че на утрешното си заседание Министерският 
съвет ще обърне внимание на колегите си по темата. 
 
dnevnik.bg 
 
√ Кабинетът обмисля промени в единната данъчно-осигурителна сметка 
 
Правителството даде знак, че възнамерява да промени принципите на единната данъчно-осигурителна сметка като 
постави въпросът за обсъждане пред Националния съвет за тристранно сътрудничество днес. Кабинетът подготвя 
проектозакон, който обаче все още не е внесен в Народното събрание, за да имат възможност работодателите и 
синдикатите да дадат своите предложения. 
На днешната среща те заявиха, че проблемите, които има в момента с единната сметка и откакто беше въведена тази 
година са осезаеми и се нуждаят от спешни решения, които изискват и повече усилия в изготвянето на проектозакона. 
По време на заседанието, което се излъчваше наживо за журналистите в Министерски съвет, партньорите изтъкваха 
предимно нуждата да се прави разграничение между стари и нови задължения по единната сметка и потребителите й 
да имат достъп да следят състоянието й.  
Хората трябва да имат правото на избор кои от задълженията си да погасят първо. Това е основният проблем, който стои 
в момента, заяви зам.-министърът на финансите Людмила Елкова, която заедно с председателя на НСТС Зинаида 
Златанова и министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов представляваха държавата на заседанието със 
социалните партньори. 
Елкова даде пример с хората, които се самоосигуряват - ако разполагат със 100 лв., но имат задължения от 100 лв. за 
осигуровки и още 100 лв. за данъци, те биха предпочели да покрият осигуровките си, защото срещу тях стоят права. 
Обаче ако задължението за данъци е възникнало по-рано във времето в момента първо трябва да се погаси то. 
Има обединение за това какво би трябвало да се направи и кои са проблемите по единната сметка, увери Елкова. 
Вероятно няколко месеца ще бъдат необходими, за да се изичстят техническите и законодателните проблеми и се 
работи активно по въпроса, каза още тя. 
"Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които обсъждахме днес, макар и недостатъчни, са важни и 
трябва час по-скоро да бъдат въведени. Промените създадоха много повече проблеми отколкото бяха решени и това се 
отчита от всички страни", заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев след 
края на заседанието на НСТС.  
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Той смята, че ще е от полза за бизнеса да се прекрати сегашната практика да се начисляват лихви върху платени 
главници чрез подреждане на плащанията най-напред с главниците и след това лихвите, а не както в момента - по 
хронология на възникване на задълженията. Другата промяна, която ще приветстваме е удължаване на срока в който 
могат да се опишат задължения с изтекла давност. Също и въвеждането на обратно начисляване на ДДС за някои видове 
дейности. АИКБ апелира също така в следващи промени на ДОПК за малкиту и средни предприятия да се въведе 
възможност за избор на начина на изчисляване и плащане на ДДС при паричен поток, каквато е практиката в повечето 
европейски страни, допълни Велев.  
Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов настоя от името на организацията да се 
осигури достъп на данъкоплатците до състоянието на техните задължения, "за да се избегнат недопустими отнасяния на 
вече платени задължения още веднъж тогава, когато се остави по преценка на данъчните власти кое от задълженията да 
погасят." "По този начин считаме, че ще се избегне и изненадата от остаряли и водени от данъчната администрация 
задължения, които отдавна са погасени по давност. Затова одобряваме и удължаването на срока за декларацията, която 
се очаква от всеки за такива стари задължения", заяви Симеонов. 
На днешното заседание на Тристранния съвет, социалните партньори обсъдиха още и предложението на депутати от 
БСП в Кодекса на труда да се впише възможност за осиновители на деца да се ползват от една година платен отпуск след 
взимането на детето. В предложението е записано, че на такъв отпуск ще имат право осиновителите, взимащи дете до 
пет годишна възраст, но на практика дете може да осинови до 18-а година. Един от вносителите на проекта Жара 
Пенева, БСП, обясни, че възрастовата граница е въведена, тъй като на 5 г. децата задължително трябва да тръгнат на 
предучилищна.  
И синдикатите и работодателите подкрепиха предложението, но не безрезервно. Те настояха текстът да се отдели в 
самостоятелна точка в Кодекса на труда или дори в самостоятелен закон, за да не се намесва във вече уредените 
принципи на майчинството. От КРИБ заявиха, че представеният законопроект не е изчерпателен и трябва да се подобри 
формата му. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Тристранката без съгласие по промените в ДОПК 
 
Предложените промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не срещнаха подкрепа от синдикатите в 
проведеното днес заседание на националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Промените предвиждаха при натрупани задължения в единната данъчно-осигурителна сметка да се покрива първо 
главницата, а след това лихвите по задълженията. 
От КТ "Подкрепа" предложиха преразглеждане на принципа на единната сметка и разделянето й на два вида сметки - за 
осигурителни и за данъчни плащания. 
От КНСБ призоваха правителството да признае, че въведената от предишните управляващи система е била грешка. От 
своя страна работодателските организации подкрепиха принципно промените. 
Законодателните промени целят усъвършенстване в прилагане на единната сметка за плащане на данъци и осигуровки, 
като дадат предимство при погасяване на главницата на задълженията и спрат натрупването на лихви и нови 
задължения. 
„Информационната система на НАП не беше готова да посрещне нововъведението. Имаше огромен брой неподадени и 
подадени декларации, които заблудиха системата. За голяма част от фирмите няма яснота кои задължения са нови, кои - 
стари, кои са лихви, кои – главници", заявиха от АИКБ. „Необходимо е да се разделят текущи от стари задължения. 
Старите задължения да подлежат на обезпечение от страна на длъжниците и автоматично да се прехвърлят към 
публичния изпълнител. Плащането да върви по друг ред, а не по общия ред, както сега. Трябва да се прекрати масовата 
практика да се блокират сметки на длъжници", посочиха още от организацията. 
Единната данъчно-осигурителна сметка беше въведена от началото на 2013 г. с цел да се намалят разходите на бизнеса 
и хората от плащаните банкови такси при превода на средствата в бюджета и облекчаване на работата на 
счетоводителите. Въвеждането й обаче на практика затрудни хората и бизнеса. 
От НАП коментираха, че работодателите по-рядко пропускат да подадат декларации, а проблемът по-често възниква при 
самоосигуряващите се лица. Самоосигуряващите се са длъжни да подават декларация 1 всеки месец, а декларация 6 - 
веднъж годишно, но ако не направят това, дори и да си плащат осигурителни вноски, това не може да се отчете от 
системата, защото за разлика от преди, единната сметка се нуждае от поясняване за какво се плащат конкретните суми, 
обясни Росен Бъчваров, говорител на НАП. Той увери, че вноските не се губят, в най-лошия случай остават като 
надвнесени по сметката на лицето. 
„Ние сме за едно платежно нареждане, за облекчена процедура", заяви зам.-министърът на финансите Людмила 
Елкова. „Това, което последва от въвеждането на единната сметка е тотален хаос. Не става въпрос за софтуер. Сериозен 
проблем е законова липса за това едно лице да реши кое от задълженията си да покрие. Когато едно самооосигуряващо 
се лице няма ликвидност да покрие данъка или осигуровката, то предпочита осигуровката. Задължително е да имаш 
право на избор какво да погасиш. Стои проблемът с реда на погасяване", посочи Елкова. 
Въпросът за минимална работна заплата не е обсъждан на това заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС). Предстои да се разгледа на следващи заседания. Това каза на брифинг министърът на труда и 
социалната политика Хасан Адемов след заседанието на съвета. 
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На въпрос какво прави правителството по отношение на доходите на хората министърът заяви: „Разкриването на 
работни места няма как да се случи с дискусии в НСТС. Мерките, които правителството прие в последните сто дни, са в 
посока на разплащане с бизнеса, разплащане на задълженията по ДДС. Мерките са за подпомагане на бизнеса, защото 
той е този, който разкрива работните места". 
 
bpost.bg 
 
√ Погасяваме първо главницата на дълговете си 
 
Възможността граждани и фирми да погасяват първо главницата, а после лихвите и разноските по единната 
сметка, предвиждат промени в Данъчно-осигурителния кодекс, които обсъждат социалните партньори в 
тристранката. Синдикатите не подкрепят законопроекта, защото са поначало против единната сметка. 
"Подкрепа" предложи да има две единни сметки - данъчна и осигурителна. 
Възможността граждани и фирми да погасяват първо главницата, а после лихвите и разноските по единната сметка, 
предвиждат промени в Данъчно-осигурителния кодекс, които обсъждат социалните партньори в тристранката, 
председателствана от вицепремиера Зинаида Златанова. 
Към момента това е невъзможно, защото системата на единната данъчна осигурителна сметка автоматично удържа най-
старото задължение, без да подбира. 
Зам.-министърката на финансите Людмила Елкова призна, че има тотален хаос с единната сметка, но за това не носи 
отговорност сегашното ръководство на министерството. 
Проблемът с реда на погасяване стои, каза Елкова, която посочи, че ако някой гражданин има пари, колкото да си погаси 
натрупаните здравни вноски, а не друг дълг, то това не е позволено и човекът може да остане без здравни права. 
За мен лично е право на избор какво точно трябва да се погаси, администрацията трябва да работи за гражданите, а 
не те за нея, посочи тя. 
Аз съм за единно платежно, заяви зам.министърката на финансите. 
Тя подчерта, че промяната в Данъчния кодекс сега е само първа стъпка и тя е предварително одобрена с консенсус от 
синдикати, работодатели и правителство. Усъвършенстването на единната сметка и премахването на недостатъците й 
ще продължи в работната група в МФ и ще приключи до няколко месеца, съобщи тя по-късно в отговор на BNews. 
Минути след нея обаче от синдикатите заявиха, че не подкрепят промените в закона, защото поначало са против 
единната сметка. 
"С единната сметка грубо се показва законодателството. Смесването на данъците и осигуровките е недопустимо, поради 
което "Подкрепа" настоява да се проведе отделно заседание на Тристранката, посветено на единната осигурителна 
сметка и ефекта от въвеждането й. 
От синдиката предлагат да се оформят две сметки - данъчна и осигурителна, за да се избегне това закононарушение и 
неудобство, 
заяви социалният експерт на "Подкрепа" Димитър Димитров. 
КНСБ не подкрепя като цяло законопроекта, въпреки някои положителни елементи в него, каза Ася Конева от синдиката. 
Според нея, след като не работи, единната сметка трябва да се отмени. 
Работодателите обаче декларираха, че подкрепят промените в Данъчния кодекс, като се съгласиха, че е налице хаос в 
единната сметка. 
Такава заявка даде председателят на БТПП Цветан Симеонов. Същата позиция заеха и от Българската стопанска камара. 
"Подкрепихме внесения законопроект. Този въведен ред със сигурност облекчава данъчно задължените лица и 
осигурителите, тъй като предотвратява увеличението на общия дълг, каза Димитър Бранков от БСК. Той добави, че в 
същото време няма как камарата да не приеме и споделените опасения от синдикатите. 
Асоциацията на индустриалния капитал също подкрепи три от четирите предлагани промени в Данъчния кодекс, защото 
погасяването на главницата намалява трупането на дълга и облекчава и осигурителното лице, и осигурителят, каза 
председателят й Васил Велев. 
И той обаче постави проблема с хаоса в единната сметка и заяви, че бизнесът не е искал това, а е да има само едно 
платежно. В момента пак има много платежни, отбеляза той. 
В началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество лидерът на КТ "Подкрепа" направи 
специално изявление, в което обяви, че диалогът със синдикатите по министерства не върви. 
Няма тристранен съвет в социалното и финансовото министерство, констатира той. Той поиска позицията на 
правителството по този въпрос, в противен случай синдикатът може да преосмисли участието си в социалния диалог. 
Ще призова и другите колеги да зарежем тези говорилни, наречени обществени съвети, и да се придържаме към 
законно установения диалог в Тристранния съвет, добави Тренчев. 
От пренебрегване на социалните партньори се оплака и Ася Конева от КНСБ, която посочи, че самият факт, че 
материалите по заседанията се изпращат почти едновременно със заседанието на Тристранката. Според нея това 
означава, че синдикатите се информират само проформа и корекциите, които те предлагат, няма да настъпят. 
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dnes.bg 
 
√ Ще надграждат единната сметка за плащане на задължения 
Синдикатите не искат единна сметка, настояват за две 
 
За "надграждане" на единната сметка, с която от началото на годината се плащат данъчни и осигурителни задължения, 
се обявиха от Министерството на финансите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
По-малко от девет месеца след въвеждането й управляващи, синдикати и работодатели бяха единодушни, че идеята не 
работи така, както трябва, макар да изтъкнаха различни аргументи за това – от проблеми в софтуера до такива във 
философията. 
Тук цари пълно единодушие за пълната нелепост, която имаме да решаваме, обобщи ситуацията вицепремиерът 
Зинаида Златанова, която председателства НСТС. 
В момента плащането на данъчни и осигурителни задължения става по една банкова сметка с изключение на вноските 
за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Променен беше обаче редът на вземанията - за каквото и да се 
внесат пари, системата автоматично ги праща за покриване на най-стария дълг, тоест лицето – физическо или 
юридическо, няма право да избира кое задължение да погаси. 
В момента се погасяват първите по възникване задължения и със законопроекта това не се променя. Това, което се 
опитваме да направим, е първа стъпка, положителна, но недостатъчна по принцип. Според нас не е добре да се 
връщаме назад и да отменяме единната сметка въобще, а по нея трябва да се надгражда, заяви заместник-министърът 
на финансите Людмила Елкова. 
Предвижда се първо да се погасява главницата, след това лихвите и накрая разноските. 
По думите й от въвеждането на единната сметка администрацията е успяла да събере една част от старите задължения, 
но не това е начинът, а да си върши работата, защото има ред за събиране. Елкова се обяви и за право на избор на 
длъжника какво задължение да погаси. 
КТ „Подкрепа“ поиска извън обхвата на единната сметка да са и осигурителните вноски, както е допълнителното 
задължително пенсионно осигуряване. Синдикатът предлага да има две сметки – данъчна и осигурителна. 
Виждахме в това възможност да се спести време на предприемачите, считахме, че ще се освободи капацитет от 
данъчната администрация. Факт е, че тази добра идея беше унищожена, заяви Цветан Симеонов, председател на БТПП. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал напомни, че бизнесът не е искал единна сметка, а ограничаване 
на броя на платежните нареждания. Това обаче не се случило, защото се правят плащания по различно време. 
В крайна сметка работодателите подкрепиха промените, предлагани от финансовото министерство в Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, според които единната сметка да се усъвършенства. Предвижда се в едната й част 
да се внасят самите данъци и осигуровки, а в другата да се покриват лихвите за просрочията. Така при покриване на 
старите задължения, макар и не всички и не наведнъж, няма да се начисляват допълнителни лихви. 
Синдикатите не застанаха зад законопроекта, но смятат, че той е стъпка в положителната посока. 
Със законопроекта се предлагат и изменения в Закона за ДДС. Текстовете предвиждат въвеждане на обратното 
начисляване на ДДС при търговията със зърнени и технически култури. Идеята е при сделките със зърнени култури 
данъкът да се начислява и внася от купувача, за да се избегнат измамите с "кухи" фирми по веригата. 
Социалните партньори подкрепиха предложението на червени депутати осиновители да получават майчинство за деца 
до 5 години. Мотивите са, че ограничението помощта да се дава за дете до 2 години, е пречка да се осиновяват по-
големи деца. 
 
dnes.dir.bg 
 
√ Бизнес и синдикати не се разбраха за единната сметка 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна консенсус по промените в Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за единната данъчно-осигурителна сметка. 
Синдикатите заявиха, че промените са стъпка в правилната посока, но недостатъчна. "Настояваме работата по тази 
нелепост да продължи", заяви президентът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев, цитиран от "Фокус". Президентът на 
КНСБ Пламен Димитров предложи разделянето на сметките на две - данъчна и осигурителна. Бизнесът настоява пък да 
се подобри софтуера и работата на администрацията.  
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заявиха, че е налице огромен хаос в системата на НАП. 
„Информационната система на НАП не беше готова да посрещне нововъведението. Имаше огромен брой неподадени и 
подадени декларации, които заблудиха системата. За голяма част от фирмите няма яснота кои задължения са нови, кои - 
стари, кои са лихви, кои – главници”, заявиха от АИКБ.  
 
От организацията посочиха още, че е необходимо да се разделят текущи от стари задължения. Старите задължения да 
подлежат на обезпечение от страна на длъжниците и автоматично да се прехвърлят към публичния изпълнител.   
Плащането да върви по друг ред, а не по общия ред, както сега, смятат от АИКБ. Масовата практика да се блокират 
сметки на длъжници трябва да бъде прекратена, заявиха от организацията. Една добра идея се провали заради недобър 
софтуер, заяви Цветан Симеонов от Българската търговско промишлена палата (БТПП). Ще подкрепяме прогреса, но ще 
искаме от Министерството на финансите по-строг контрол върху данъчните и изпълнението на техните задължения, 



13 

 

отбеляза Симеонов. 
Димитър Бранков от Българската стопанска камара заяви, че въведеният ред за погасяване първо на главниците, после 
на лихвите облекчава лицата. Това предотвратява увеличаването на общия дълг, уточни той. „Ние сме за едно платежно 
нареждане, за облекчена процедура”, заяви зам.-министърът на финансите Людмила Елкова.  
"Това, което последва от въвеждането на единната сметка е тотален хаос", категорична бе тя. Според нея не става 
въпрос за софтуер. Сериозен проблем е законова липса за това едно лице да реши кое от задълженията си да покрие. 
"Когато едно самооосигуряващо се лице няма ликвидност да покрие данъка или осигуровката, то предпочита 
осигуровката. Задължително е да имаш право на избор какво да погасиш. Стои проблемът с реда на погасяване”, посочи 
Елкова.  
„АИКБ настоява в следващи промени на ДОПК до края на годината да се въведе за малки и средни предприятия с 
продажби до 500 000 евро годишно да се въведе възможността за избор на начина за начисляване и плащане на ДДС 
при касово изпълнение, т.е. при паричен поток. Това е възможност, която европейското законодателство позволява и в 
повечето страни в ЕС е въведена за едни или други дейности”, обясни Васил Велев. 
 
cross.bg 
 
√ Тристранката не постигна консенсус по промените в ДОПК, подкрепи тези в Кодекса на труда 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна консенсус по промените в Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс (ДОПК) за единната данъчно-осигурителна сметка.  
Заради проблеми с плащанията бизнес и синдикати искат разделяне на единната данъчно-осигурителна сметка на две - 
едната за плащания на данъци, а другата за осигуровки от 2014 г. В същото време правителството предлага промените 
да засегнат само разделянето на сметката до главница и лихви. 
Според синдикатите промените са стъпка в правилната посока, но недостатъчна. Синдикатите искат отпадане на 
единната сметка. 
Настояваме работата по тази нелепост да продължи, заяви президентът на КТ „Подкрепа" Константин Тренчев. 
Единната данъчно-осигурителна сметка беше въведена от началото на 2013 г. с цел да се намалят разходите на бизнеса 
и хората от плащаните банкови такси при превода на средствата в бюджета и облекчаване на работата на 
счетоводителите. Въвеждането й обаче на практика затрудни хората и бизнеса. 
Работодатели и синдикати използваха случая, за да отправят своите критики към механизма, по който работи единната 
сметка, която беше въведена по времето на Симеон Дянков. Синдикатите се обявиха за радикални промени в този 
механизъм. Определиха смесването на данъчни и осигурителни приходи като недопустимо и поискаха тяхното 
разделяне - най-вече осигуровките да отпаднат от тази сметка. 
Финансовото министерство се съгласи с аргументите на социалните партньори и призна, че функционирането на 
единната сметка към настоящия момент е проблем и за тях. Според заместник-министър Людмила Елкова проблемът е в 
закона. Тя се обяви за това всеки да има право да избира кои задължения да погасява най-напред. 
От НАП коментираха, че работодателите по-рядко пропускат да подадат декларации, а проблемът по-често възниква при 
самоосигуряващите се лица. Самоосигуряващите се са длъжни да подават декларация 1 всеки месец, а декларация 6 - 
веднъж годишно, но ако не направят това, дори и да си плащат осигурителни вноски, това не може да се отчете от 
системата, защото за разлика от преди, единната сметка се нуждае от поясняване за какво се плащат конкретните суми, 
обясни Росен Бъчваров, говорител на НАП. Той увери, че вноските не се губят, в най-лошия случай остават като 
надвнесени по сметката на лицето. 
 „Ние сме за едно платежно нареждане, за облекчена процедура", заяви зам.-министърът на финансите Людмила 
Елкова. „Това, което последва от въвеждането на единната сметка е тотален хаос. Не става въпрос за софтуер. Сериозен 
проблем е законова липса за това едно лице да реши кое от задълженията си да покрие. Когато едно самооосигуряващо 
се лице няма ликвидност да покрие данъка или осигуровката, то предпочита осигуровката. Задължително е да имаш 
право на избор какво да погасиш. Стои проблемът с реда на погасяване", посочи Елкова. 
Бизнесът настоява да се подобрят софтуера и работата на администрацията. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заявиха, че е налице огромен хаос в системата на НАП. 
„Информационната система на НАП не беше готова да посрещне нововъведението. Имаше огромен брой неподадени и 
подадени декларации, които заблудиха системата. За голяма част от фирмите няма яснота кои задължения са нови, кои - 
стари, кои са лихви, кои - главници", заявиха от АИКБ. 
 „Необходимо е да се разделят текущи от стари задължения. Старите задължения да подлежат на обезпечение от страна 
на длъжниците и автоматично да се прехвърлят към публичния изпълнител. Плащането да върви по друг ред, а не по 
общия ред, както сега. Трябва да се прекрати масовата практика да се блокират сметки на длъжници", посочиха още от 
организацията. 
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди и промени в Кодекса на труда, предложени от депутатите от 
Коалиция за България Захари Георгиев, Корнелия Нинова и Жара Пенева,  които предвиждат осиновители, които 
осиновят дете до 5 г., да имат право да получават майчинство. 
Промените са в унисон със стратегията за изваждане на деца от институции. Възрастовата граница от 5 г. е въведена, 
заради задължението от 5 г. детето да се включи в предучилищното образование, обясни Жара Пенева и допълни, че 
около 500 лв. на месец струва отглеждането на дете в институция, а майчинството е почти наполовина на тази сума. 
Синдикатите подкрепиха предложената промяна. 
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Димитър Манолов от КТ „Подкрепа" заяви, че не се интересува от икономическия ефект на промяна. Интересува ни 
човешката страна на нещата, посочи той. От КНСБ заявиха, че е необходимо подобряване на текстовете на 
предложените промени. „Отпускът за адаптация в семейна среда трябва да бъде изведен в отделен текст, с отделни 
алинеи", посочиха синдикатите. 
Представителите на бизнеса също подкрепиха като цяло промените и заявиха, че е необходимо прецизиране между 
първо и второ четене на законопроекта в Народното събрание. Румяна Георгиева от КРИБ заяви, че представеният 
законопроект не е изчерпателен. Трябва да се подобри формата, допълни тя. 
Единодушно от участниците в съвета бе подкрепено и предложението осиновителите на деца до 5-годишна възраст да 
имат право на отпуск за отглеждане и адаптация в семейна среда за период от 365 дни, считан от деня на предаването 
му, но не по-късно от навършване на 5 години. Законопроектът е внесен за разглеждане от трима депутати от Коалиция 
за България и разширява правата на осиновителите, като им дава възможност на отпуск и след втората година от 
раждането на осиновеното дете. 
От Българската стопанска камара посочиха като съображение, че е нужно да се помисли за увеличаване на възрастовата 
граница, до която да може да се използва този отпуск, тъй като осиновителите на по-големи деца също имат нужда от 
период на адаптация. 
Часове преди началото на заседанието министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов прехвърли 
отговорността и за увеличението на минималната работна заплата на тристранния съвет. В телевизионно интервю той 
каза, че увеличение от 1 октомври е записано в програмата на правителството и то ще направи всичко възможно това да 
се случи, но решението трябва да бъде съобразено с икономическата ситуация в страната и да бъде обсъдено със 
синдикати и работодатели на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Правителството ще направи всичко възможно да зарадва и част от пенсионерите с коледна добавка от 50 лева, обеща 
още Адемов. Ще се търсят възможности за намиране на тези необходими около 35 - 40 милиона, които могат да 
гарантират коледна добавка от 50 лева, които получават до 200 лева пенсия, каза министърът. Той припомни, че от 
догодина предстои индексация на пенсиите като подчерта, че увеличението на размера на пенсиите не е единствената 
мярка за помощ за пенсионерите, която правителството реализира. 
Чудеса в социалната политика трудно се случват, напомни министърът. 
Върналата се на дневен ред пенсионна реформа повтори дискусиите за това дали трябва да се променя пенсионирането 
и в частност възрастта или целия пазар на труда и в по-голям обхват - заетостта, плащането на вноски и икономиката 
като цяло. 
В началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество Константин Тренчев постави участието 
си в тристранката под условие и разкритикува министерствата. 
„Вие смятате ли, че диалогът е необходим и полезен?". „Диалогът на ниво министерства не върви", упрекна 
вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова той и я прикани да възстанови диалога във ведомствата 
и заплаши, че ако това не стане, синдикатите ще преосмислят участието си в тристранката. 
"Да зарежем говорилнята, наречени обществени съвети", настоя още Тренчев. 
„Правителство не само, че е решено да има пълен обем социален диалог. Убедени сме, че просто няма друг начин, по 
който да се взимат решенията. Не трябва да имате никакви съмнения. Имате пълните ми уверения и на колегите ми, че, 
ще си позволя дори от името на премиера, който не е тука, не само, че са ни сериозни намеренията, просто няма смисъл 
да го коментираме. Може би все пак колегите, в дългите месеци на отсъствието тотално на социален диалог са 
позагубили рефлекси, заяви вицепремиерът Златанова и обеща, че още утре на заседанието на МС ще обърне внимание 
на „провинилите" се ведомства. 
НСТС обсъди и промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на 
работа. Анна Натова от Морска администрация заяви, че целта на промените е да се въведат изисквания на Морската 
трудова конвенция за наемане на моряци на чужди кораби. 
 
novini.bg 
 
√ Тристранката не се разбра за единната данъчно-осигурителна сметка 
 
Участниците в Тристранката не постигнаха договорка по промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 
единната данъчно-осигурителна сметка. Представителите на синдикатите се обявиха категорично против тази идея, 
докато от бизнеса настояха за подобряване на софтуера и работата на администрацията, предаде репортер на Novini.bg.  
"Ние сме за едно платежно нареждане, за облекчена процедура”, заяви зам.-министърът на финансите Людмила 
Елкова. "Това, което последва от въвеждането на единната сметка е тотален хаос. Не става въпрос за софтуер. Сериозен 
проблем е законовата липса за това едно лице да реши кое от задълженията си да покрие. Когато едно 
самооосигуряващо се лице няма ликвидност да покрие данъка или осигуровката, то предпочита осигуровката. 
Задължително е да имаш право на избор какво да погасиш. Стои проблемът с реда на погасяване”, посочи Елкова.  
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заявиха, че е налице огромен хаос в системата на НАП. 
"Информационната система на НАП не беше готова да посрещне нововъведението. Имаше огромен брой неподадени и 
подадени декларации, които заблудиха системата. За голяма част от фирмите няма яснота кои задължения са нови, кои - 
стари, кои са лихви, кои – главници”, заявиха от АИКБ. "Необходимо е да се разделят текущи от стари задължения. 
Старите задължения да подлежат на обезпечение от страна на длъжниците и автоматично да се прехвърлят към 
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публичния изпълнител. Плащането да върви по друг ред, а не по общия ред, както сега. Трябва да се прекрати масовата 
практика да се блокират сметки на длъжници”, посочиха още от организацията. 
 
fakti.bg 
 
√ Разнобой в Тристранния съвет 
Спор за единната сметка 
 
Синдикатите не подкрепят изцяло законопроекта за промени на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), 
които предвиждат възможността граждани и фирми да погасяват първо главницата, а след това лихвите и разноските по 
единната сметка. 
Единната данъчно-осигурителна сметка беше въведена от началото на 2013 г. с цел да се намалят разходите на бизнеса 
и хората от плащаните банкови такси при превода на средствата в бюджета и облекчаване на работата на 
счетоводителите. Въвеждането й обаче на практика затрудни хората и бизнеса. 
Управляващи, синдикати и работодатели бяха единодушни, че идеята не работи така, както трябва, макар да изтъкнаха 
различни аргументи за това – от проблеми в софтуера до такива във философията. 
Тук цари пълно единодушие за пълната нелепост, която имаме да решаваме, обобщи ситуацията вицепремиерът 
Зинаида Златанова, която председателства НСТС. 
От НАП коментираха, че работодателите по-рядко пропускат да подадат декларации, а проблемът по-често възниква при 
самоосигуряващите се лица. Самоосигуряващите се са длъжни да подават декларация 1 всеки месец, а декларация 6 - 
веднъж годишно, но ако не направят това, дори и да си плащат осигурителни вноски, това не може да се отчете от 
системата, защото за разлика от преди, единната сметка се нуждае от поясняване за какво се плащат конкретните суми, 
обясни Росен Бъчваров, говорител на НАП. Той увери, че вноските не се губят, в най-лошия случай остават като 
надвнесени по сметката на лицето. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заявиха, че е налице огромен хаос в системата на НАП. 
„Информационната система на НАП не беше готова да посрещне нововъведението. Имаше огромен брой неподадени и 
подадени декларации, които заблудиха системата. За голяма част от фирмите няма яснота кои задължения са нови, кои - 
стари, кои са лихви, кои - главници", заявиха от АИКБ. 
„Необходимо е да се разделят текущи от стари задължения. Старите задължения да подлежат на обезпечение от страна 
на длъжниците и автоматично да се прехвърлят към публичния изпълнител. Плащането да върви по друг ред, а не по 
общия ред, както сега. Трябва да се прекрати масовата практика да се блокират сметки на длъжници", посочиха още от 
организацията. 
Възможността граждани и фирми да погасяват първо главницата и после лихвите и разноските по единната сметка, 
предвиждат промените в данъчно-осигурителния кодекс. В началото на заседанието синдикатите заявиха, че не могат да 
подкрепят промените в закона. Димитър Димитров от КТ "Подкрепа" заяви, цитиран от БНР: „Категорично не можем да 
се съгласим с осигурителните вноски да се покриват данъчни задължения, да се извършват нерегламентирани 
плащания, да се запълват пробойни на държавния бюджет. С единната сметка грубо се погазва бюджетното 
законодателство”.  
И КНСБ не подкрепи като цяло законопроекта, въпреки някои положителни елементи в него, допълни Ася 
Конева: „Макар че в законопроекта има наистина смислени неща, аз не бих могла да кажа, че КНСБ подкрепя като 
цяло предложения ни законопроект”.  
Работодателите обаче декларираха, че подкрепят промените в закона. По време на заседанието на Националния съвет 
за тристранно сътрудничество лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев обяви, че диалогът със синдикатите по 
министерства не върви: „И ще помоля да се разпоредите и диалогът да тръгне към всички нива. Сериозно обмисляме 
изобщо да не се явяваме на тези обществени съвети, ако щете там събирайте хора, чакащи по спирките”.  
Вицепремиерът Зинаида Златанова се обяви за решителни действия: „Правителство не само, че е решено да има пълен 
обем социален диалог. Убедени сме, че просто няма друг начин, по който да се взимат решенията. Не трябва да 
имате никакви съмнения. Имате пълните ми уверения и на колегите ми, че, ще си позволя дори от името на 
премиера, който не е тука, не само, че са ни сериозни намеренията, просто няма смисъл да го коментираме. Може 
би все пак колегите, в дългите месеци на отсъствието тотално на социален диалог са позагубили рефлекси”.  
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Износът извън ЕС продължава да движи външната търговия 
Факторът "Сирия" може да окаже негативно влияние върху българските износители 
 
Стоковият износ на България за първите 7 месеца на годината се е повишил с 8% и достига до близо 25 млрд. лв., 
показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). За сравнение - през цялата минала 
година износът беше за 40.6 млрд. лв. Въпреки позитивните данни не бива да се избързва с прогнозите, че тази година 
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ще е по-добра от миналата, коментират специалисти, които обръщат внимание върху фактора "Сирия". Той има 
потенциал да влоши продажбите на българска продукция зад граница.  
 

 
 
Пазарите извън ЕС са в основата на растежа 
От данните към края на юли се вижда, че експортът за трети страни вече е почти равностоен на търговията с държавите 
от Европейския съюз. Те продължават да са основен партньор на българските производители, потърсили алтернатива в 
разгара на дълговата криза. Според Иво Тодоров, който е председател на Асоциацията на българските износители, в 
средносрочен и дългосрочен план износът за трети страни ще изпревари този за ЕС, тъй като те се развиват по-бурно 
демографски и потреблението там ще расте, докато в Европа тенденцията е точно обратната. 
За времето от януари до юли към трети страни са били експортирани стоки за 10.1 млрд. лв., което е ръст с 10.2% спрямо 
същия период на предходната година. Износът за страни от Европейския съюз към края на юни възлиза на 12.3 млрд. 
лв., което е ръст с 6.5% на годишна база. По-добре продавани в чужбина са безалкохолните и алкохолните напитки и 
тютюнът, храните, оборудването и превозните средства. 
Успехи на новите пазари 
Забележително е увеличението на износа за Южна Африка, Украйна, Сингапур. Покачване има и при експорта за Турция, 
която е сред най-важните дестинации за българските производители. Допреди да се задълбочи кризата в Сирия, 
износителите са постигали успехи, включително и за арабската република. Към основните търговски партньори от 
Европейския съюз също се отчита подобрение. Износът за Германия се е увеличил с 28% до 2.6 млрд. лв., а за Италия - с 
15.8% до 2 млрд. лв. По-добри са били дори продажбите в Гърция, показват данните на националната статистика. 
Според Асоциацията на износителите данните са позитивни, но не може да се каже, че това ще е устойчива тенденция, с 
оглед на случващото се в Сирия. Независимо от временното затишие кризата в региона може да окаже неблагоприятно 
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влияние върху българския износ, тъй като голяма част от неговите пазари се намират в Близкия изток и страните от 
бившия съветски блок. 
Търговският дефицит се свива 
Друг притеснителен индикатор за състоянието, в което се намира бизнесът в България, е свиването на търговския 
дефицит с 1.6 млрд. лв. до 4.2 млрд. лв. в края на юли. То се дължи не толкова на изпреварващия ръст на износа, а на 
забавения ръст на вноса, което най-вероятно се дължи на влошаване на вътрешния пазар поради намаляло 
потребление. За 2012 г. търговският дефицит на България беше 9.2 млрд. лв., което е с 3 млрд. повече от предходната 
година. 
 
√ ДДС облекчение за малките фирми 
От следващата година те ще могат да минат на нов режим по косвения данък 
 
Една едра промяна и няколко редакции, свързани с решения на съда на ЕС. Така могат да се обобщят предложенията на 
финансовото министерство за изменения в Закона за ДДС за следващата година. Голямата новост е въвеждането на 
режима за касова отчетност по ДДС за малките фирми. 
Плащаш, когато получиш 
Преимуществото за бизнеса, който използва този режим, е, че ще внася косвения данък в бюджета по направени сделки 
едва след като е получил плащане от своите партньори. От друга страна, ползващите касова отчетност ще могат да искат 
данъчен кредит за покупките си едва след като платят на своите доставчици. 
Режимът се въвежда в контекста на борбата с междуфирмената задлъжнялост в ЕС заедно с директивата, която съкрати 
сроковете за плащане между търговците. Все пак има и ограничение – касовото отчитане ще може да се прилага от 
компании, чийто годишен оборот не надвишава 500 хил. евро. По данни на финансовото ведомство става въпрос за 
близо 200 хил. фирми с регистрация по ДДС, или почти 90% от всички регистрирани. Другите изисквания към фирмите, 
които прилагат новия режим, са да не са в производство по несъстоятелност или в ликвидация, да не са укривали 
данъци, да не са им налагани глоби или санкции за неспазване на данъчното законодателство. Освен това доставките 
трябва да са осъществени само по банков път. 
Фирмите, които искат да използват касова отчетност по ДДС, ще трябва да получат разрешение от НАП. 
"В момента, ако регистрирано по ДДС лице издаде фактура, тя влиза в месечния му отчет и ако данъкът не е 
компенсиран от ДДС за възстановяване, трябва да бъде внесен до 14-ия ден на следващия месец. Не е нужен много 
опит, за да стане ясно, че този срок за внасяне е по-кратък от наложения в практиката срок за разплащане между 
търговците. По данни на Европейската комисия средното забавяне на плащанията между фирмите спрямо договореното 
в различните държави членки варира от 4 дни във Финландия до 114 дни в Гърция (22 в България)", обяснява Милен 
Райков от "EY България". 
В отговор на няколко дела 
Друга част от промените са специфични и са в отговор на заведени дела в Съда на ЕС: за доставките на стоки при 
условията на финансов лизинг, в разпоредбата за определяне на данъчна основа при бартер, при дерегистрация и др. 
Според данъчен консултант обаче се правят законодателни промени основно за решения, които са в полза на 
приходната администрация. "При положение че има над 20 дела по ДДС законодателството в Съда на ЕС, се въвеждат 
само няколко. Интересно защо", допълва консултантът. 
Според него обаче е добре, че се дефинира данъчна основа при дерегистрация по ДДС – да не е както досега пазарна 
цена на актива, за който е ползван данъчен кредит, а остатъчна стойност. Другото уточнение е за данъчна основа при 
възмездно подобрение на нает имот – тя вече няма да е стойността на направените подобрения в началото, а ще е 
пазарната им цена към момента на прекратяване на договора за наем. Прави се опит да се поясни и ДДС режимът по 
договори между участници в консорциуми. 
 
√ Забавените плащания остават основен проблем на бизнеса 
Заради несъбрани вземания фирмите в България плащат по-високи лихви и печалбите им намаляват, сочи поручване 
на EOS Group 
 
Забавените плащания от клиенти и партньори са основна причина за просрочия на бизнеса в България. Общата 
икономическа ситуация е почти съизмерим като значимост проблем. Друг значим проблем е временната липса на 
ликвидност. Едно от основните последствия от несъбрани вземания за фирмите в България са завишени разходи за 
лихви, които е трябвало да плащат. 
През следващите две години българските компании очакват като проблеми заради просрочията именно по-високи 
разходи за лихви и загуба на печалба. Това са част от изводите в международното годишно проучване "Европейски 
разплащателни практики 2013" на EOS Group, компания за управление и събиране на вземания. 
То е проведено съвместно с международния независим институт за пазарни проучвания Ipsos сред общо 2600 компании 
в дванадесет европейски държави - Великобритания, Испания, Гърция, Румъния, Русия, Словакия, България, Полша, 
Белгия, Унгария, Франция и Германия. Във всички държави са анкетирани по 200 компании, в Германия – 400. Анкетата е 
проведена през пролетта на 2013 г., като основно са засегнати проблемите за местните практики на плащане, 
управление на риска и вземанията. В България компанията за събиране на вземания "Еос матрикс" е част от групата на 
EOS. 
Просрочия и последици 
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Според резултатите от проучването за малко над половината от фирмите в България (52%, виж графиките) основна 
причина за просрочията при бизнеса са забавените плащания от контрагенти. Това е водещ проблем и в страни като 
Полша, Словакия, Румъния, Унгария. За страните в Западна Европа по-голяма значимост като проблем има общата 
икономическа ситуация - за 49% от анкетираните при 47%, страдащи от забавени плащания на контрагенти и също 
толкова от временна липса на ликвидност. 
 

 
 

В България срокът за отложено плащане към бизнес клиенти е един от най-дългите в Европа - 39.9 дни. По-голям е този 
срок в страни като Гърция (81.3), Испания (58.4), Румъния (40.5 дни). Бизнес клиентите получават значително по-дълги 
срокове за отложено плащане при всички сектори в сравнение с крайните потребители. За сектора на търговия той е 39.4 
дни, за промишленост - 45.3 дни, за услуги - 33.6 дни, а за крайни потребители съответно – 9.5 дни, 11.7 и 21.4 дни. 
"Компаниите се стремят да поддържат търговските си отношения със своите бизнес клиенти, като удължават срока за 
заплащане на фактурите им от 32.7 на 39.9 дни. Обратна тенденция се наблюдава при крайните потребители, считани за 
много по-рискови, които получават 13.3 дни, за да платят задълженията си, при 20.2 дни година по-рано", коментира 
Райна Миткова-Тодорова, управител на "ЕОС матрикс". 
Оттам посочват, че просрочените и отписани вземания имат последици за компаниите - 40% от анкетираните твърдят, че 
са платили по-високи разходи за лихви вследствие на несъбрани вземания, а според 33% от тях нередовните плащания 
са довели до намаление на печалбите им. При една четвърт от компаниите просрочените вземания са довели до 
проблеми с ликвидността. 
Това са и основните заплахи, които компаниите в България очакват и през следващите две години като ефект от 
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просрочените вземания - 38% от компаниите очакват по-високи разходи за лихви, 36% - загуба на печалба, а 22% се 
гледат на просрочените вземания в бъдеще като заплаха за съществуване. 
Финансиране и управление на вземанията 
Българските компании разчитат преди всичко на банкови кредити (34%) и лизинг (26%) като външни инструменти на 
финансиране. Подобна е ситуацията в Гърция, Унгария, Румъния, Словакия. За разлика от тези страни в Полша най-
голямо значение се отдава на дяловото финансиране (56%) и лизинга (52%). В Русия например 30% от анкетираните 
компании разчитат на реинвестиране на неразпределна печалба, а 46% на банков кредит. 
Данните от проучването показват, че в България делът на направените извън договорения срок плащания намалява. 
Това се обяснява като резултат от променените срокове за отложено плащане, тъй като те се увеличават. По-осезаем е 
спадът при крайните клиенти - от 33.4% просрочени вземания през 2012 г. на 14.9% през тази. При компаниите обемът 
на забавените плащания намалява от 30.9% за миналата година на 25.4% през 2013 г. 
Според резултатите компаниите в България, които поддържат вътрешен отдел за управление на вземанията, намаляват 
от 19.7% през 2012 г. на 15% през тази година. В същото време над половината от анкетираните компании не си 
партнират със специализирани доставчици на такива услуги или това отстъпва значително като приоритет. 
 
√ Нетната заетост в производството, финансите и строителството ще расте 
С най-оптимистични нагласи за наемане на персонал са компаниите от Пловдив и София 
 
Повече компании имат намерение да увеличат броя на служителите си, отколкото да го намалят. Това показват 
обобщените прогнози на 750 работодатели от България, участвали в проучването на Manpower Group. Според данните 
от анкетата 17% от работодателите имат положителни планове за наемане на нови служители, а 13 на сто планират да 
уволняват персонал в периода октомври - декември, т.е. нетната заетост ще бъде 4%. Останалите компании нямат 
намерение да променят политиката си. 
Прогнозата е близка до тази от миналата година, когато разликата между очакванията на работодателите е била 5 
процентни пункта. Спрямо предходното тримесечие темпът на нетната заетост спада с 10 пункта, но обяснението зад 
това се крие основно във факта, че през лятото по традиция има висока сезонна заетост. 
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В 7 от 10-те сектора, които изследва Manpower, заявяват, че ще има повече нови наети, отколкото съкращения. Най-
положителни очаквания за подобряване на заетостта имат в сферата на производството,  финансите (към които в 
проучването са включени и застраховане, имоти и бизнес услуги) и строителството. В три от секторите - отново 
производство и строителство, но вече и земеделие, показателят се подобрява дори на годишна база. В същото време с 
най-оптимистични нагласи за наемане на персонал очаквано са компаниите от Пловдив и София. 
По региони 
Наред с Пловдив и София Варна е третата от общо 5-те области, включени в изследването, в която се очаква 
положителна промяна на нетната заетост през последните три месеца на годината. Тези нагласи и в трите големи 
области се обясняват с очакванията за нови наети в сферата на аутсорсинга на бизнес процеси и производството. От 
Manpower отчитат, че в момента имат над 2150 отворени позиции за хора, владеещи английски език и/или друг 
европейски език. "Други фактори са новооткритите магазини "Билла" в Пловдив и София, както и китайските компании, 
които търсят български партньори в производството на храни, вода и напитки", коментира Надя Василева, управляващ 
директор на Manpower за България, Сърбия и Хърватия. Тя обяснява, че районът на Русе вероятно е с песимистични 
прогнози заради проблеми на фабрика за производство на локомотиви. Свиването в нагласите за наемане на нови 
служители в Бургас пък е свързано с факта, че се разчита на летния туризъм. 
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По сектори 
Фактът, че в секторите производство, финанси, застраховане, имоти и бизнес услуги имат най-позитивни нагласи за 
наемане, може да се дължи на ръст в поръчките на международни компании, които се занимават с изнесени услуги, 
както и някои скорошни чуждестранни инвестиции, отбелязва Надя Василева. Тя е на мнение, че проектът ‘’Южен поток" 
дава възможност за създаване на работни места, като очакванията са те да бъдат към 6000 хил.  По изграждането може 
да бъдат наети към 2500 души, а останалите ще са заети в сектора на услугите и доставките. Василева допълва и че 
швейцарска компания PaleMont, която специализира в производството на брикети за отопление, е заявила, че ще наеме 
100 работници. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Казваме на митницата, преди да обявим фалит 
 
Фирмите ще трябва да казват на митницата, ако са изправени пред фалит. Това гласят промени в Закона за акцизите и 
данъчните складове, които са подготвени от Министерството на финансите. Шефът на дружеството или негов кредитор 
ще трябва да уведомява митницата по регистрация на фирмата, преди да внесат в съда молба за обявяването й в 
несъстоятелност. Същото ще трябва да се прави преди прекратяване на фирма или прехвърляне на цяло предприятие. 
Промените се правят, за да се прекрати практиката фирми с дългове към хазната да се прехвърлят на клошари без 
никакво имущество. За да се прекрати тази практика, беше въведено изискване при искане за обявяване във фалит и 
прехвърляне на фирма да се уведомяват данъчните. С предлаганите промени ще трябва да се уведомяват и 
митничарите. 
С други промени в закона се дава възможност на малките винопроизводители, когато изпращат акцизни стоки до 
лицензиран складодържател в страната, да прилагат режим отложено плащане на акциз. Тези стоки ще трябва да се 
придружават с документи за превоз, както и тези, които се водят в лозаро-винарския сектор. 
С 29% намалява делът на просрочените плащания на родния бизнес за една година, сочат данните от проучване на "ЕОС 
Груп" и института "Ипсос". Така през тази година просрочените плащания на българския бизнес заемат 22,6% от общите 
дългове. А през миналата година просрочията са били 31,6% от общите дългове. Намалението обаче се дължи най-вече 
на удължените срокове за плащане, които фирмите дават на техните бизнес контрагенти, обяснява управителят на "ЕДС 
Матрикс" Райна Миткова-Тодорова. 
Фирмите дават средно по 40 дни на бизнес партньорите си за плащане на задълженията срещу 32-33 дни през 2012 г. 
Това е довело до спад на просрочените плащания с около 18%. Сроковете, които се дават за плащане от страна на 
крайните потребители, са намалени до 10 дни. Въпреки това просрочените плащания на крайни потребители са паднали 
почти наполовина. Забавят се темповете на отписване на дългове. През тази година са отписани 4,4% от несъбраните 
вземания при 8,3% през миналата. Въпреки това повече фирми - около 22%, се тревожат за оцеляването си. 
 
√ 8024 фирми са получили 504,5 млн. лв от ДДС 
 
Държавата е възстановила 504,5 млн. лв. данък добавена стойност през август 2013 г., а общо 8024 фирми са получили 
дължимия данък, показват данните на Националната агенция за приходите, оповестени от Министерството на 
финансите. 
При 7530 фирми, или 94 процента от общия им брой, възстановената сума е в размер на до 100 000 лева. В началото на 
юли 2013 г. Министерството на финансите предприе спешни мерки за подобряване на ефективността на процеса по 
възстановяване на ДДС, припомнят от ведомството. 
Те включваха стриктно спазване на законоустановените срокове за възстановяване на данъка, както и въвеждане на 
принцип на възстановяване на ДДС по поредност на подадените справки декларации с деклариран ДДС за 
възстановяване. 
Министерството на финансите започна и изготвяне на анализ на структурата на невъзстановения ДДС и причините за 
неговото невъзстановяване, както и публикуване на ежемесечна информация за възстановения ДДС през съответния 
месец. 
 
√ Развързват ръцете на фирмите при бартер 
 
Държавата ще развърже ръцете на фирмите при бартерни сделки. Това ще стане с промени в Закона за ДДС, подготвени 
от Министерството на финансите. Текстът предвижда данъчната основа, върху която се плаща ДДС при бартерни сделки, 
да бъде определяна спрямо разходите за предоставяне на услугите или изработване на стоките, които се разменят. 
Според настоящия закон ДДС се плаща върху пазарната цена на стоките или услугите, предмет на сделката. Тази 
промяна ще даде шанс на фирмите да намаляват плащаното ДДС при бартери. Ще се облага само себестойността на 
разменяните стоки и услуги, а не цялата им пазарна стойност. Все пак, предвиден е и вариант, в който фирмите 
участници в сделката не могат да определят размера на разхода за получаване на разменяната стока. Тогава отново ДДС 
ще се плаща върху пазарната цена на стоките или услугите, предмет на бартера. 
Четворно да бъде увеличен срокът (от 3 месеца на 12 месеца), в който новорегистрирани по ДДС фирми ще могат да си 
приспадат данъчен кредит за извършените до регистрацията разходи, предвиждат още промените в закона. 
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Предвиждат се облекчения и в случаите, когато държавата или общината предоставят имот за детска градина. В тези 
случаи да предоставянето на имота няма да се плаща ДДС. 
 
Вестник Труд 
 
√ 330 лв. минимална заплата от октомври 
 
Минималната работна заплата може да бъде увеличена от 310 на 330 лв. от 1 октомври. Такава е политическата воля по 
въпроса, заяви пред "Труд" социалният министър Хасан Адемов. 
От седмици БСП иска най-ниското възнаграждение да скочи още от следващия месец. Очаква се социалисти да 
настояват мярката и датата да бъдат записани и в екшън плана "Орешарски", който парламентът предстои да обсъди. 
Окончателното решение по въпроса обаче ще бъде взето в края на септември, след като темата бъде обсъдена със 
синдикатите и работодателите в Съвета за тристранно сътрудничество. Бизнесът е категорично против увеличението. 
Пред Нова телевизия Адемов гарантира, че кабинетът ще направи всички възможно то да се случи. 
Досега социалният министър защитаваше идеята да се изработи механизъм за определяне на минималната заплата и 
размерът да зависи от обективни критерии като производителността на труда, инфлацията и ръста на средната заплата. 
Според източници на "Труд" обаче подобен инструмент няма да бъде въведен заради несъгласието на Министерството 
на финансите. 
Правителството ще направи всичко възможно да намери 35-40 млн. лв., за да даде коледна добавка на около 800 000 
възрастни с пенсии до 200 лв., добави Адемов. 
Единият вариант бил всички пенсионери да получат по 50 лв., а другият - добавката да е диференцирана и най-бедните 
да получат повече пари. Окончателен отговор ще има, когато приключи анализът на приходите в държавното 
обществено осигуряване и в държавния бюджет за третото тримесечие на 2013 г., каза Адемов. 
Според министъра е възможно индексирането на пенсиите по швейцарското правило да стане още от 1 януари, въпреки 
че според Кодекса за социално подпомагане това трябва да се случи от 1 юли догодина. В плана "Орешарски" не е 
записана дата за тази мярка. 
Социалният министър ще настоява през 2014 г. правителството да увеличи до 120-140 млн. лв. парите за субсидиране на 
работни места. 
 
Вестник Преса 
 
√ Пламен Орешарски:Китай има интерес да инвестира у нас 
Страната се интересува от инфраструктурата, БДЖ и туризма в България, обяви премиерът след среща с 
председателя на Държавния съвет на Китай Ли Къцян 
 
''Китай проявява интерес към инвестиции в българската инфраструктура, БДЖ и туризма''. Това заяви премиерът Пламен 
Орешарски след срещата си с председателя на Държавния съвет на Китай Ли Къцян. Министър-председателят заяви, че е 
много доволен от срещата и са водени разговори по няколко ключови теми: партньорството между България и Китай в 
двустранен аспект, партньорството между България и Китай в рамките на китайската инициатива за отношения с 
Централна и Източна Европа и в тази връзка е разговаряно страната ни да бъде домакин на следващата среща в рамките 
на инициативата. Китайските домакини не са взели категорично становище по въпроса, но съществува определена 
благосклонност от тяхна страна по въпроса. И от двете страни е изразено задоволството, че икономическите връзки 
между България и Китай се развиват възходящо, но не достатъчно и като стокообмен, и като китайски инвестиции у нас. 
Ли Къцян е подчертал, че се надява на равнопоставеност в отношенията с българските фирми и е получил съответните 
уверения от страна на премиера Орешарски. Като страна-членка на ЕС България осигурява равен старт за всички 
инвеститори, включително и за тези от Китай. Потенциалните обекти на сътрудничество биха могли да бъдат някои 
инфраструктурни обекти, като китайската страна е подчертала своят интерес към железопътния сектор и БДЖ, 
пристанищната инфраструктура, туризма и др., както и към други сфери на частен бизнес. В хода на разговорите е 
обсъдено и забележителното икономическо развитие на Китай, чийто растеж на годишна база за 2013 е 7.5% . 
Домакините са препоръчали на българската страна да потърси свой собствен модел, тъй като китайският е неприложим 
у нас. 
Премиерът Орешарски обясни, че страната ни все още продължава да бъде в търсене на своя собствен модел на 
развитие. Българският премиер е поканил своя китайски колега да посети България през следващата година, а наред с 
това през 2014 година ще бъдат отбелязани и 65 години от обявяването на Китайската народна република, която 
България признава втора в света след бившия Съветски съюз. Отговорът от страна на Ли Къцян е бил положителен. 
Уникалното на китайския модел, според премиера Орешарски, е съчетанието на класическа планова икономика с 
частната самоинициатива и свободата на предприемачеството на микроравнище. Също така той подчерта, че е 
необходимо подобряването на управлението в малкото останали държавни компании у нас, което ще им даде 
възможност за пълноценно реализиране на пазара. Пламен Орешарски сподели, че в сравнение с китайската икономика 
българската е чувствително по-малка и дори не е полезно пътят на Китай към Европа да минава през България. Но също 
така китайски инвестиции в отделни сектори биха много спомогнали за съживяването на родната икономика. Проявен е 
интерес към българското розово масло, но България не може да осигури количества, необходими за китайския пазар. В 
допълнение вицепремиера Даниела Бобева обясни, че след три седмици български специалисти ще посетят Китай по 
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покана на китайската страна с цел презентация на родния туризъм. Китайците имат афинитет към историческия и спа-
туризма. Предстои и изработването на специална стратегия за привличането на китайски туристи у нас.  
 
dnevnik.bg 
 
√ Кабинетът ще изхарчи допълнителни 163 млн. лева 
 
Правителството ще направи малко над 148 млн. лева допълнителни разходи чрез няколко министерства и отделно ще 
отпусне още 15 млн. лева на Държавен фонд "Земеделие". Това се предвижда в проект на постановление, публикувано в 
сайта на Министерството на финансите, което най-вероятно ще бъде гласувано в сряда от Министерския съвет. 
Средствата се отпускат за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за структурни реформи и 
допълнителни фискални мерки в Закона за държавния бюджет. 
По бюджета на Министерството на труда и социалната политика се отпускат 40 млн. лева. От тях 4.5 млн. лева ще са за 
възнаграждения на приемни родители, близо 14.4 млн. лева за увеличаване на размера на месечната добавка за деца с 
трайни увреждания, 17.4 млн. лева ще се отделят за интеграционни добавки и помощно-технически средства за хората с 
увреждания. 
Близо 1.9 млн. лева са предвидени са целеви помощи за закрила на деца, настанени в приемни семейства, 1.4 млн. лева 
- за гарантиране правото на социално подпомагане и лечение на увеличения брой лица, които нямат доход и/или лично 
имущество, и за мерки за стимулиране на работодателите, които осигуряват равни възможности на хората с увреждания 
за участие в пазара на труда - 350 хил. лева. 
За Министерството на отбраната допълнително ще бъдат отпуснати 30 млн. лева за освобождаване на радиочестотен 
спектър във връзка с цифровизацията. Вътрешното министерство ще получи 25 млн. лева, от които 15 млн. лева ще 
бъдат изхарчени за доставка на горива, а останалите са изплащане на задължения към доставчици. 
За капиталови разходи за лечебните заведения правителството отпуска на Министерството на здравеопазването 8 млн. 
лева. Правосъдното ведомство ще получи 10 млн. лева, от които 8.5 млн. лева са предвидени за изплащане на 
задължения на затворите, а останалата част - за оказване на правна помощ. 
Близо 26.4 млн. лева ще бъдат отпуснати на администрацията на Министерския съвет. От тях 23.3 млн. лева ще бъдат 
платени на "Майкрософт" за лиценз на програмни продукти, а малко над 3 млн. лева - за изграждане на оптичнокабелни 
трасета до градовете Силистра, Габрово, Видин, Кърджали и Смолян и между сградите на областните администрации в 
градовете Стара Загора и Габрово. 
Министерството на младежта и спорта ще получи 3.6 млн. лева за такси за провеждане на световния и европейския 
шампионат по мотокрос и шампионатите по Супермото - Гран при България, за 2012 и 2013 г. 
Министерството на околната среда и водите ще получи 3.3 млн. лева за изплащане на просрочени задължения по 
проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд. За изплащане на данъчни задължения от 1998 г. на дипломатическото 
представителство на България в Берлин заедно с неустойките и глобите Външното министерство ще вземе 1.34 млн. 
лева. 
Българската академия на науките ще получи 500 хил. лева за финансиране на дейността на централната библиотека към 
академията. 
Отделно кабинетът ще прехвърли още 15 млн. лева към бюджета на Държавен фонд "Земеделие", от които за 
финансиране на тютюнопроизводителите - 11.5 млн. лева, и на производителите на плодове и зеленчуци - 3.5 млн. лева. 
От Министерството на околната среда и водите към Министерството на икономиката и енергетиката  ще бъдат 
прехвърлени 85.62 млн. лева от постъпилите през 2013 г. приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове. 
 


