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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Българска национална телевизия 
 
√ Проблеми при сезонната заетост 
 
Нужна е законова дефиниция на сезонния труд. Това смятат от Асоциацията на индустриалния капитал. Според тях в 
момента социално слаби, които биват наемани, предпочитат да не подписват договори от страх, че доходите, които ще 
трябва да декларират после ще им попречи да получават помощите си. 
"Това ще доведе и до увеличаване на приходите в бюджета, защото и в момента те си получават помощите за 
безработни и за социално слаби, но не плащат осигуровки и данъци върху доходите за времето, когато упражняват 
сезонен труд", каза Васил Велев - председател на УС на АИКБ. 
Видео: http://bnt.bg/bg/news/view/108771/problemi_pri_sezonnata_zaetost 
 
News 7 
 
√ Работодатели и синдикати със съвети към кабинета 
Вицепрезидентът на КНСБ и шефът на АИКБ коментираха приоритетите в управлението 
 
Минути преди гласуването на кабинета "Орешарски", с конкретни конструктивни предложения към бъдещия парламент, 
гости в "Добро утро, България!" по TV7 бяха председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Васил Велев и вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков. 
Една от основните теми на предизборните кампании беше минималната работна заплата. Според АИКБ в момента няма 
условия за увеличаването й, особено след последната й корекция на 310 лв., въпреки желанието на синдикатите. Васил 
Велев добави, че от бранша предлагат минималната работна заплата да е различна спрямо сектора, защото в някои тя е 
много под минимална, а в други е близка до средната.  
Предложението на синдикатите е коренно различно, те искат увеличение на 340 лв. от 1 юли и постепенно тя да достигне 
до 50% от средната работна заплата.  
Велев поясни, че с увеличаването й хората няма да станат по-богати, а ще бъдат по-бедни, защото ще останат без работа. 
Създаването на толкова висок праг ще попречи на наемането на нискоквалифицирани работници в провинцията и ще 
коства много както на бизнеса, така и на хората. Такова повишение ще засегне главно работещите в сферите на текстила, 
търговията и селското стопанство, прогнозира Велев.  
От АИКБ са на мнение, че възможно най-бързо новото правителство трябва да се справи с регулирането и разграждането 
на изкуствено създадените монополи. Важно е и да се промени образованието, добави Велев, защото не е нормално то 
да продължава да бълва безработни. Той посъветва бъдещото правителство сериозно да подходи към текущите и 
бъдещите оперативни програми, за да не се загубят милиони, които са жизнено важни за страната.  
И работодатели, и синдикати са на мнение, че трябва възможно най-бързо да се възстанови бизнес средата у нас, за да 
се прекрати изчезването на средната класа. Те постигнаха консенсус и спрямо спорния закон, известен като "Яне Янев", 
който задължаваше участниците в тристранния съвет да декларират имуществото си. Според тях той е бил поръчков и 
трябва възможно най-бързо да бъде премахнат. 
 
Телевизия TV7 
 
√ КНСБ: Предстои тежка зима 
Според синдикатите има много сфери в страната, в които малка искра ще подпали общественото недоволство  
 
Предстои ли тежка зима? Гости по темата бяха Чавдар Христов – вицепрезидент на КНСБ, Васил Велев - председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България и икономиста проф. Чавдар Николов. Те се обединиха около 
мнението, че най-важно в момента е да се направят наложителните реформи. 
Според  Христов очакванията на хората за тежка зима въобще не се случайни. Има много сфери, в които малка искра ще 
подпали общественото недоволство. Има много неща, които правителството трябва да направи и трябва да спрат да се 
дават напразни обещания, добави той.  
Проф. Николов уточни, че през 2014 г. бюджетът ще бъде крайно неустойчив и е наложително да се вземат спешни 
мерки за стабилизирането му. Според него основен проблем през последните години е, че постоянно се прави невярна 
макроикономическа прогноза, което ни говори ясно за качеството на специалистите в министерството на финансите. 

http://bnt.bg/bg/news/view/108771/problemi_pri_sezonnata_zaetost
http://tv7.bg/dobro-utro/news/9757598.html
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Видео: http://tv7.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE-
%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-/%D0%9A%D0%9D%D0%A1%D0%91-
%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0-
%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0_l.102_i.10027774.html#.UkkzsYbIYqw 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Бизнесът: Да не спират помощи на безработни, назначeни за месец 
 
Да не се прекъсва регистрацията в бюрото по труда или в социалните служби, ако безработен или социално слаб бъде 
нает на сезонна работа. Това е една от идеите в пакета законодателни промени срещу сивата икономика, предложени от 
асоциацията на индустриалния капитал в европейски проект. 
“Идеята е за месец-два по време на работа обезщетението да не се спира, за да излезе на светло този трудов договор”, 
обясни Васил Велев от асоциацията. Друга мярка срещу сивия сектор е създаването на регистри с имената на фирми с 
наказателни постановления при нарушения на данъчното, осигурителното и трудовото законодателство. Те ще се снемат 
от регистрите при издължаване. Поддържа се предложението и за плащане на такса смет според количеството на 
битовите отпадъци. 
 
Вестник Сега 
 
√ Сезонно наетите работят на черно, за да не губят пари за безработица 
 
Ако безработен се хване на сезонна работа, да не губи правото си на обезщетение и да продължи да получава поне част 
от парите от бюрото по труда, предлага Асоциацията на индустриалния капитал. "Идеята е да се регламентира по-гъвкаво 
този труд и хората, заети само няколко месеца в годината, да излязат на светло, обясни шефът на АИКБ Васил Велев. По 
думите му в момента голяма част от сезонните работници предпочитат да не подписват договори с работодателя си, за 
да не загубят правото си на обезщетение. Един от вариантите е по време на сезонната си заетост човек да получава 
половината от сумата за безработица. "Това едновременно ще изсветли цели сектори и ще намали разходите на 
държавата за обезщетения за безработица", добави Велев.  
Така и хората от малцинствата, които най-често биват наемани като общи работници без договори, ще бъдат мотивирани 
да полагат регламентиран труд и да взимат повече пари, вместо да им плащат суми под официалните прагове. Като цяло 
сезонна заетост - главно в туризма, строителството, селското стопанство и др., търсят хора без постоянни доходи. Макар 
че в тези сектори заплащането е по-ниско, търсенето на работа е голямо, смятат експертите на АИКБ.  
От асоциацията настояват ТЕЛК-овете за работна инвалидност да преминат към НОИ, а освен това да се въведат 
ежегодни прегледи на лицата в трудоспособна възраст с над 50% инвалидност. Целта е да наложи по-строг контрол върху 
експертизата на работоспособността и по-специално към определянето на инвалидността. В момента тази дейност се 
извършва от комисии в системата на здравеопазването и единствено те могат да издават заключения за степента на 
инвалидност. Смята се, че сегашната система на медицинско освидетелстване е пропита от корупция, а периодично 
избухващите скандали за фалшиви експертизи потвърждават това. 
 
minfin.bg 
 
√ Людмила Петкова: Част от предложенията за промени в данъчното законодателство са насочени към ограничаване 
на неформалната икономика 
 
Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи на Обществен съвет за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика днес предложенията за промени в данъчното законодателство, насочени към ограничаване на 
неформалната икономика. Заседанието се проведе в рамките на проект „Ограничаване и превенция на неформалната 
икономика", осъществяван от Асоциацията на индустриалния капитал в България и по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси". Людмила Петкова, която е председател на Обществения съвет, фокусира вниманието на социалните 
партньори върху три основни мерки. 
„С проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се регламентира 
осъществяването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на страната, 
който ще се извършва от НАП и няма да се прилага върху стоки под митнически режим", съобщи тя. Втората мярка се 
съдържа в Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и представлява 
механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури, като се предвижда тя да влезе 
в сила от 1 ноември тази година, уточни заместник финансовият министър. 
С промените в ЗДДС се предлага също и въвеждане на режим „Касова отчетност на ДДС", който е доброволен и от него 
ще могат да се възползват регистрирани по ЗДДС фирми с годишен оборот до 500 000 евро. Людмила Петкова поясни, че 
този режим ще подпомогне малките и средни предприятия, които срещат затруднения при плащане на ДДС към 
бюджета в случаите, когато не са получили плащане по фактура от клиентите си на извършените от тях доставки на стоки 
и услуги. Предложените от Министерството на финансите мерки бяха подкрепени и оценени положително от 
участниците в Обществения съвет. 

http://tv7.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-/%D0%9A%D0%9D%D0%A1%D0%91-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0_l.102_i.10027774.html#.UkkzsYbIYqw
http://tv7.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-/%D0%9A%D0%9D%D0%A1%D0%91-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0_l.102_i.10027774.html#.UkkzsYbIYqw
http://tv7.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-/%D0%9A%D0%9D%D0%A1%D0%91-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0_l.102_i.10027774.html#.UkkzsYbIYqw
http://tv7.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-/%D0%9A%D0%9D%D0%A1%D0%91-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0_l.102_i.10027774.html#.UkkzsYbIYqw
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В рамките на кръглата маса бяха изложени и дискутирани също и предложения за изменения и допълнения на 
нормативни актове, насочени към ограничаване и превенция на сивата икономика, които са съгласувани със социалните 
партньори, както и идеи за промени в нормативните актове, разработени в сътрудничество с браншовите организации. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Правителството и бизнесът обединиха усилията си за ограничаване на сивата икономика 
 
Предложения за законодателни промени за ограничаване и превенция на неформалната икономика, генерирани от 
бизнеса, и пакет мерки за борба с данъчните измами, готвени от Министерството на финансите, бяха обсъдени с 
представители на социалните партньори, организираното гражданско общество, научните среди и други заинтересовани 
страни по време на кръгла маса, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес. В 
дискусията участваха Людмила Петкова, председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика и заместник-министър на финансите, Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и адвокат 
Георги Атанасов, ключов експерт „Законодателство“ по проекта. Мероприятието е част от дейностите по проект 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, изпълняван от АИКБ в партньорство с КНСБ и финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“. 
По данни на Асоциацията, в условията на продължаваща икономическа криза, отрицателното въздействие на 
неформалната икономика върху динамиката на развитие на предприятията и върху възможностите за иновации и 
развитие на човешките ресурси е все по-отчетливо. Изследванията сочат, че сред основните причини, които мотивират 
бизнеса и гражданите да избират „сиво“ поведение, са сложното, противоречиво и често променящо се законодателство, 
нееднозначните административни процедури и множеството случаи на безнаказано заобикаляне на правилата. Затова от 
АИКБ предлагат мерки, които имат за цел да попълнят празнотите в законодателството и да превърнат сивите практики в 
неизгодни и непривлекателни. При представянето им, адвокат Георги Атанасов посочи конкретни мотиви към всяко 
предложение и обоснова потребността от приемането му, както и евентуалните резултати/последици от него. 
Една част от предложенията, които бяха подложени на обсъждане, се отнасят до подобряване на условията за стопанска 
дейност като цяло и са насочени към решаване на общи проблеми, произтичащи от нормативната уредба. Те са резултат 
от дискусии и са консенсусни за социалните партньори. Друга част от направените предложения за промени в 
нормативни актове имат за цел регулиране на конкретни икономически дейности и са насочени към препятстване 
развитието на сиви практики в сферите на пътното строителство и съпътстващите го дейности, на телекомуникациите, на 
рибарството и аквакултурите и в сферата на индустрията за красота и здраве. Те са резултат от обстоен анализ на 
проблемите в нормативната уредба и са разработени съвместно с браншови структури, представителни за конкретната 
икономическа дейност.  
Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи част от предложенията за промени в данъчното 
законодателство, изготвени от МФ, целящи предотвратяване на данъчните измами с ДДС. Тя обясни спецификата на 
фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България, който ще се 
осъществява от органите на НАП. Петкова разясни механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и 
технически култури и ползите от него за предотвратяване на данъчни измами. Третото предложение е въвеждане на 
специалния режим "Касова отчетност на ДДС", който ще подпомогне малките и средни фирми, които срещат 
затруднения при плащане на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки 
и услуги от клиентите си. 
 
economic.bg 
 
√ Работодатели искат законова дефиниция на сезонния труд 
Тази заетост генерира "сива" икономика, убеден е Васил Велев 
 
Работодателите ще искат специална дефиниция на сезонния труд и законово регламентиране на полагането му, за да се 
избегнат сегашните сиви практики. Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитала в България 
(АИКБ) Васил Велев по време на пресконференция, на която беше представен проектът "Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика". Изпълнител е именно национално представителната работодателска организация. 
Велев обясни, че този проблем е сред нерешените в борбата със "сивата" икономика. По думите му при полагането на 
сезонен се генерира нелоялни практики най-вече при прибирането на реколтата и в туризма. "Основно са заети социално 
слаби и те не искат да подписват договори, защото след като свърши кратката сезонна работа ще бъдат лишени от 
социални помощи", разясни Васил Велев. 
"Искаме дефиниция що е то сезонен труд. Предлагаме да не се лишават от социални помощи сезонно заетите. По този 
начин ще се увеличат и приходите в бюджета, защото и в момента тези хора получават социални помощи, но не внасят 
осигуровки и данъци по договорите си за сезонна заетост. Ако решението се приеме тези хора ще бъдат мотивирани да 
излязат на светло", коментира още Велев. 
Според него освен сезонната заетост друг нерешен проблем, който генерира "сива" икономика, остават и неработещите 
публични регистри. Той обаче приветства промените при възстановяване на ДДС, които ще помогнат за подобряване на 
ликвидността на малките и средни предприятия и ще ограничат нерегламентираното източване на данъка. 
 
Cross.bg 
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√ Правителството и бизнесът ще борят сивите практики 
 
Предложения за законодателни промени за ограничаване и превенция на неформалната икономика, генерирани от 
бизнеса, и пакет мерки за борба с данъчните измами, готвени от Министерството на финансите, бяха обсъдени с 
представители на социалните партньори, организираното гражданско общество, научните среди и други заинтересовани 
страни по време на кръгла маса, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес. В 
дискусията участваха Людмила Петкова, председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика и заместник-министър на финансите, Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и адвокат 
Георги Атанасов, ключов експерт „Законодателство" по проекта. Мероприятието е част от дейностите по проект 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика", изпълняван от АИКБ в партньорство с КНСБ и финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.". 
По данни на Асоциацията, в условията на продължаваща икономическа криза, отрицателното въздействие на 
неформалната икономика върху динамиката на развитие на предприятията и върху възможностите за иновации и 
развитие на човешките ресурси е все по-отчетливо. Изследванията сочат, че сред основните причини, които мотивират 
бизнеса и гражданите да избират „сиво" поведение, са сложното, противоречиво и често променящо се законодателство, 
нееднозначните административни процедури и множеството случаи на безнаказано заобикаляне на правилата. Затова от 
АИКБ предлагат мерки, които имат за цел да попълнят празнотите в законодателството и да превърнат сивите практики в 
неизгодни и непривлекателни. При представянето им, адвокат Георги Атанасов посочи конкретни мотиви към всяко 
предложение и обоснова потребността от приемането му, както и евентуалните резултати/последици от него. 
Една част от предложенията, които бяха подложени на обсъждане, се отнасят до подобряване на условията за стопанска 
дейност като цяло и са насочени към решаване на общи проблеми, произтичащи от нормативната уредба. Те са резултат 
от дискусии и са консенсусни за социалните партньори. Друга част от направените предложения за промени в 
нормативни актове имат за цел регулиране на конкретни икономически дейности и са насочени към препятстване 
развитието на сиви практики в сферите на пътното строителство и съпътстващите го дейности, на телекомуникациите, на 
рибарството и аквакултурите и в сферата на индустрията за красота и здраве. Те са резултат от обстоен анализ на 
проблемите в нормативната уредба и са разработени съвместно с браншови структури, представителни за конкретната 
икономическа дейност.  
Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи част от предложенията за промени в данъчното 
законодателство, изготвени от МФ, целящи предотвратяване на данъчните измами с ДДС. Тя обясни спецификата на 
фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България, който ще се 
осъществява от органите на НАП. Петкова разясни механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и 
технически култури и ползите от него за предотвратяване на данъчни измами. Третото предложение е въвеждане на 
специалния режим "Касова отчетност на ДДС", който ще подпомогне малките и средни фирми, които срещат 
затруднения при плащане на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки 
и услуги от клиентите си. 
 
Money.bg 
 
√ АИКБ: Неформалната икономика може да бъде преборена с по-добро регулиране 
 
Предложения за законодателни промени за ограничаване и превенция на неформалната икономика, генерирани от 
бизнеса, и пакет мерки за борба с данъчните измами, готвени от Министерството на финансите, бяха обсъдени с 
представители на социалните партньори, гражданското общество, научните среди и други заинтересовани страни. 
Кръглата масе бе организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
В дискусията участваха Людмила Петкова, председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика и заместник-министър на финансите, Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и адвокат 
Георги Атанасов, ключов експерт „Законодателство" по проекта. Мероприятието е част от дейностите по проект 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика", изпълняван от АИКБ в партньорство с КНСБ и финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.". 
По данни на Асоциацията, в условията на продължаваща икономическа криза, отрицателното въздействие на 
неформалната икономика върху динамиката на развитие на предприятията и върху възможностите за иновации и 
развитие на човешките ресурси е все по-отчетливо. 
Изследванията сочат, че сред основните причини, които мотивират бизнеса и гражданите да избират „сиво" поведение, 
са сложното, противоречиво и често променящо се законодателство, нееднозначните административни процедури и 
множеството случаи на безнаказано заобикаляне на правилата. 
Затова от АИКБ предлагат мерки, които имат за цел да попълнят празнотите в законодателството и да превърнат сивите 
практики в неизгодни и непривлекателни. При представянето им, адвокат Георги Атанасов посочи конкретни мотиви към 
всяко предложение и обоснова потребността от приемането му, както и евентуалните резултати/последици от него. 
Една част от предложенията, които бяха подложени на обсъждане, се отнасят до подобряване на условията за стопанска 
дейност като цяло и са насочени към решаване на общи проблеми, произтичащи от нормативната уредба. Те са резултат 
от дискусии и са консенсусни за социалните партньори. Друга част от направените предложения за промени в 
нормативни актове имат за цел регулиране на конкретни икономически дейности и са насочени към препятстване 
развитието на сиви практики в сферите на пътното строителство и съпътстващите го дейности, на телекомуникациите, на 
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рибарството и аквакултурите и в сферата на индустрията за красота и здраве. Те са резултат от обстоен анализ на 
проблемите в нормативната уредба и са разработени съвместно с браншови структури, представителни за конкретната 
икономическа дейност. 
Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи част от предложенията за промени в данъчното 
законодателство, изготвени от МФ, целящи предотвратяване на данъчните измами с ДДС. Тя обясни спецификата на 
фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България, който ще се 
осъществява от органите на НАП. Петкова разясни механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и 
технически култури и ползите от него за предотвратяване на данъчни измами. Третото предложение е въвеждане на 
специалния режим "Касова отчетност на ДДС", който ще подпомогне малките и средни фирми, които срещат 
затруднения при плащане на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки 
и услуги от клиентите си. 
 
Списание твоят БИЗНЕС  
 
√ Сложното законодателство е предпоставка за сива икономика 
 
По данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в условията на продължаваща икономическа 
криза, отрицателното въздействие на неформалната икономика върху динамиката на развитие на предприятията и върху 
възможностите за иновации и развитие на човешките ресурси е все по-отчетливо. Изследванията сочат, че сред 
основните причини, които мотивират бизнеса и гражданите да избират „сиво“ поведение, са сложното, противоречиво и 
често променящо се законодателство, нееднозначните административни процедури и множеството случаи на 
безнаказано заобикаляне на правилата. АИКБ предлагат мерки, които имат за цел да попълнят празнотите в 
законодателството и да превърнат сивите практики в неизгодни и непривлекателни. 
Една част от предложенията, се отнасят до подобряване на условията за стопанска дейност като цяло и са насочени към 
решаване на общи проблеми, произтичащи от нормативната уредба. Те са резултат от дискусии и са консенсусни за 
социалните партньори. Друга част касаят промени в нормативни актове имат за цел регулиране на конкретни 
икономически дейности и са насочени към препятстване развитието на сиви практики в сферите на пътното строителство 
и съпътстващите го дейности, на телекомуникациите, на рибарството и аквакултурите и в сферата на индустрията за 
красота и здраве.  
 
Списание ЕNTERPRISE 
 
√ Обсъждат се законови предложения за превенция на сивата икономика 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в партньорство с Българската стопанска камара и КНСБ, 
представи серия от законодателни предложения в нормативните актове по проекта „Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика” на пресконференция в София в петък. 
По думите на Васил Велев, председател на УС на АИКБ, сред най-важните идеи за законови промени са създаване и 
поддържане на регистри на лицата с влезли в сила наказателни постановления за нарушаване на данъчното, 
осигурителното или трудовото законодателство и снемане от регистрите при издължаване; размерът на такса смет да се 
определя само според количеството на битовите отпадъци, преминаване на ТЕЛК към НОИ и детайлно регламентиране 
на сезонния труд. 
„Работодателите искат специална дефиниция на сезонния труд, защото една от причините за все още несъществуващото 
му регламентиране е именно липсата на такава дефиниция”, коментира г-н Велев. 
Според него при полагането на сезонен труд се появяват нелоялни практики най-вече при прибирането на реколтата и в 
туризма. Причината е, че сред заетите лица са главно социално слаби, които не желаят да подписват договори, тъй като, 
след края на кратката сезонна работа, те няма да могат да ползват социални помощи. 
„Ние предлагаме сезонно заетите лица да не се лишават от социални помощи. По този начин ще се увеличат приходите в 
бюджета, защото и в момента тези хора получават социални помощи, но не внасят осигуровки и данъци по договорите си 
за сезонна работа. Ако това решение се приеме, тези хора ще бъдат мотивирани да излязат на светло”, допълни Велев. 
Освен сезонната заетост друг нерешен проблем, който допринася за сивата икономика в България, остават неработещите 
публични регистри. Въпреки това като положителна промяна, която се очаква да влезе в сила от 1 ноември тази година, 
Велев се позова на обратното начисляване на ДДС, което ще подобри ликвидността на МСП и ще ограничи 
нерегламентираното източване на данъци. 
„От следващата година в НС се очаква да бъда обсъждано законово предложение за засилване на контрола на стоки с 
висок фискален риск с цел да се предотвратят корупционни практики”, каза още Велев. 
 
 
novini.dir.bg 
 
√ АИКБ: Неформалната икономика може да бъде преборена с по-добро регулиране 
Сред основните причини за такова поведение, са сложното, противоречиво и често променящо се законодателство, 
сочат изследванията 
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Предложения за законодателни промени за ограничаване и превенция на неформалната икономика, генерирани от 
бизнеса, и пакет мерки за борба с данъчните измами, готвени от Министерството на финансите, бяха обсъдени с 
представители на социалните партньори, гражданското общество, научните среди и други заинтересовани страни. 
Кръглата масе бе  организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
BTA.bg 
 
√ Отрицателното въздействие на неформалната икономика върху предприятията е по-отчетливо в условията на криза, 
отчитат от АИКБ  
 
Отрицателното въздействие на неформалната икономика върху предприятията и върху възможностите за инова...  
 
investbg.net 
 
√ АИКБ: Неформалната икономика може да бъде преборена с по-добро регулиране 
 
Предложения за законодателни промени за ограничаване и превенция на неформалната икономика, генерирани от 
бизнеса, и пакет мерки за борба с данъчните измами, готвени от Министерството на финансите, бяха обсъдени с 
представители на социалните партньори, гражданското общество, научните среди и други заинтересовани страни. 
Кръглата масе бе  организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
В дискусията участваха Людмила Петкова, председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика и заместник-министър на финансите, Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и адвокат 
Георги Атанасов, ключов експерт „Законодателство“ по проекта. Мероприятието е част от дейностите по проект 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, изпълняван от АИКБ в партньорство с КНСБ и финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“. 
По данни на Асоциацията, в условията на продължаваща икономическа криза, отрицателното въздействие на 
неформалната икономика върху динамиката на развитие на предприятията и върху възможностите за иновации и 
развитие на човешките ресурси е все по-отчетливо. 
Изследванията сочат, че сред основните причини, които мотивират бизнеса и гражданите да избират „сиво“ поведение, 
са сложното, противоречиво и често променящо се законодателство, нееднозначните административни процедури и 
множеството случаи на безнаказано заобикаляне на правилата. 
Затова от АИКБ предлагат мерки, които имат за цел да попълнят празнотите в законодателството и да превърнат сивите 
практики в неизгодни и непривлекателни. При представянето им, адвокат Георги Атанасов посочи конкретни мотиви към 
всяко предложение и обоснова потребността от приемането му, както и евентуалните резултати/последици от него. 
Една част от предложенията, които бяха подложени на обсъждане, се отнасят до подобряване на условията за стопанска 
дейност като цяло и са насочени към решаване на общи проблеми, произтичащи от нормативната уредба. Те са резултат 
от дискусии и са консенсусни за социалните партньори. Друга част от направените предложения за промени в 
нормативни актове имат за цел регулиране на конкретни икономически дейности и са насочени към препятстване 
развитието на сиви практики в сферите на пътното строителство и съпътстващите го дейности, на телекомуникациите, на 
рибарството и аквакултурите и в сферата на индустрията за красота и здраве. Те са резултат от обстоен анализ на 
проблемите в нормативната уредба и са разработени съвместно с браншови структури, представителни за конкретната 
икономическа дейност. 
Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи част от предложенията за промени в данъчното 
законодателство, изготвени от МФ, целящи предотвратяване на данъчните измами с ДДС. Тя обясни спецификата на 
фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България, който ще се 
осъществява от органите на НАП. Петкова разясни механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и 
технически култури и ползите от него за предотвратяване на данъчни измами. Третото предложение е въвеждане на 
специалния режим „Касова отчетност на ДДС“, който ще подпомогне малките и средни фирми, които срещат 
затруднения при плащане на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки 
и услуги от клиентите си. 
 
silnabulgaria.com 
 
√ Работодатели искат законова дефиниция на сезонния труд 
Тази заетост генерира “сива” икономика, убеден е Васил Велев 
 
Работодателите ще искат специална дефиниция на сезонния труд и законово регламентиране на полагането му, за да се 
избегнат сегашните сиви практики. Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитала в България 
(АИКБ) Васил Велев по време на пресконференция, на която беше представен проектът “Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика”. Изпълнител е именно национално представителната работодателска организация. 
Велев обясни, че този проблем е сред нерешените в борбата със “сивата” икономика. По думите му при полагането на 
сезонен се генерира нелоялни практики най-вече при прибирането на реколтата и в туризма. “Основно са заети социално 
слаби и те не искат да подписват договори, защото след като свърши кратката сезонна работа ще бъдат лишени от 
социални помощи”, разясни Васил Велев. 
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“Искаме дефиниция що е то сезонен труд. Предлагаме да не се лишават от социални помощи сезонно заетите. По този 
начин ще се увеличат и приходите в бюджета, защото и в момента тези хора получават социални помощи, но не внасят 
осигуровки и данъци по договорите си за сезонна заетост. Ако решението се приеме тези хора ще бъдат мотивирани да 
излязат на светло”, коментира още Велев. 
Според него освен сезонната заетост друг нерешен проблем, който генерира “сива” икономика, остават и неработещите 
публични регистри. Той обаче приветства промените при възстановяване на ДДС, които ще помогнат за подобряване на 
ликвидността на малките и средни предприятия и ще ограничат нерегламентираното източване на данъка. 
 
bgpredpriemach.com  
 
√ Кръгла маса, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), обсъди предложения за 
законодателни промени за ограничаване на неформалната икономика 
 
Предложения за законодателни промени за ограничаване и превенция на неформалната икономика, генерирани от 
бизнеса, и пакет мерки за борба с данъчните измами, готвени от Министерството на финансите, бяха обсъдени с 
представители на социалните партньори, организираното гражданско общество, научните среди и други заинтересовани 
страни по време на кръгла маса, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес. 
В дискусията участваха Людмила Петкова, председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика и заместник-министър на финансите, Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и адвокат 
Георги Атанасов, ключов експерт „Законодателство“ по проекта. Мероприятието е част от дейностите по проект 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, изпълняван от АИКБ в партньорство с КНСБ и финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“. 
 
akcent.bg  
 
√ Неформалната икономика може да бъде преборена с по-добро регулиране 
 Правителството и бизнесът обединиха усилията си за ограничаване на сивите практики 
 
Предложения за законодателни промени за ограничаване и превенция на неформалната икономика, генерирани от 
бизнеса, и пакет мерки за борба с данъчните измами, готвени от Министерството на финансите, бяха обсъдени с 
представители на социалните партньори, организираното гражданско общество, научните среди и други заинтересовани 
страни по време на кръгла маса, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес.  
 В дискусията участваха Людмила Петкова, председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика и заместник-министър на финансите, Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и адвокат 
Георги Атанасов, ключов експерт „Законодателство“ по проекта. Мероприятието е част от дейностите по проект 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, изпълняван от АИКБ в партньорство с КНСБ и финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“. 
По данни на Асоциацията, в условията на продължаваща икономическа криза, отрицателното въздействие на 
неформалната икономика върху динамиката на развитие на предприятията и върху възможностите за иновации и 
развитие на човешките ресурси е все по-отчетливо. Изследванията сочат, че сред основните причини, които мотивират 
бизнеса и гражданите да избират „сиво“ поведение, са сложното, противоречиво и често променящо се законодателство, 
нееднозначните административни процедури и множеството случаи на безнаказано заобикаляне на правилата. Затова от 
АИКБ предлагат мерки, които имат за цел да попълнят празнотите в законодателството и да превърнат сивите практики в 
неизгодни и непривлекателни. При представянето им, адвокат Георги Атанасов посочи конкретни  мотиви към всяко 
предложение и обоснова потребността от приемането му, както и евентуалните резултати/последици от него. 
Една част от предложенията, които бяха подложени на обсъждане, се отнасят до подобряване на условията за стопанска 
дейност като цяло и са насочени към решаване на общи проблеми, произтичащи от нормативната уредба. Те са резултат 
от дискусии и са консенсусни за социалните партньори. Друга част от направените предложения за промени в 
нормативни актове имат за цел регулиране на конкретни икономически дейности и са насочени към препятстване 
развитието на сиви практики в сферите на пътното строителство и съпътстващите го дейности, на телекомуникациите, на 
рибарството и аквакултурите и в сферата на индустрията за красота и здраве. Те са резултат от обстоен анализ на 
проблемите в нормативната уредба и са разработени съвместно с браншови структури, представителни за конкретната 
икономическа дейност.  
Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи част от предложенията за промени в данъчното 
законодателство, изготвени от МФ, целящи предотвратяване на данъчните измами с ДДС. Тя обясни спецификата на 
фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България, който ще се 
осъществява от органите на НАП.  
Петкова разясни механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури и ползите от 
него за предотвратяване на данъчни измами. Третото предложение е въвеждане на специалния режим "Касова 
отчетност на ДДС", който ще подпомогне малките и средни фирми, които срещат затруднения при плащане на ДДС към 
бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки и услуги от клиентите си. 
 
infovarna.com 
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√ Неформалната икономика може да бъде преборена с по-добро регулиране  
Правителството и бизнесът обединиха усилията си за ограничаване на сивите практики 
 
Предложения за законодателни промени за ограничаване и превенция на неформалната икономика, генерирани от 
бизнеса, и пакет мерки за борба с данъчните измами, готвени от Министерството на финансите, бяха обсъдени с 
представители на социалните партньори, организираното гражданско общество, научните среди и други заинтересовани 
страни по време на кръгла маса, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес. В 
дискусията участваха Людмила Петкова, председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика и заместник-министър на финансите, Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и адвокат 
Георги Атанасов, ключов експерт „Законодателство“ по проекта. Мероприятието е част от дейностите по проект 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, изпълняван от АИКБ в партньорство с КНСБ и финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“. 
По данни на Асоциацията, в условията на продължаваща икономическа криза, отрицателното въздействие на 
неформалната икономика върху динамиката на развитие на предприятията и върху възможностите за иновации и 
развитие на човешките ресурси е все по-отчетливо. Изследванията сочат, че сред основните причини, които мотивират 
бизнеса и гражданите да избират „сиво“ поведение, са сложното, противоречиво и често променящо се законодателство, 
нееднозначните административни процедури и множеството случаи на безнаказано заобикаляне на правилата. Затова от 
АИКБ предлагат мерки, които имат за цел да попълнят празнотите в законодателството и да превърнат сивите практики в 
неизгодни и непривлекателни. При представянето им, адвокат Георги Атанасов посочи конкретни мотиви към всяко 
предложение и обоснова потребността от приемането му, както и евентуалните резултати/последици от него. 
Една част от предложенията, които бяха подложени на обсъждане, се отнасят до подобряване на условията за стопанска 
дейност като цяло и са насочени към решаване на общи проблеми, произтичащи от нормативната уредба. Те са резултат 
от дискусии и са консенсусни за социалните партньори. Друга част от направените предложения за промени в 
нормативни актове имат за цел регулиране на конкретни икономически дейности и са насочени към препятстване 
развитието на сиви практики в сферите на пътното строителство и съпътстващите го дейности, на телекомуникациите, на 
рибарството и аквакултурите и в сферата на индустрията за красота и здраве. Те са резултат от обстоен анализ на 
проблемите в нормативната уредба и са разработени съвместно с браншови структури, представителни за конкретната 
икономическа дейност.  
Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи част от предложенията за промени в данъчното 
законодателство, изготвени от МФ, целящи предотвратяване на данъчните измами с ДДС. Тя обясни спецификата на 
фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България, който ще се 
осъществява от органите на НАП. Петкова разясни механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и 
технически култури и ползите от него за предотвратяване на данъчни измами. Третото предложение е въвеждане на 
специалния режим "Касова отчетност на ДДС", който ще подпомогне малките и средни фирми, които срещат 
затруднения при плащане на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки 
и услуги от клиентите си.  
 
За проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”  
Проектът „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” се изпълнява от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България в партньорство с Конфедерация на независимите синдикати в България за периода 2009 – 2014 г. 
Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд, по препоръка на Европейската комисия за насърчаване на съвместните действия на социалните 
партньори.  
Целта на проекта е ограничаване и превенция на неформалната икономика в България в пилотните сектори: 
машиностроене, електротехника, информационни технологии, инфраструктурно строителство, лека промишленост, 
парфюмерия и козметика, млекопреработване, туризъм, небанкови финансови услуги, корабостроене и кораборемонт, 
производство на мебели, земеделие, рибарство и аквакултури и услуги от общ интерес (пощенски услуги, 
здравеопазване и водоснабдяване и канализация), и създаване на обществена нетърпимост към всички нейни форми и 
прояви. 
Стремежът е, чрез изпълнението на проектните дейности, да се решават следните задачи: 
1. Разкриване на формите и моделите на проявление на неформалната икономика и идентифициране на количествените 
характеристики на проявлението на това явление. 
2. На основата на разкрити тенденции и предизвикателства в проявленията на неформалната икономика, планиране и 
осъществяване на системни стратегически действия по нейното ограничаване и превенция, включително чрез 
създаването на функциониращ и ясно разпознаваем Национален център за превенция на неформалната икономика. 
3. Обезпечаване на функционирането на система за измерване на риска от наличието на неформална икономика, 
включително посредством съставянето на Композитен индекс за диагностика и превенция на неформалната икономика.  
4. Повишаване на информираността и формиране на ключови знания и умения сред целевите групи за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика. 
5. Създаване на обществена нетърпимост към всички форми на проява и към самото явление неформална икономика. 
6. Подобряване на социално – икономическата среда в резултат от ограничаването и превенцията на неформалната 
икономика, включително чрез подобряване на условията на труд и на конкурентоспособността като следствие от 
„изсветляване” на икономиката. 
7. Разширяване и задълбочаване на координираните действия на браншовите работодателски организации със 
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синдикалните федерации за ограничаване и превенция на неформалната икономика във фирмите. 
8. Ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством усъвършенстване на индустриалните отношения 
чрез изготвяне на предложение за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочена към 
ограничаване и превенция на неформалната икономика.  
 
За АИКБ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се 
представителна на национално равнище организация на българския бизнес. В нея членуват повече от 50 холдингови и 
инвестиционни дружества, над 59 браншови камари, над 6600 индустриални предприятия, осигуряващи работа на 
повече от 335 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 88 общини в страната. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България защитава интересите на своите членове пред изпълнителната и 
законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху разработването на нормативната 
база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за повишаване конкурентоспособността на 
българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като 
цяло. 
 
new.sliven.net 
 
√ Неформалната икономика може да бъде преборена с по-добро регулиране  
Правителството и бизнесът обединиха усилията си за ограничаване на сивите практики 
 
Предложения за законодателни промени за ограничаване и превенция на неформалната икономика, генерирани от 
бизнеса, и пакет мерки за борба с данъчните измами, готвени от Министерството на финансите, бяха обсъдени с 
представители на социалните партньори, организираното гражданско общество, научните среди и други заинтересовани 
страни по време на кръгла маса, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес. В 
дискусията участваха Людмила Петкова, председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика и заместник-министър на финансите, Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и адвокат 
Георги Атанасов, ключов експерт „Законодателство“ по проекта. Мероприятието е част от дейностите по проект 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, изпълняван от АИКБ в партньорство с КНСБ и финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“. 
По данни на Асоциацията, в условията на продължаваща икономическа криза, отрицателното въздействие на 
неформалната икономика върху динамиката на развитие на предприятията и върху възможностите за иновации и 
развитие на човешките ресурси е все по-отчетливо. Изследванията сочат, че сред основните причини, които мотивират 
бизнеса и гражданите да избират „сиво“ поведение, са сложното, противоречиво и често променящо се законодателство, 
нееднозначните административни процедури и множеството случаи на безнаказано заобикаляне на правилата. Затова от 
АИКБ предлагат мерки, които имат за цел да попълнят празнотите в законодателството и да превърнат сивите практики в 
неизгодни и непривлекателни. При представянето им, адвокат Георги Атанасов посочи конкретни мотиви към всяко 
предложение и обоснова потребността от приемането му, както и евентуалните резултати/последици от него. 
Една част от предложенията, които бяха подложени на обсъждане, се отнасят до подобряване на условията за стопанска 
дейност като цяло и са насочени към решаване на общи проблеми, произтичащи от нормативната уредба. Те са резултат 
от дискусии и са консенсусни за социалните партньори. Друга част от направените предложения за промени в 
нормативни актове имат за цел регулиране на конкретни икономически дейности и са насочени към препятстване 
развитието на сиви практики в сферите на пътното строителство и съпътстващите го дейности, на телекомуникациите, на 
рибарството и аквакултурите и в сферата на индустрията за красота и здраве. Те са резултат от обстоен анализ на 
проблемите в нормативната уредба и са разработени съвместно с браншови структури, представителни за конкретната 
икономическа дейност. 
Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи част от предложенията за промени в данъчното 
законодателство, изготвени от МФ, целящи предотвратяване на данъчните измами с ДДС. Тя обясни спецификата на 
фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България, който ще се 
осъществява от органите на НАП. Петкова разясни механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и 
технически култури и ползите от него за предотвратяване на данъчни измами. Третото предложение е въвеждане на 
специалния режим "Касова отчетност на ДДС", който ще подпомогне малките и средни фирми, които срещат 
затруднения при плащане на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки 
и услуги от клиентите си. 
  
За проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” 
Проектът „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” се изпълнява от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България в партньорство с Конфедерация на независимите синдикати в България за периода 2009 – 2014 г. 
Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд, по препоръка на Европейската комисия за насърчаване на съвместните действия на социалните 
партньори. 
Целта на проекта е ограничаване и превенция на неформалната икономика в България в пилотните сектори: 
машиностроене, електротехника, информационни технологии, инфраструктурно строителство, лека промишленост, 
парфюмерия и козметика, млекопреработване, туризъм, небанкови финансови услуги, корабостроене и кораборемонт, 



10 

 

производство на мебели, земеделие, рибарство и аквакултури и услуги от общ интерес (пощенски услуги, 
здравеопазване и водоснабдяване и канализация), и създаване на обществена нетърпимост към всички нейни форми и 
прояви. 
Стремежът е, чрез изпълнението на проектните дейности, да се решават следните задачи: 
1. Разкриване на формите и моделите на проявление на неформалната икономика и идентифициране на количествените 
характеристики на проявлението на това явление. 
2. На основата на разкрити тенденции и предизвикателства в проявленията на неформалната икономика, планиране и 
осъществяване на системни стратегически действия по нейното ограничаване и превенция, включително чрез 
създаването на функциониращ и ясно разпознаваем Национален център за превенция на неформалната икономика. 
3. Обезпечаване на функционирането на система за измерване на риска от наличието на неформална икономика, 
включително посредством съставянето на Композитен индекс за диагностика и превенция на неформалната икономика. 
4. Повишаване на информираността и формиране на ключови знания и умения сред целевите групи за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика. 
5. Създаване на обществена нетърпимост към всички форми на проява и към самото явление неформална икономика. 
6. Подобряване на социално – икономическата среда в резултат от ограничаването и превенцията на неформалната 
икономика, включително чрез подобряване на условията на труд и на конкурентоспособността като следствие от 
„изсветляване” на икономиката. 
7. Разширяване и задълбочаване на координираните действия на браншовите работодателски организации със 
синдикалните федерации за ограничаване и превенция на неформалната икономика във фирмите. 
8. Ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством усъвършенстване на индустриалните отношения 
чрез изготвяне на предложение за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочена към 
ограничаване и превенция на неформалната икономика. 
  
За АИКБ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се 
представителна на национално равнище организация на българския бизнес. В нея членуват повече от 50 холдингови и 
инвестиционни дружества, над 59 браншови камари, над 6600 индустриални предприятия, осигуряващи работа на 
повече от 335 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 88 общини в страната. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България защитава интересите на своите членове пред изпълнителната и 
законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху разработването на нормативната 
база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за повишаване конкурентоспособността на 
българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като 
цяло. 
 
dnesplus.bg  
 
√ Бизнесът: Да не спират помощи на безработни, назначeни за месец 
 
Да не се прекъсва регистрацията в бюрото по труда или в социалните служби, ако безработен или социално слаб бъде 
нает на сезонна работа. Това е една от идеите в пакета законодателни промени срещу сивата икономика, предложени от 
асоциацията на индустриалния капитал в европейски проект. 
“Идеята е за месец-два по време на работа обезщетението да не се спира, за да излезе на светло този трудов договор”, 
обясни Васил Велев от асоциацията. Друга мярка срещу сивия сектор е създаването на регистри с имената на фирми с 
наказателни постановления при нарушения на данъчното, осигурителното и трудовото законодателство. Те ще се снемат 
от регистрите при издължаване. Поддържа се предложението и за плащане на такса смет според количеството на 
битовите отпадъци.  
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Гаранционният фонд на БФБ се мести в депозитаря 
Така ще се покриват повече видове сделки и ще се реагира по-бързо в случай на нужда 
 
Гаранционният фонд, благодарение на който търгуващите с акции на борсата имат сигурност, че сделките им ще бъдат 
финализирани успешно, предстои да бъде прехвърлен от БФБ към Централния депозитар. В него има близо 1 млн. лв., 
набрани чрез вноски на инвестиционните посредници. Промяната ще доведе до по-голям обхват на покриваните видове 
сделки, което е в интерес на инвеститорите и се очаква да бъде извършена до началото на месец октомври. След 
прехвърлянето ще бъде сформиран нов комитет, който да управлява фонда, като в него квотата на Централния 
депозитар се увеличава за сметка на Асоциацията на индустриалния капитал, която вече няма да има представител в 
ръководния орган. 
Какво гарантира фондът 
Подобно на други гаранционни схеми и тази се финансира от участниците на пазара. В случая това са инвестиционните 
посредници, през които минават сделките, като отчисленията, които те правят, са на база на реализираните обороти. С 
набраните по този начин средства фондът разполага с ресурс да финализира сключените сделки, когато някоя от 
страните не изпълни ангажимента си, както и да предприеме търсенето на отговорност от неизрядния участник в 
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търговията. Това рядко се е случвало през последните години, коментират участници на пазара. Те обръщат внимание, че 
мястото на гаранционния фонд никога не е било в БФБ, а в някоя клирингова институция, каквато е Централният 
депозитар. 
В този смисъл е и коментарът на Георги Български, който е член на борда на директорите на БФБ. Според него чрез 
прехвърлянето на фонда капиталовият пазар се привежда в съответствие с добрите международни практики. "Това е 
пряко свързано с ефективното използване на фонда за целите, за които е създаден, а също и с повишаване на защитата и 
сигурността на инвеститорите, участващи на капиталовия пазар", коментира Български. Той обясни и как промяната ще 
доведе и до по-широк обхват на рисковете, покривани от гаранционния фонд. 
Покритие върху по-широк спектър от сделки 
В новия правилник на Централния депозитар са предвидени изменения с цел степенуване на риска и покритието на 
фонда в зависимост от обема на сделката. "Това позволява бързa реакция за активиране, особено за по-малки по обем 
сделки", посочва специалистът. Той добавя още, че се променят и правилата за активиране на buy-in процедура в случай 
на липса на финансови инструменти по сделка. "Променя се и обхватът на покриваните сделки: Гаранционният фонд ще 
покрива всички сделки, сключени на регулиран пазар, включително и кросовите, които не бяха обхванати според старите 
правила", обръща внимание Български. 
Друга промяна, която ще настъпи, е изборът на нов управителен комитет. Досега в него участваха представители на БФБ, 
Централния депозитар, на асоциацията на банките, на инвестиционните посредници и на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. Според последните промени в новия управителен комитет ще има двама представители на 
депозитаря и нито един на АИКБ. От асоциацията бяха изненади от отпадането си и коментираха, че участието им е 
важно, за да се гарантира прозрачност при управлението на фонда. "Ние не сме участвали на оперативно ниво, по-скоро 
като надзор и гарант за обективност, да няма конфликт на интереси", коментира Румен Радев, заместник-председател на 
АИКБ. 
Прехвърляне за близо милион лева 
Към края на юни в Гаранционния фонд има 944 хил. лв., показват данните на БФБ. На въпрос как се управляват тези 
средства Георги Български, който е участвал в управителния комитет на фонда, обясни, че постигането на висока 
доходност не е било приоритет. "Основният акцент при управлението на подобни средствата, чиято цел е да могат да 
бъдат използвани незабавно, е високата ликвидност", посочи представителят на БФБ. Той добави, че съгласно правилата 
около 50% от средствата се намират в разплащателна сметка при банка депозитар, а останалите са инвестирани в 
краткосрочни парични инструменти с остатъчен матуритет до 90 дни. 
 
e-burgas.com 

 
√ Бизнесмени: Да не се спират помощите на безработни, назначени сезонно 

 
Да не се прекъсва регистрацията в бюрото по труда или в социалните служби, ако безработен или социално слаб бъде 
нает на сезонна работа. Това е една от идеите в пакета законодателни промени срещу сивата икономика, предложени от 
асоциацията на индустриалния капитал в европейски проект, съобщава “24 часа”. 
“Идеята е за месец-два по време на работа обезщетението да не се спира, за да излезе на светло този трудов договор”, 
обясни Васил Велев от асоциацията. Друга мярка срещу сивия сектор е създаването на регистри с имената на фирми с 
наказателни постановления при нарушения на данъчното, осигурителното и трудовото законодателство. Те ще се снемат 
от регистрите при издължаване. Поддържа се предложението и за плащане на такса смет според количеството на 
битовите отпадъци. 
 
Prinbulgaria.com 
 
√ Неформалната икономика може да бъде преборена с по-добро регулиране 
Предложения за законодателни промени за ограничаване и превенция на неформалната икономика, генерирани от 
бизнеса, и пакет мерки за борба с данъчните измами, готвени от Министерството на финансите, бяха обсъдени с 
представители на социалните партньори, организираното гражданско общество, научните среди и други заинтересовани 
страни по време на кръгла маса, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес. В 
дискусията участваха Людмила Петкова, председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика и заместник-министър на финансите, Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и адвокат 
Георги Атанасов, ключов експерт „Законодателство“ по проекта. Мероприятието е част от дейностите по проект 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, изпълняван от АИКБ в партньорство с КНСБ и финансиран по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“. 
По данни на Асоциацията, в условията на продължаваща икономическа криза, отрицателното въздействие на 
неформалната икономика върху динамиката на развитие на предприятията и върху възможностите за иновации и 
развитие на човешките ресурси е все по-отчетливо. Изследванията сочат, че сред основните причини, които мотивират 
бизнеса и гражданите да избират „сиво“ поведение, са сложното, противоречиво и често променящо се законодателство, 
нееднозначните административни процедури и множеството случаи на безнаказано заобикаляне на правилата. Затова от 
АИКБ предлагат мерки, които имат за цел да попълнят празнотите в законодателството и да превърнат сивите практики в 
неизгодни и непривлекателни. При представянето им, адвокат Георги Атанасов посочи конкретни мотиви към всяко 
предложение и обоснова потребността от приемането му, както и евентуалните резултати/последици от него. 
Една част от предложенията, които бяха подложени на обсъждане, се отнасят до подобряване на условията за стопанска 
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дейност като цяло и са насочени към решаване на общи проблеми, произтичащи от нормативната уредба. Те са резултат 
от дискусии и са консенсусни за социалните партньори. Друга част от направените предложения за промени в 
нормативни актове имат за цел регулиране на конкретни икономически дейности и са насочени към препятстване 
развитието на сиви практики в сферите на пътното строителство и съпътстващите го дейности, на телекомуникациите, на 
рибарството и аквакултурите и в сферата на индустрията за красота и здраве. Те са резултат от обстоен анализ на 
проблемите в нормативната уредба и са разработени съвместно с браншови структури, представителни за конкретната 
икономическа дейност.  
Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи част от предложенията за промени в данъчното 
законодателство, изготвени от МФ, целящи предотвратяване на данъчните измами с ДДС. Тя обясни спецификата на 
фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България, който ще се 
осъществява от органите на НАП. Петкова разясни механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и 
технически култури и ползите от него за предотвратяване на данъчни измами. Третото предложение е въвеждане на 
специалния режим "Касова отчетност на ДДС", който ще подпомогне малките и средни фирми, които срещат 
затруднения при плащане на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки 
и услуги от клиентите си. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Правителството очаква растеж от 1.8% догодина 
Дефицитът леко ще се свие, като планираният недостиг в бюджета е 1.46 млрд. лв. 
 
Икономически растеж, който ще се движи поравно от съживените инвестиции и потребление, очаква правителството за 
2014 г. Според макрорамката на бюджет 2014, която финансовият министър Петър Чобанов е представил на партийното 
ръководство, правителството и червени кметове във Враца, номиналният брутен продукт ще бъде 81.56 млрд. лв. при 
очакван 79 млрд. лв. за тази година. Реалното му увеличение спрямо 2013 г. ще бъде 1.8%. 
И потреблението, и инвестициите се очаква да нараснат с между 1.8% и 2%, като за инфлацията също се очаква да е 1.8%. 
"Това е амбициозна цел, но на практика тя не е свързана само с това, което ще покажем през бюджета, а и с редица 
закони, които се приемат за подобряване на бизнес средата, улесняване достъпа до обществени поръчки, подготвящото 
се антимонополно законодателство, а и от самото успокояване на средата разчитаме, че потреблението леко ще се 
раздвижи и най-накрая, че ще се появят и вътрешни инвестиции, тъй като тази година очакването е, че за поредна година 
те отново ще намалеят в реално изражение", коментира Петър Чобанов, цитиран от БНР.  
От думите му става ясно, че и през тази година инвестициите ще се свият спрямо предходната, но тенденцията ще се 
обърне през 2014 г. 
Фискални цели 
На фона на този растеж управляващите залагат догодина бюджетният дефицит да бъде около 1.46 милиарда лева. Това 
ще е 1.8% от очаквания брутен вътрешен продукт и представлява известно свиване, след като през тази година в 
актуализирания бюджет управляващите заложиха дефицит от 2% спрямо БВП. 
"Категорично ясно е, че ще се стремим към по-малък бюджетен дефицит. Трябва да покажем ясно, че вървим към 
фискална консолидация, но тя няма да е идея фикс – ще го направим с ясни приоритети, за да рестартираме растежа", 
заяви министърът. 
Това обаче не е прието с единодушна подкрепа, а част от депутатите в социалистическата партия са разкритикували 
финансовия министър, че не им позволява да реализират социалните мерки. Те са искали да се допусне дефицит от 2% 
спрямо БВП или дори да се преработят фискалните правила от Закона за публичните финанси, които не позволяват 
консолидираният дефицит да надхвърля 2% от брутния продукт, мерен по националната методология. 
Минимална работна заплата 
Въпреки недоволството на работодателските организации правителството ще повиши минималната работна заплата. 
Това трябва да стане от началото на следващата година и според финансовия министър увеличението няма да окаже 
негативно влияние върху българската икономика. Още след сформирането на това правителство синдикатите поискаха 
минималната заплата да се увеличи, но финансовият министър беше против с обяснението, че трябва да се оцени дали 
то няма да притисне компании и да увеличи безработицата. Впоследствие министърът отказваше изобщо да коментира 
повишението, като обясняваше, че то ще е налице само ако се постигне решение в националния съвет за тристранно 
сътрудничество (съвещателен орган на правителството, работодателските организации и синдикатите). 
Реално обаче тристранката няма никаква законова власт и нито парламентът, нито правителството са длъжни да се 
съобразяват с решенията й. Финансовият министър не посочи изрично, че повишението ще е до 340 лв. при сегашните 
310 лв., но лидерът на социалистическата партия Сергей Станишев заяви, че точно това е целта и партията ще работи то 
да се случи. 
И други разходи 
За догодина златното швейцарско правило за пенсиониране ще бъде възстановено, декларира още Чобанов. По думите 
му това ще даде възможност за последователно актуализиране на пенсиите, а за да се намали тежестта върху 
поколенията, ще бъде замразено увеличаването на пенсионната възраст. Тези мерки обаче ще бъдат комбинирани с 
промени в пенсионната реформа. Връщането към швейцарското правило вероятно ще стане от юли следващата година. 
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Коледни добавки тази година ще има само при възможност на бюджета да ги плати. Това ще стане ясно, след като се 
видят данните от деветмесечието, каза Чобанов. 
По думите му финансовото министерство предвижда и повишаване на заплатите в държавния сектор. Цената за това 
обаче трябва да е вътрешни реформи и съкращения. 
 
√ Бизнес климатът не помръдва през септември 
Има влошаване при строителството и услугите според данните на националната статистика 
 
Докато в Европа бизнес климатът се повишава за пети пореден месец и е на най-високите си нива за последните две 
години, в България се случва точно обратното. Показателят за настроенията на мениджърите не е помръднал през 
септември и остава на нивото си от предходния месец. Подобрение в бизнес средата има обаче при промишлеността, 
докато анкетата сред мениджърите в строителството и услугите отчита влошаване. Това показват данните на 
Националния статистически институт (НСИ). 
Нагоре в индустрията 
Повишението в сектор промишленост е с 2.6 пункта спрямо стойността му през август, съобщават от НСИ. Причината за 
това са по-оптимистичните очаквания на предприемачите в бранша и подобрение на производствената активност. 
Мениджърите в промишлеността прогнозират дейността да се увеличава през следващите три месеца. 
Около половината от анкетираните предприятия в отрасъла са посочили като основен проблем несигурната 
икономическа среда и слабото вътрешно търсене. Затова и за повечето производствени компании надеждите са в 
износа. Отчетите на няколко публични дружества за август например показаха подобряване на резултатите им 
благодарение на чуждите пазари. 
Положителни сигнали от Европа 
Оптимизъм има в очакванията, че външното търсене може да започне да се съживява. Причината е, че икономиката на 
еврозоната е нараснала през септември и така очакванията за перспективите пред възстановяването на валутния съюз са 
все по-оптимистични. Европейската статистическа служба ще публикува официалните данни за икономическата 
активност в страните членки и в еврозоната за третото тримесечие на 14 ноември. 
Eurocoin вече отчете ръст в края на третия тримесечен период на 2013 г. Изготвяният от базирания в Лондон Център за 
изследване на икономическата политика (CERP) и Италианската централна банка индикатор се повиши до 0.12% спрямо -
0.04% през август - първият ръст от 2 години насам, съобщи MarketWatch. 
Всъщност още през вторите три месеца на годината еврозоната официално излезе от рецесия и може да се очаква това 
скоро да се отрази положително и върху износа на България. Експресните оценки на европейската статистическа служба 
показаха ръст на икономиките от паричния съюз с 0.3%. В края на август пък индексът на мениджърските поръчки (PMI) 
на аналитичната организация Markit за август, който измерва динамиката на производството и сектора на услугите, 
достигна 51.7 пункта - най-високата си стойност от юни 2011 г. 
Песимизъм в строителството 
Показателят за бизнес климата в строителството обаче показва спад от 2.5 пункта. Според строителните предприемачи 
настоящата активност в сектора се подобрява в сравнение с август, но прогнозите им за следващите три месеца са по-
песимистични, обясняват от НСИ. През последния месец се е засилило негативното влияние на несигурната 
икономическа среда според мениджърите в сектора (засилва се с 3.7 пункта). 
В сектора на услугите бизнес средата също се е влошила, ако се съди по анкетата сред мениджърите в бранша. Спадът 
през септември спрямо месец по-рано е с 2.2 пункта. Прогнозите обаче са за по-силно търсене през следващите три 
месеца, което обаче няма да доведе до наемане на нов персонал, става ясно от обяснението на НСИ. Основните пречки 
за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното 
търсене, посочват още от националната статистика. 
Бизнес климатът в еврозоната на двегодишен връх 
Бизнес климатът в еврозоната се подобри за пети пореден месец през септември и достигна най-високото си ниво от две 
години, което подсили оптимизма за икономиката на валутния съюз. Измерваният от Европейската комисия показател се 
е покачил до 96.0 пункта спрямо 95.3 през април, което е най-високата стойност от август 2011 г. 
През второто тримесечие регионът излезе от рецесия, като ръстът на БВП от 0.3% се дължеше основно на стабилното 
възстановяване в Германия и Франция. Данните за целия Европейски съюз също са оптимистични, като индексът се е 
повишил с 2.4 пункта до 100.6 – първото преминаване над 100 пункта от юли 2011 г. Едни от най-проблемните 
икономики в еврозоната – Испания и Италия, също отчитат повишение на бизнес климата с 2.5 пункта. 
 
Вестник Труд 
 
√ Без държавни пари за офшорките 
 
Здраво затягане на режима за достъп на офшорни компании до публичен ресурс обмисля властта с нов закон, научи 
"Труд". Нормативният акт се подготвя от работна група с експерти от Министерството на финансите, разказаха запознати, 
но конкретните текстове още не са видели бял свят. Тепърва ще текат и съгласувателни процедури, но за реформата 
имало политическо съгласие на най-високо ниво в двете подкрепящи правителството партии - БСП и ДПС. 
В екипа, който готви законодателните промени, има и зам.-министри, и депутати от двете управляващи партии. 
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Една от идеите на властта е да се ограничи правото на компании със скрита собственост да участват в процедури по 
обществени поръчки, търгове за концесии и приватизационни сделки. Очакваше се забраната за участие на офшорки в 
търгове да залегне в промените на Закона за обществените поръчки, внесени в парламента от Министерския съвет, но 
такива текстове не се появиха в проекта, който вече е приет на първо четене и предстои окончателното му гласуване. 
Ограничаването на достъпа на офшорни компании до публичен ресурс бе залегнало и в плана на БСП за управленски 
приоритети в самото начало на мандата, припомниха депутати от мнозинството. 
Друга мярка, която управляващите обмислят сериозно, е компаниите, регистрирани в офшорни зони, да бъдат 
задължени да откриват свои дружества в България. Целта на промяната е те да бъдат данъчно обложени и да генерират 
приходи в бюджета. Как точно ще бъде записана такава мярка в бъдещия закон обаче предстои да видим. 
Неотдавна вицепремиерката Даниела Бобева обясни, че въпросът е сложен, тъй като няма ясна европейска или 
българска дефиниция какво точно е "офшорна компания". 
Ако втората идея бъде приета, може да засегне световни компании, чиято регистрация е в офшорни зони, разказаха 
запознати. При това положение може да им се наложи да регистрират дъщерни дружества в България, чрез които да се 
позиционират на родния пазар. 
Проектозаконът за офшорките се очаква да е окончателно готов до края на годината. Това е и срокът, който БСП, ДПС и 
правителството си поставиха за изработване на цялостен пакет промени в нормативната уредба в защита на 
потребителите и бизнеса. Т.нар. антимонополен пакет включва и споменатият Закон за обществените поръчки, и 
промени в Закона за електронните съобщения, в регулаторните органи като Комисията за защита на конкуренцията и 
Комисията за защита на потребителите. Внесените вече изменения в Закона за енергетиката, които забраняват на 
електроразпределителните дружества да спират тока за просрочени сметки в почивни и празнични дни, също са част от 
планираните мерки. 
 
Вестник Сега 
 
√ България е на път да изгуби 300 млн. лева за енергоефективност 
Едва 40-ина фирми изпълняват "зелени" проекти по "Конкурентоспособност", над 400 чакат на опашка за 
финансиране 
 
Въпреки че по форуми и в документи неспирно се повтаря, че енергийната ефективност е приоритет, България е 
заплашена да изгуби стотици милиони левове от еврофондовете за пестене на енергия и "позеленяване" на 
предприятията. Усвоените пари по мярката за енергийна ефективност и по-чисти производства от оперативната програма 
"Конкурентоспособност" към момента са нищожно малко, показа проверка на в. "Сега". Това финансиране е 
изключително важно за бизнеса, а време няма - крайният срок за кандидатстване по тази мярка изтича на 31 октомври.  
През юли броят на одобрените за финансиране компании бе символичен - 13, а два месеца по-късно актуализираният 
списък на сключените договори е нараснал до 38. Те са на стойност 11.5 млн. лв., а други 37 проекта за 19.9 млн. лв. са 
одобрени за финансиране, съобщиха от Министерството на икономиката. Още над 400 проекта се разглеждат от 
експертите в момента. Дори и с тях обаче бизнесът едва ли ще успее да усвои предвидените общо около 600 млн. лв. за 
енергийна ефективност. Около 300 млн. лв. се отпускат от самата програма, а още толкова - от банки, които дават 
нисколихвени кредити за одобрените фирми. Интересът на компаниите е огромен - според миналогодишно проучване 
около 77% от компаниите изразяват намерение да кандидатстват за енергийна ефективност.  
По мярката няма минимален размер на помощта, а максималният е 2 млн. лева. С парите фирмите могат да си сложат 
слънчеви панели на покрива на завода, цеха, склада, офиса, да си купят инфрачервени газови отоплители, котли, 
енергоспестяващи осветителни системи и др. 
ПРЕЧКИ 
Причините за слабото усвояване на средствата са основно две - закъснелият старт и тежката бюрокрация при 
кандидатстване и одобряване на проектите. Мярката реално бе "отворена" миналата есен, когато се разбра, че 
желаещите да получат финансиране първо трябва да си изберат одитор, който да каже от какво има нужда фирмата, 
после да се сключат договори с доставчиците и едва тогава да кандидатстват. Икономическото министерство бе наясно, 
че процедурите са прекалено тромави, но условията бяха облекчени едва през юли и до момента не се наблюдава 
съществено наваксван 
 
Вестник Преса 
 
√ Пълна промяна за пенсиите 
От 2015 г. възрастта за излизане в заслужен отдих ще зависи от продължителността на живота 
 
Пълна промяна в пенсионната система очаква българите. Специален консултативен съвет към социалния министър Хасан 
Адемов работи повече от два месеца по бъдещите изменения. Адемов събра бивши министри, специалисти и експерти в 
опит да осигури широк обществен консенсус за реформи. За да се осъществят те, е необходимо и политическо съгласие в 
парламента. Все още няма окончателно решение какво и как ще се реформира. Това ще стане ясно при гласуването в 
парламента на бюджетите на държавата и на Държавното обществено осигуряване за догодина. 
Отсега е ясно, че 2014 г. ще бъде „нулева“ година, или иначе казано - време за подготовка на пенсионното 
законодателство и обществото за промените. Част от тях ще се прилагат за първи път в България и ще засегнат цялото 
население. 
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Управляващите отдавна обявиха твърдо намерение, че догодина възрастта и стажът за пенсия ще бъдат замразени за 
срок от 12 месеца. БСП лансира и нова възможност за ранно пенсиониране на хора, на които не им достигат до 2 години 
възраст или стаж. Експертите пресмятат цялостния ефект от тези идеи и отражението им върху бюджета. 
Междувременно се търси решение на редица други проблеми - за таван на пенсиите, за т.нар. швейцарско правило (то 
предвижда ежегодна актуализация на пенсиите, като половината от изменението е с процента на инфлацията, а другата 
половина - според увеличението на осигурителния доход), за изравняването на възрастта за мъжете и жените, за 
излизането в заслужен отдих на полицаи, военни и други. 
Всичко това е на фона на неблагоприятна демографска картина в страната и продължаваща икономическа криза. Те 
застрашават не само дълготрайната финансова стабилност на пенсионната система, но и способността Ӝ да финансира 
дори само сегашните ниски нива на парите за старини. Общата сума за тази година е около 7,853 млрд. лв. При това 
близо 60% от средствата идват не от осигуровките, а от бюджета - чрез данъци и акцизи. Точно затова трябват спешни 
мерки. В момента жените се пенсионират на възраст 60 години и 8 месеца при 34 г. и 8 месеца стаж, а мъжете - на 63 г. и 
8 месеца при 37 г. и 8 месеца стаж.   
Седем варианта за максималния размер – от 840 до 2400 лева 
Седем варианта за определянето на т.нар. таван на пенсиите има на бюрото на социалния министър Хасан Адемов, научи 
„Преса“. Те в детайли се обсъждат от експертите в консултативния съвет, „въоръжени“ с направените от Националния 
осигурителен институт (НОИ) разчети. Специалистите са категорични, че таванът в сегашния му вид трябва да отпадне. 
В момента най-високата пенсия е 770 лв. Тя е 35% от максималния осигурителен доход от 2200 лв. Към септември 2013 г. 
ограничението засяга 53 189 души - шепа хора на фона на всички пенсионери, които са близо 2,2 млн. души (виж 
таблицата). 

 
Първият вариант за промяна предвижда запазване на сегашния текст в Кодекса за социално осигуряване, според който 
за отпуснатите след 1 януари 2014 г. пенсии няма да има таван. Така около 3000 нови пенсионери ще получат 
действителните размери на пенсиите си, а за целта трябват допълнително около 1 млн. лв. на месец. За останалите 
пенсии, отпуснати до края на 2013 г., таванът става 840 лв. Сумата е 35% от максимален осигурителен доход 2400 лв., 
колкото се предвижда да стане той догодина. За целта ще трябват допълнително 3 млн. лв. на месец, а ограничението ще 
засегне 37 400 души. 
Вторият вариант е най-скъп. При него таванът пада за всички пенсии - и „стари“, и „нови“, но за целта са необходими 
допълнително 126 млн. лв. годишно (10,5 млн. лв. на месец). 
Третата възможност е да се премахне връзката между тавана и максималния осигурителен доход и така най-високата 
пенсия ще се вдигне от 1 юли 2014 г. заедно с останалите по швейцарското правило - според разчетите с 2,5-3%, и ще 
стане 793 лв. 
Четвъртият вариант предвижда запазване на връзката между тавана и максималния осигурителен доход, но делът на 
най-високата пенсия да не е 35%, а повече. Идеята е той да се увеличава постепенно, докато достигне 50% от 
максималния осигурителен доход в рамките на определен период. 
Петата възможност е максималната пенсия да се обвърже с минималната, която от 1 април 2013 г. е 150 лв. Идеята е 
таванът да е 6 минимални пенсии или 900 лв. За целта трябват по 5 млн. лв. на месец допълнително. 
Шестият вариант предвижда премахване на тавана за всички пенсии, отпуснати след 1999 г., и запазването му за 
останалите. Аргументът е, че размерът на отпуснатите преди 2000 г. зависи от дохода от три години, в които човекът е 
получавал най-висока заплата. Това води до появата на хора с пенсия от порядъка на 10 000 и повече лева месечно. За 
реализацията на това трябват 7 млн. лв. на месец допълнително. Петнадесет хиляди души ще останат ограничени на 
максималния размер, ако той стане 840 лв. догодина, а около 
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38 000 души ще получат действителните размери на пенсиите си. Тук има възможност за въвеждане на условие размерът 
на пенсията да не надхвърля максималния осигурителен доход от 2400 лв. - това ще засегне 90 души с пенсии, отпуснати 
след 1999 г. 
Седмият вариант е таванът на всички пенсии да е колкото най-високата действителна пенсия за стаж и възраст през 
предходната година.  
Годините за жените ще се вдигат с по 4 месеца, а с по 2 – за мъжете 
Различни варианти са разработени от НОИ за връзката между възрастта за пенсия и продължителността на живота, научи 
„Преса“. Първият предвижда след едногодишното замразяване на възрастта за пенсиониране на 60 години и 8 месеца за 
жените и на 63 години и 8 месеца за мъжете през 2014 г. (за да се постигне консенсус по реформите) през 2015 г. 
възрастите и за двата пола да се повишат с 4 месеца до достигане на 61 години за дамите и 64 години за господата. От 
2015 г. възрастта ще се обвърже с промените в очакваната продължителност на предстоящия живот. При този вариант от 
2016 г. възрастта за излизане в заслужен отдих на двата пола се увеличава на базата на отчетената промяна в средната 
продължителност на живот - съответно  61 години за жените и 64 години за мъжете през периода 2000-2010 г. 
По данни на НСИ за този период продължителността на живот на жените на 61 години се е увеличила приблизително с 16 
месеца, а за мъжете на възраст 64 години - с близо 10 месеца. За да се компенсира това нарастване, от 2016 г. възрастта 
за пенсиониране на жените би трябвало да започне да се увеличава с по 4 месеца, а на мъжете с по два месеца на всяка 
четвърта година  - т.е. увеличения за тях ще има през 2016, 2019, 2022 и 2025 г. В резултат на това за периода 2016-2025 г. 
възрастта за пенсиониране на жените се увеличава с 16 месеца и става 62 години и 4 месеца през 2025 г., а тази на 
мъжете се увеличава с 10 месеца и става 64 години и 8 месеца. Тоест пенсионната възраст нараства толкова, колкото се е 
вдигнала средната продължителност на живота. 
Вторият вариант предвижда след едногодишното замразяване на възрастта през 2014 г. да се пристъпи към постепенно 
изравняване на годините за излизане в пенсия на двата пола, след което пенсионната възраст се обвързва с очакваната 
продължителност на живота. Ако от 2015 г. се продължи по сегашното законодателство, а именно ежегодно повишаване 
на възрастта с по 4 месеца, през 2018 г. мъжете ще се пенсионират на 65 години. За жените пък се предвижда възрастта 
да достигне 63 години през 2021 г. За да се постигне изравняване, би трябвало възрастта на жените да продължи да 
расте с по 4 месеца и така ще стигне 65 години през 2027 г. При този вариант обаче се налага мъжете да чакат 10 години, 
за да бъдат настигнати от жените. За да се стигне до по-плавно изравняване, от НОИ предлагат възрастта на мъжете да се 
повишава с по два месеца, а не с по четири. Така кавалерите ще достигнат пенсионна възраст 65 години чак през 2022 
вместо през 2018 г. Възможна е и опция, при която се постига изравняване на възрастта за двата пола на ниво 64 години 
през 2024 г., след което нарастват успоредно до достигане на 65 години през 2027 г. 
През 2000 г. средната продължителност на живота на жените в България е 75,78 години, през 2004 - 76,34, през 2008 - 
77,08, а през 2010 г. - 77,5 г. За мъжете данните са съответно 68,58 години, 69,02 години, 69,9 и 70,3 години. Последната 
прогноза на Евростат за 2014 г. сочи, че очакваната средна продължителност на предстоящия живот на жените на възраст 
61 години у нас е 20,8 години. За мъжете на възраст 64 години същият показател е 15 години.  
Иван Нейков: Проблемът е с парите за старини преди 2000 г. 
На последното заседание на Консултативния съвет беше постигнато съгласие между всички участници, че таванът на 
пенсиите в сегашния му административен вид трябва да бъде премахнат. Обединихме се около принципа за въвеждане 
на общ модел на формиране на пенсията и за хората, които имат стаж преди 2000 г., и за останалите. Това ще означава, 
че спрямо всички - и стари, и нови пенсионери, ще бъде приложен един и същи подход. Таванът ще бъде в резултат на 
максималния осигурителен доход, а не в резултат на административен акт. За да може това да стане факт в средата на 
2014 г., трябват промени в Кодекса за социално осигуряване, в закона за бюджета на държавата и на общественото 
осигуряване. 
След 2000 г. за първи път в осигурителната система се появява инструментът максимален осигурителен доход, т.е. има 
лимит на осигуряването. А преди това не е имало такъв - вземаш три най-добри години и накрая получаваш пенсия, 
която е доста по-висока от вноските, които си правил. Това е така заради формулата за изчисление на пенсията, която 
тогава е съществувала. Проблемът сега е, че по различен начин се изчисляват пенсиите за стаж преди 2000 г. в сравнение 
с останалите. Това създава много осезаеми разлики - проблеми, които разделят хората. Заради тази разлика се появиха 
пенсии от 3500 и дори 10 000 лв.  
Григор Димитров, БСК:Таванът е дискриминация 
Таванът на пенсиите е дискриминационен и трябва да се премахне. Той засяга редовните платци, които са се осигурявали 
съвестно. Това са хора с квалификация и високо образование, които са лоялни към системата, каза за „Преса“ главният 
директор „Осигурителни отношения“ в Българската стопанска камара (БСК) Григор Димитров, който е експерт в 
Консултативния съвет към социалния министър. По думите му ограничението сега не действа възпитаващо за младите. 
Експертът обаче е категорично против идеите на БСП за даване на възможност за ранно пенсиониране на хората, на 
които не им достигат 2 години стаж или възраст. „Това не е осигуряване, а социална помощ. В момента годишно близо 
половин милиард лева се дават за пенсии, които не са свързани с осигурителния принос“, отсече той. Например 243 млн. 
лв. се доплащат от държавата на хора, на които стажът не стига дори за да получат минималната пенсия от 150 лв. „Има и 
куп други плащания, например близо 300 млн. лв. трябват за т.нар. вдовишки добавки, които също не са свързани с 
осигурителната система“, смята той. Ако някой иска жена му след смъртта му да получава част от пенсията, трябва да си 
плаща съответната вноска „вдовица“ в НОИ. Ако управляващите искат да се намери решение за това ранно 
пенсиониране, трябва да стимулира бизнеса да наема такива хора. 
До 2021 г. трябва да кажем кога ще въведем еднаква възраст за пенсиониране на мъжете и жените и да се реши каква 
ще е тя - 65 или повече години, смята Димитров. 
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√ Променят финансирането на училищата: 4% от бюджета да отива за образование 
Министър Клисарова обясни, че вече ще се търсят начини за подпомагане и на по-малките училища 
 
"Делегираните бюджети на детските градини и училищата ще се изчисляват по нов начин през следващата учебна 
година", каза днес в Долни чифлик министърът на образованието и науката проф.Анелия Клисарова, цитираната от БТА. 
По думите й практиката парите да се изчисляват на база брой ученици ще бъде прекратена. "Догодина ще бъдат 
въведени коефициенти за отдалеченост на учебното заведение, брой деца със специални потребности и др.", обясни 
Клисарова. Тя смята, че така ще се помогне на малките учебни заведения. 
Министърът посочи, че в момента няма оплаквания от училища, че имат задължения. По думите й през следващата 
седмица кабинетът трябва да гласува 9,4 милиона лева допълнително за образование. Средствата ще бъдат насочени 
към по-малките училища, където учителите не са получили никакво увеличение на заплатите си. 
Клисарова похвали българските учители, че продължават да плащат парно, ток и вода, макар че възнагражденията им не 
са вдигнати. Министърът съобщи още, че ще настоява в държавния бюджет за 2014 г. средствата за образование да 
бъдат повишени от 3,5 на 4 процента. 
В Долни чифлик министър Клисарова откри нова детска градина. Кметът на общината Борислав Натов посочи, че 
проектът е на стойност близо 900 хиляди евро и е реализиран с подкрепата на министерството на труда и социалната 
политика. Предстои към градината да бъде изграден и Център от семеен тип, където ще бъдат настанени децата от 
социалния дом в село Рудник. Проектът е за 850 хиляди лева, осигурени от Програмата за развитие на селските райони. 
По тази линия общината е получила и 5,8 милиона лева за ремонт на два стадиона. Натов уточни, че в момента тече 
рехабилитация на улици в четири села за 1,5 милиона лева. 
 
Economynews.bg 
 
√ Конкурентноспособна ли е България? 
 
България се сблъсква със значителни предизвикателства при повишаването на своята конкурентоспособност. В 
краткосрочен план промишлеността трябва да се преориентира към продукти и услуги с по-висока добавена стойност, а 
производителността на труда трябва да се повиши. Секторите на услугите, включително туризмът, също трябва да се 
стремят към по-висока производителност. Тази цел е заложена в националната стратегия за промишлеността, в която 
приоритет се отдава на сектори с научноизследователски и иновационен потенциал, включително фармацевтика, 
нефтопреработка, машиностроене и автомобилна промишленост. 
За целта е необходима благоприятна среда за осъществяване на стопанска дейност, особено по отношение на 
административната тежест за фирмите, както и подобрена енергийна и ресурсна ефективност и достъп до финансиране. 
В средносрочен план преминаването към икономика на знанието изисква подобряване на качеството на 
инфраструктурата, на образованието и на научноизследователската дейност и иновациите. 
България е поела ангажимент да достигне целта си по отношение на възобновяемите енергийни източници - до 2020 г. 
дял от 16 на сто в крайното енергийно потребление и от 10 на сто в транспорта. Това се посочва в доклад на ЕК за 
конкурентоспособността, озаглавен "Няма растеж и работа без промишленост". През 2010 г. енергията от възобновяеми 
източници представляваше 13,8 на сто, което надхвърля първата междинна цел от 10,7 на сто, определена за 2011 г. През 
2011 г. в сектора на транспорта енергията от възобновяеми източници представляваше 0,4 процента. През февруари 2013 
г. в Закона за енергията от възобновяеми източници беше внесено изменение, с което се въведе задължителен дял на 
биогоривата в горивния микс за транспорта. 
Политическите промени, настъпили през януари и февруари 2013 г. с оставката на правителството и последвалите 
избори, бяха подтикнати частично от недостатъците при либерализацията на енергийния сектор и последвалото 
увеличение на цените на електроенергията, е отбелязано в доклада на ЕК. Реформата на енергийния сектор и 
стратегическото ориентиране на енергийната и ресурсната ефективност заедно с по-малката енергоемкост на 
домакинствата са от основно значение за икономическото развитие и ще окажат благоприятно въздействие и върху 
конкурентоспособността, и върху политическата стабилност. В Закона за енергийната ефективност се предвиждат 
енергийни сертификати за всички сгради, били те промишлени, публични или частни. С едно от измененията на закона 
считано от март 2013 г. минималната площ беше намалена от 1000 квадратни метра на 500. 
През 2012 г. общият износ се е увеличил и е достигнал 68,8 на сто от БВП спрямо 47,5 на сто през 2009 г., което се равнява 
на 163 процента от равнището му през 2006 г. и сочи, че е налице възстановяване след спада от повече от 20 на сто в 
годините между 2008 и 2009 г. Износът извън ЕС се е увеличил с 40 на сто в годините между 2010 и 2012 г., докато този в 
рамките на ЕС е нараснал с 28 на сто. Въпреки това ЕС продължава да бъде местоназначение за 63,4 на сто от общия 
износ. Износът на нефинансови услуги, изискващи интензивно прилагане на знания, и на високотехнологично 
производство се е увеличил с почти 156 процента между 2007 и 2012 г. Износът от тези две категории представлява едва 
3,8 на сто от общата стойност на износа, която се е увеличила с 144 на сто. През 2013 г. времето, необходимо за внос, е 
било 17 дни, а това за износ - 21, докато средната стойност за ЕС е 11 дни. 
През 2013 г. България понижи класирането си в доклада на Световната банка за условията за бизнес ("Doing Business") и 
зае 66-о място от 185 държави, най-вече поради липсата на напредък в модернизацията на институциите. Докладът за 
глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум за 2012 г. разкрива по-добро представяне в 
глобалния индекс на конкурентоспособността - 62-ро място сред 144 за 2012-13 г. (спрямо 74-то от 142 държави за 2011-
12 г.). Страната се определя като стремяща се към ефективност, а постиганите от нея резултати като по-добри от тези на 
много други държави в същата група с изключение на класирането по отношение на институциите - 108-мо място от 144. 



18 

 

Сред предприетите неотдавна мерки за подобряване на бизнес средата са занижаване на равнището на изисквания 
начален капитал, въвеждане на услуги на електронното правителство с цел улесняване на изпълнението на данъчните 
задължения, предлагане на възможност за плащане на данъци през единна сметка и с помощта на интернет банкиране, 
намаляване на банковите такси. Корпоративният подоходен данък е с плоска ставка в размер на 10 на сто, като 
съществува възможност за по-кратък срок за възстановяване на ДДС и използване на самоначисляване на ДДС върху 
вноса на оборудване за инвестиционни проекти на стойност над 5 млн. евро с максимална продължителност две години, 
които създават над 50 работни места. Уредбата е създадена с цел привличане на преки чуждестранни инвестиции. През 
юли 2012 г. беше създаден автомобилен клъстер , в който влизат над 20 мултинационални и местни предприятия и който 
допълва съществуващия промишлен клъстер "Електроавтомобили". МСП получават подкрепа от Агенцията за 
насърчаване на МСП за достъп до международните пазари. Сред действащите програми са участие в международни 
специализирани изложения и търговски мисии. Националният експортен портал, в който са представени експортни 
стратегии за 18 сектора, беше частично финансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Българската банка за 
развитие осигурява на експортно ориентираните дружества заеми в размер от 250 000 EUR до 3 000 000 EUR както и 
кредитни гаранции. Инвестициите в инфраструктура биха могли да доведат до повече растеж и инвестиции, особено в 
железопътния транспорт и пристанищата, но също и в мултимодални центрове, които биха позволили на България да 
използва географското си местоположение на кръстопътя на ЕС, Балканите и Турция. През 2012 г. беше приета 
националната програма "Цифрова България 2015". Въпреки че 90 на сто от домакинствата, които имат интернет, имат 
фиксирани широколентови връзки, наличието на интернет при домакинствата като цяло е 51 на сто, което е под 
европейската средна стойност - 73 на сто. Ефикасността на правителството е под средната за ЕС , а недостатъците в 
административния капацитет ограничават усвояването на средствата от ЕС. Започват да проличават обаче някои 
подобрения. Интегрирането неотдавна на управлението на оперативна програма "Конкурентоспособност" в 
Министерството на икономиката и енергетиката има за цел да намали административната тежест върху бенефициерите и 
би могло да опрости отчетността. Въведени са подобрения в нормативната база относно обществените поръчки. 
Необходимо е обаче те да бъдат стабилно приложени, като е необходим и по-широк предварителен контрол върху 
процедурите. 
Индексът на Transparency International за 2012 г. за възприятието на корупцията класира България на 75-о място. С цел да 
повиши стабилността и конкурентоспособността на бизнес средата правителството постави борбата с корупцията като 
своя основна цел. Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието показва, че работата на съдебната система 
се е подобрила, тъй като срокът за решаване на граждански дела през 2010 г. е съкратен на 67 дни спрямо 148 дни през 
2008 г. Делът на приключените дела е 99 на сто, като се наблюдава слабо увеличение на броя на висящите дела. 
Финансовата система е стабилна, но средата, в която действа тя, поставя предизвикателства поради слабия растеж и 
влошаващото се качество на активите. Новорегистрираните иновативни фирми и МСП се сблъскват с проблеми при 
достъпа до финансиране, по-специално до банкови заеми, поради корекциите, които банките правят по отношение на 
балансите си, и поради възходящата тенденция в необслужваните заеми (увеличение от 6,4 на сто през декември 2009 г. 
на 16,9 на сто през юни 2012 г). 


