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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Вестник „Преса“ 
 
√ АИКБ: Увеличаването на осигуровките ще стимулира сивия сектор 
Нарастването на осигуровките ще доведе до спад на заетостта и ръст на безработицата, прогнозират 
експертите 
"Увеличаването на осигуровките неизбежно ще доведе до увеличаване на сивия сектор, а с това и до значителен 
последващ спад на събираемостта им. Това се казва в позиция на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в 
България за по-доброто функциониране на системата на ДОО", съобщиха от АИКБ. Ще се разшири недопустимата 
практика на мълчаливо толериране и с това на облагодетелстване на тези, които работят в отклонение от правилата. Това 
ще доведе до масовото възприемане на неформалната икономика като средство за просперитет и явно изразено 
конкурентно предимство за неспазващите установените правила. Държавата няма да е в състояние да контролира и 
ограничава този процес, което ще има за логична последица неговото невъзпрепятствано разрастване и задълбочаване 
като практика. Всичко това ще притисне легалния бизнес до степен на самоцелно оцеляване. 
Неизбежни ще станат две паралелни явления – спад на заетостта и ръст на безработицата. Като се има предвид, че тези 
показатели и към момента не са сред добрите в Европа, под съмнение ще бъдат поставени възможностите за желания 
рестарт на българската икономика. На фона на развитието на украинската криза и отражението й върху българските 
предприятия последиците от подобна мярка ще представляват спирачка за започналия процес на възстановяване, 
подчертават от асоциацията. За да не се допусне горепосоченото да стане факт, вместо увеличение на осигурителните 
вноски Асоциация на индустриалния капитал в България предлага следните мерки да се разшири приложното поле и 
практиката на ревизиите по утвърдени аналози; да се разшири осъществяване на съвместни проверки от ИА "ГИТ" и ТД 
на НАП за ограничаване на недекларираната заетост; да се регламентира законодателно сезонния труд; Последващо 
ограничаване на разплащанията в брой и намаляване на прага от 15 000 на 10 000 лева; Да се активизира санкционната 
политика на държавата към некоректни работодатели по действащите норми. 
Според АИКБ трябва да се извърши преглед на законосъобразността на отпуснатите над 900 000 пенсии за инвалидност; 
Да се ограничи размера на добавката от пенсията на починал съпруг по чл. 84 от КСО, каквато понастоящем получават 
над 500 000 лица; Да се ограничи практиката на използване на болничен лист за привидно заболяване /фалшив/; Да се 
ограничи срока на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164 от КТ; Да се приемат законодателни 
промени за ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране; Постепенно и ежегодно да се компенсират 
различията в изискванията за осигурителен стаж и възраст до достигане през 2020 година на 40 години осигурителен 
стаж за жените и за мъжете, при общо за двата пола изискване за възраст за пенсиониране от 65 години. 
 
Vesti.bg 
 
√ АИКБ: Увеличаването на осигуровките ще доведе до увеличаване на сивия сектор 
Увеличаването на осигуровките неизбежно ще доведе до увеличаване на сивия сектор, а с това и до значителен 
последващ спад на събираемостта им. Това се казва в позиция на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в 
България за по-доброто функциониране на системата на ДОО, съобщиха от АИКБ. 
Ще се разшири недопустимата практика на мълчаливо толериране и с това на облагодетелстване на тези, които работят в 
отклонение от правилата. Това ще доведе до масовото възприемане на неформалната икономика като средство за 
просперитет и явно изразено конкурентно предимство за неспазващите установените правила. Държавата няма да е в 
състояние да контролира и ограничава този процес, което ще има за логична последица неговото невъзпрепятствано 
разрастване и задълбочаване като практика. Всичко това ще притисне легалния бизнес до степен на самоцелно 
оцеляване. 
Неизбежни ще станат две паралелни явления – спад на заетостта и ръст на безработицата. Като се има предвид, че тези 
показатели и към момента не са сред добрите в Европа, под съмнение ще бъдат поставени възможностите за желания 
рестарт на българската икономика. На фона на развитието на украинската криза и отражението й върху българските 
предприятия последиците от подобна мярка ще представляват спирачка за започналия процес на възстановяване, 
подчертават от асоциацията.  
За да не се допусне горепосоченото да стане факт, вместо увеличение на осигурителните вноски Асоциация на 
индустриалния капитал в България предлага следните мерки да се разшири приложното поле и практиката на ревизиите 
по утвърдени аналози; да се разшири осъществяване на съвместни проверки от ИА "ГИТ" и ТД на НАП за ограничаване на 
недекларираната заетост; да се регламентира законодателно сезонния труд; Последващо ограничаване на 
разплащанията в брой и намаляване на прага от 15 000 на 10 000 лева; Да се активизира санкционната политика на 
държавата към некоректни работодатели по действащите норми.  
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Според АИКБ трябва да се извърши преглед на законосъобразността на отпуснатите над 900 000 пенсии за инвалидност; 
Да се ограничи размера на добавката от пенсията на починал съпруг по чл. 84 от КСО, каквато понастоящем получават 
над 500 000 лица; Да се ограничи практиката на използване на болничен лист за привидно заболяване /фалшив/; Да се 
ограничи срока на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164 от КТ; Да се приемат законодателни 
промени за ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране; Постепенно и ежегодно да се компенсират 
различията в изискванията за осигурителен стаж и възраст до достигане през 2020 година на 40 години осигурителен 
стаж за жените и за мъжете, при общо за двата пола изискване за възраст за пенсиониране от 65 години. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник „24 часа“ 
 
√ ЕС ни отпуска над 15 милиарда евро за следващите 7 години 
Над 15, 697 милиарда евро ще получи България през следващите 7 години, обяви  вицепремиерът Зинаида Златанова на 
пресконференция. 
Седемте оперативни програми ще разполагат със 7, 422 млрд. евро; Механизъм за свързване на Европа - 406 млн. евро; 
Европейско териториално сътрудничество -165 млн. евро; Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се - 104 
млн.; Обща земеделска политика и обща политика по рибарство - над 7, 600 млрд. евро. 
Средствата по оперативни програми са разпределени така: "Транспорт и транспортна инфраструктура" - 1, 612 млрд. 
евро; "Околна среда" - 1, 494 млрд евро; "Региони в растеж" - 1, 351 млрд. евро; "Иновации и конкурентоспособност" -1, 
202 млрд. евро; "Развитие на човешките ресурси" - 895 млн. евро; "Наука и образование за интелигентен растеж" - 583 
млн. евро; "Добро управление" - 285 млн. евро. 
 
Вестник „Капитал“ 
 
√ Износът към трети страни се срива през януари 
През януари 2014 г. България е изнесла стоки за 3.1 млрд. лв., с 10.9% по-малко, отколкото през същия месец на 2013 г. 
Стойността на износа за страни извън ЕС намалява още по-значително - с 22.1% до 1.1 млрд. лв., сочат данните на 
Националния статистически институт. 
Статистиката за търговията с ЕС през първия месец на 2014 г. ще бъде публикувана на 11 април. Данните за цялата 2013 г. 
сочат увеличение на българския износ с 9.1%, а за декември - с 3.4%. 
Общият внос през януари се увеличава с 5.6% до 3.9 млрд. лв. , но от трети страни намалява с 2 на сто до 1.6 млрд. лв.  
Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединените арабски емирства, Сингапур, Русия и бившата 
югославска република Македония, които формират 55.5% от износа за трети страни. Износът спада към повечето от тях - 
към Турция с 10.2% до 296.7 млн. лв., към Китай с 21.9% до 79 млн. лв, за Русия със 17.8% до 60.2 млн. лв., за Македония - 
със 7.6% до 50 млн. лв.  
Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет. Сред тях намалява 
единствено вносът от Русия с 32.2% до 571 млн. лв.  Вносът от Турция нараства с 10.2% до 297.8 млн. лв., от Китай - с 
16.6% до 148.3 млн. лв., а от Египет - близо 8 пъти до 97.6 млн. лв. 
 
Вестник „Преса“ 
 
√ Бившият социален министър Иван Нейков: Работещ и половина издържа един пенсионер 
Около 2 700 000 осигуряващи се осигуряват пенсиите на 2 200 000 души, стана ясно от думите на експертът 
"Все още пенсионерите са по-малко от реално работещите българи в страната". Това оповести днес по НоваТВ бившият 
социален министър Иван Нейков. „В момента имаме около 2 700 000 осигуряващи се, които осигуряват пенсиите на 2 200 
000 души, което означава, че около един работещ и половина издържа един пенсионер”, обяви Нейков. На всеки сто 
излизащи в пенсия влизат да работят 66 души, обяви финансовият експерт Мика Зайкова. И двамата експерти обаче не 
прогнозираха кога пенсионерите ще станат повече от осигуряващите се лица. „Не може да се изчисли какви пенсии ще 
взимате вие, защото не може да се изчисли какво ще си самосервираме. Една от причините да имаме такова тревожно 
самоотношение пенсионер: осигуряващ се, се съдържа в решенията, които вземаме”, каза Иван Нейков и даде за пример 
2014 г., когато със замразяването на пенсионната възраст фактически се увеличава броят на пенсионерите. 
Той поясни, че „когато не стигат парите на НОИ, бъркаме в републиканския бюджет, вадим от данъците, и даваме на НОИ 
толкова, колкото му трябва, за да плаща пенсиите. "52% ги вземаме от бюджета”, изтъкна той. От своя страна Зайкова 
изчисли, че достойната пенсия е равна на около 70% от дохода, който получаваме. „На моята генерация тази граница от 
70% няма да се постигне, защото за нас има само един източник на пенсия, а при вас има втори стълб - универсални 
фондове и трети стълб - допълнително доброволно пенсионно осигуряване", каза още Зайкова. „В момента в 
универсалните фондове има натрупани около 7 млрд. лв. Разчетите до момента са човек от първия стълб да получава до 
38% от дохода, върху който се е осигурявал, около 20% да е пенсията от универсалния фонд и около 15 до 20 на сто да 
бъде от третия стълб. Като теглим чертата, трябва да се получи до 65-70% от осигурителния доход, който човек е 
получавал, докато е работил”, поясни Иван Нейков. 
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Зайкова пък изчисли, че между 188 и 200 лева са парите, които могат да се получат от универсалните фондове. Нейков 
обаче контрира, че сега няма натрупани достатъчно пари в тези универсални фондове, така че след 2018 година ще се 
знае какво може да получат хората от тези фондове. „Продължаваме да слагаме знак за равенство между пенсионер и 
беден, а има пенсионери, които имат магазин на бул. "Витоша". След като ще правим подпомагане, ще трябва да го 
правим за тези, които наистина имат нужда”, добави Иван Нейков. 
 
Вестник „Класа“ 
 
√ Увеличават парите по 2 оперативни програми с 90 млн. евро 
За сметка на Оперативна програма "Добро управление", която е намалена с около 90 млн. евро, има увеличение на 
други две оперативни програми, заяви вицепремиерът Зинаида Златанова след днешното правителствено заседание. 80 
млн. евро са насочени за заетост по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и 10 млн. евро към 
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за образование. 
Общият ресурс за следващите седем години по седемте Оперативни програми е общо е общо 7 422 млн. евро. По 
механизъм за свързване на Европа са предвидени 406 млн. евро. Общият ресурс за Европейско териториално 
сътрудничество е 165 млн. евро, за Фонд за подпомагане на най-нуждаещи се лица – 104 млн. евро , а за обща 
земеделска политика и обща политика по рибарство е 7 600 млн. евро. Или общо 15 697 млн. евро. 
Финансовото разпределение на средствата от ЕС за периода 2014 – 2020 по Оперативни програми е съответно - по ОП 
"Транспорт и транспортна инфраструктура" – 1 612 млн. евро, по ОП "Околна среда" 1 494 млн. евро, по ОП "Региони в 
растеж" – 1 351 млн. евро, ОП "Иновации и конкурентоспособност" – 1 202 млн. евро, по ОП "Развитие на човешките 
ресурси" - 895 млн. евро, ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - 583 млн. евро и по ОП "Добро управление" 
- 285 млн. евро. 
Средствата по ОП" Транспорт и транспортна инфраструктура" ще бъдат насочени за ж.п. транспорт – инфраструктура и 
подвижен състав, пътища – магистрали, пътища І-ви клас, метро - инфраструктура и подвижен състав и интермодални 
терминали. 
Средствата от ОП "Околна среда" са за води – пречиствателни станции и ВиК, отпадъци – системи за (разделно) събиране 
на отпадъци, оползотворяване, завод за боклука на София, Натура 2000 и биоразнообразие, защита от наводнения, 
Опазване на въздуха. 
Финансовият ресурс за ОП "Региони в растеж" е за енергийна ефективност – публични и жилищни сгради, болници, ВУЗ-
ове, училища, детски градини, градска среда – благоустрояване, опазване и развитие на културно-исторически 
паметници, пътища 1, 2 и 3-ти клас, градски транспорт. 
Ресурсът по ОП "Иновации и конкурентоспособност" ще се разпредели за следните дейности: бизнеса и предприятията, 
иновации, нови технологии, енергийна ефективност, навлизане на международни пазари. Със средствата за ОП 
"Развитие на човешките ресурси" ще бъдат финансирани мерки за заетост – посреднически услуги, обучения, стажове, 
предприемачество; мерки за качествени социални и здравни услуги, деинституционализация на деца и възрастни; 
подкрепа за институциите и партньорите в сферата на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването. По 
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" средствата ще СА насочени за развитие на науката; развитие на 
качествено образование на всички нива; намаляване на ранното отпадане от училище и образователна интеграция на 
малцинствени групи; учене през целия живот. Ресурсът по ОП "Добро управление" ще е за комплексно административно 
обслужване и намаляване на административната тежест, управление на човешките ресурси в администрацията и 
съдебната система, електронно управление – е-здравеопазване, е-образование, е-обществени поръчки, е-митници и е-
идентификация, е-правосъдие. 
По Програмата за развитие на селските райони са предвидени 2 339 млн. евро, като те ще отидат за Биологично 
земеделие, животновъдство, овощарство, зеленчукопроизводство, основни услуги за хората - здравеопазване, 
образование, публична инфраструктура – пътища, ВиК, стартова помощ за предприемачество, диверсификация. 
Европейското териториално сътрудничество ще се финансира със 165 млн. евро. То включва меки мерки за заетост , 
образование, предприемачество, обмяна на опит както и дребномащабна инфраструктура и опазване на природното и 
културното богатство. 406 млн. евро по Механизъм за свързване с Европа са за проекти в секторите: транспорт – ж.п. 
проекти и корабоплаване по Дунав, енергетика - развитие на електроенергийната инфраструктура и газопреносната 
система, мерки за по-добър достъп до Интернет. Фондът за подпомагана на най-нуждаещи се лица от 104 млн. евро ще е 
за храна и основни стоки за потребление (дрехи, обувки и други) за най-нуждаещите се лица. 
 
Вестник „Стандарт“ 
 
√ Поне 2 млн. капитал за фирмите за бързи заеми 
София. Минимално изискван капитал между 2 и 5 млн. лв. ще бъде въведен за фирмите, които отпускат бързи кредити. 
"Точната сума се обсъжда и предстои да бъде определена. За сравнение, изискваният капитал за банките е 10 млн. лв., 
каза пред bTV депутатът от Коалиция за България Румен Гечев. Освен това небанковите кредитни институции ще трябва 
съща като банките да обявяват произхода на капитала си. 
Според обсъжданите в парламента промени небанковите кредитни институции ще минат от регистрационен към 
лицензионен режим. Целта е да се върне равнопоставеността на субектите в системата, заяви Гечев. "На пазара има 
сериозни фирми и небанкови институции и не трябва да поставяме всички под един знаменател", каза депутатът. Той 
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допълни, че е нормално лихвите за бързите кредити да бъдат по-високи от тези на банките, защото те се отпускат на 
хора, на които е отказан кредит от банкова институция - заради лоша кредитна история или заради ниски доходи.  
На този етап не е ясно ще има ли таван на лихвите, стана ясно от думите на Гечев. Обмислят се всякакви варианти - само 
в 4-5 европейски държави има такъв таван, уточни депутатът. Според него по-добрият вариант е лихвата за бързите 
кредити да бъде определяна "в пъти" на пазарната лихва, а не да бъде вписан определен процент, защото при ръст на 
инфлацията например ще се наложи промяна на закона. "В повечето европейски държави има силен контрол, а не таван 
на лихвите", допълни Румен Гечев. 
 
Investor.bg 
 
√ Не се предвижда "замразяване" на социалните плащания до 2016 г. 
Социалната поликита ще се съобразява с възможностите на бюджета и икономическия растеж, коментира 
министърът на труда Хасан Адемов 
Енергийните помощи, майчинските и детските надбавки няма да се замразяват до 2016 г. Това коментира министърът на 
труда и социалната политика Хасан Адемов в предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия по повод публикации 
в медиите за тригодишния план за действие за периода 2014-2016 г. за осъществяването на националната програма за 
реформи. 
Планът е изготвен от съвета за развитие към Министерския съвет, който беше възстановен през миналата година, обясни 
Адемов. 
Той допълни, че в него са заложени индикативни параметри, които вече са постигнати и под които не може да се слиза. 
По думите му тези параметри ще се актуализират от координационния съвет към съвета за развитие в зависимост от 
икономическия растеж и бюджета. 
„Параметрите са базови величини, никъде не се говори за замразяване“, посочи социалният министър. 
„Изпреварвате дискусията на закона за държавния бюджет за 2015 г. Волята на правителството е тези базови параметри 
да се надграждат през следващите години“, каза още Хасан Адемов. „Всяка държава-членка на Европейския съюз пише 
индикативни рамки и планове на развитие, което не означава, че това са параметри, които не се променят“, допълни той. 
 „Не можем да кажем отсега колко ще бъдат децата през следващата година, колко ще бъдат вторите деца в 
семейството, колко ще бъдат хората с увреждания. Най-важното, което пише в този проект, е че това е проект, той се 
актуализира всяка година“, каза още Адемов. 
Според него най-важната задача на правителството е да подпомогне икономическия растеж и на тази база да направи 
социалните трансфери ефективни, т. е. парите да стигат до тези, които имат най-голяма нужда от тях. 
„В социалната политика трудно може да се говори за справедливост, задачата ни е да предложим по-малко 
несправедливи решения. Трябва да се разпростираме според чергата си, според бюджета“, коментира Хасан Адемов. 
Що се отнася до великденските добавки за пенсионерите, социалният министър посочи, че управляващите искат да 
превърнат тази политика в „традиционна“ - всеки Великден и всяка Коледа да има добавки. „Не казвам, че това решава 
всички проблеми на пенсионерите, но алтернативата каква е?“, коментира министърът. 
Той заключи, че „в пенсионната система не се случват чудеса“. „Най-важното е да има работеща икономика, повече 
заетост, хора, които редовно получават заплатите си, да се събират осигурителните вноски, което ще осигури регулярни 
постъпления в пенсионната система“, каза Хасан Адемов. 
 
√ Ангелов: Субсидираната заетост няма да реши проблема с безработицата 
Фирмите от реалната икономика стават все по-активни в търсенето на нови служители, твърди директорът на 
Агенция по заетостта 
Младежката безработица остава сред основните проблеми на пазара на труда, заяви в сутрешния блок на Bulgaria On Air 
Асен Ангелов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. 
Той посочи, че именно по това перо през тази година ще бъдат осигурени допълнително 100 хил. лева. Националният 
план по заетостта предвижда предоставяне на пари за работодатели, които разкриват работни места за младежи до 29 
години. 
„Младите хора са сред най-уязвимите групи на пазара на труда и срещат най-много трудности при намиране на работа. В 
България повечето хора до 24 години, които са регистрирани в бюрата по труда са без квалификация, но има и много 
безработни висшисти“, каза Ангелов. 
Той уточни, че в агенцията тече и подготовка на служителите, които ще работят с младежите, тъй като хората до 29-
годишна възраст не са „стандартна целева група“ и с тях се работи по-специфично. 
Относно субсидираната заетост Ангелов беше категоричен, че това не е ефективен метод за справяне с безработицата. 
„Това е краткосрочна мярка и не води до устойчиви резултати. В момента от всички 2,2 млн. наети на трудови договори 
българи, само 42 000 са със субсидии от бюджета или от Брюксел. Броят им е с 30 000 по-малко отпреди година“, посочи 
ръководителят на Агенцията по заетостта. 
Той изтъкна, че липсата на места за субсидирана заетост се запълва от повечето обявени места от реалната икономика. 
„Бизнесът започва да наема все повече работници. Безработицата през февруари се запазва на нивото от януари, но 
фирмите от реалната икономика стават все по-активни в търсенето на нови служители“, посочи той. 
 
Списание Мениджър 
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√ Интернет търговията в България продължава да расте 
Интернет търговията в България отбелязва средногодишен ръст от около 20%, според данни на Националния 
статистически институт. Прогнозите са този процент да нарасне за в бъдеще. Интересна тенденция, която се наблюдава 
през последните години, е диверсификацията на пазара, породена от многото новосъздадени интернет магазини, 
реализиращи все по-големи обороти. Този тренд е допълнително подсилен от появата на така наречените SAAS (software 
as a service) решения за електронни магазини, които предлагат коренно различна бизнес концепция, минимализираща 
рисковете при стартиране на сайт за онлайн търговия. 
„SAAS платформите са естественото развитие на пазара за софтуерни продукти за електронна търговия. Това са 
качествени и икономически изгодни решения, които позволяват на дребния и среден бизнес да стартира напълно 
функционални и работещи интернет магазини“, разказва Петър Михайлов, управител на Gombashop.bg – най-голямата 
платформа за създаване на електронни магазини у нас. 
Проучванията показват, че инвестицията за изграждане сайт за онлайн търговия варира между 1500 и 6000 лв., като по-
нестандартни и сложни реализации биха могли да струват десетки хиляди левове. В същото време решенията от вида 
SAAS се заплащат на абонаментен принцип и обикновено струват около 40-70 лв. на месец. 
„Използвайки подобен подход, средствата, необходими за софтуера, обслужващ електронния ви магазин, биха били 
съизмерими с месечната ви телефонна сметка“, допълва Михайлов. 
Моделът на използване на софтуер като услуга е широко разпространен по света. В САЩ например над 50% от интернет 
пазарът е базиран на електронни магазини, ползващи именно такова решение. 
Въпреки че подобни нововъведения правят интернет търговията още по-достъпна и примамлива, в момента по-голямата 
част от продажбите се реализират от малък брой високооборотни магазини. За разлика обаче от офлайн модела, в който 
големите молове са в състояние да отнемат живителните сили на по-малките улични търговци, в интернет процесите 
протичат по малко по-различен начин. Все по-популярни стават тематичните онлайн магазини, фокусирани предимно 
върху определн сегмент или дори върху един единствен продукт. Свидетелство за това е и големият ръст в развитието на 
съпътстващи интернет базирани услуги като сайтове за сравняване на цени, платформи за публикуване на обяви, 
риселърски и афилиейт услуги, системи за PPC реклама (реклама, която се заплаща на клик) и др. 
България все още се намира на последно място по процент на реализирани онлайн продажби в страните от Европейския 
съюз (според Евростат), но статистиката показва, че през 2013-та броят на реализиралите онлайн покупка българи се е 
увеличил на 683 хил. души. Това е ръст на пазаруващите в интернет от почти 100% за период от само 2 години ( през 
2011-та те са били около 360 хиляди). Подобни статистики ясно очертават тенденциите за развитие на сектора, а 
повишеното използване на решения за електронни магазини от вида на Gombashop показва желанието за 
позициониране на малкия и среден бизнес във виртуалното пространство. 
 


