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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Вестник „24 часа“ 
 
√ Обсъждат пенсиониране на 65 с поне 40 г. стаж 
От 2020 г. и мъже, и жени да се пенсионират на 65-годишна възраст и със задължително 40 г. осигурителен стаж. Тази 
идея за промяна в осигурителната система ще бъде обсъдено от тристранния съвет по предложение на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Ако бъде прието, в следващите пет години възрастта за пенсия на мъжете трябва да се увеличи с 1 г. и 4 месеца, а на 
жените - с 4 г. и 4 месеца. С по толкова трябва да се вдигне съответно и осигурителният стаж. За жените подобна промяна 
означава двойно ускоряване на нарастването на възрастта и стажа за пенсия спрямо досегашното. Преди да се мисли за 
увеличаване на осигуровки, трябва да се търсят варианти за намаляване на разходите на НОИ, смятат от АИКБ. Според 
работодателската организация трябва да се намали размерът на вдовишките добавки. Сега те са 26,5% от пенсията на 
починалия съпруг и се получават от 500 хил. души. 
Бизнесът предлага по-кратък отпуск по майчинство, който в момента е 2 г. С колко да се намалят и вдовишките добавки, 
и майчинството, е въпрос на дискусия между работодатели, синдикати и правителство, обясни Ивелин Желязков от 
АИКБ. 
Настоява се и за пълна ревизия на 900 000 инвалидни пенсии. Приходите на НОИ можели да се увеличат чрез засилване 
на ревизиите, вкарване в закона на сезонния труд и данъчни проверки за работници без договори. 
Увеличение на осигуровките ще доведе до повече безработни, нарастване на сивия сектор и проблеми пред бизнеса, 
твърдят от АИКБ. Искането за вдигане с по 1% на вноските за пенсия и безработица бе внесено от КНСБ. 
 
Вестник „Труд“ 
 
√ Държава и кметства ще си възлагат поръчки без търг 
Държавата и общините ще могат да възлагат обществени поръчки без търг на свои предприятия или фирми. Практиката, 
известна като “in house поръчки”, бе гласувана окончателно вчера от парламента при второто четене на Закона за 
обществените поръчки. Текстът бе предложен от депутата от “Коалиция за България” Борислав Гуцанов. 
Досега тя се допускаше само за свързани частни дружества, като от тази практика масово се възползваха ЕРП-тата. За тях 
имаше две условия - 80% от оборота им да е формиран от дейности, свързани с поръчката, и то за последните три 
години. 
За частните дружества те остават същите и в новия закон, но за държавните и общинските фирми ще важи само първото 
ограничение - за обема дейност, без времевото изискване. 
Работодателските организации разкритикуваха остро решението (виж по-долу) и заявиха, че ще започне масово 
създаване на общински и държавни фирми. 
“Не виждам нищо лошо в това да се създават нови общински и държавни дружества. От това ще се възползват предимно 
големите общини, както и държавните предприятия, които не могат да се конкурират с частния сектор”, коментира пред 
“Труд” зам.-председателят на правната комисия в парламента Хамид Хамид. 
По думите му е изключено държавните и местните предприятия да използват за подизпълнители частни компании, 
защото за това ще е нужно да обявят обществена поръчка. Това ограничение обаче не важи за държавните и общинските 
фирми, които също ще могат да получават поръчки без търг. 
Хамид каза още, че вътрешните поръчки вече работят успешно в Германия, Франция и Испания. 
Вносителят Борислав Гуцанов посочи, че in house практиката е позволена с решение на Европейския съд и досега се е 
прилагала у нас при преработката на отпадъци. “Това е стъпка към връщане на държавността. Несъстоятелни са 
тревогите, че ще се нароят общински фирми. По-скоро ще се даде рамо на съществуващите, които често вършат по-
качествено работата от частните”, каза пред “Труд” Гуцанов. 
Тепърва в правилника на закона ще се уточнява как да се определя пазарната цена, по която кметствата и държавата ще 
плащат на фирмите си. “Тоталното легализиране на възможността възложителят да възлага без ограничения във всяка 
сфера крие опасности. 
Щом няма пазар, конкуренция, състезание, коя е справедливата пазарна цена?”, попита риторично депутатът от ГЕРБ 
Томислав Дончев. Той посочи, че на заседание на правната комисия дори е обсъждана идея кабинетът да определя 
методика за цените на поръчките. 
“Отваряме сериозно врата за злоупотреби. Ограничаваме частния сектор. В много населени места той е единственият, 
който движи икономиката”, посочи и Емил Радев от ГЕРБ. “Теоретично утре регионалният министър без търг и конкурс 
може да назначи ГУСВ да изгради тунела под Шипка, а фирмата да си търси подизпълнители”, възмути се колежката му 
Лиляна Павлова.  
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Бизнесът: Ще се нароят общински фирми 
“Категорично сме против ин хаус поръчките. Всички общини ще си направят собствени фирми, които пък от своя страна 
ще възлагат дейностите на частни, защото няма да имат капацитет да се справят”, коментира пред “Труд” Божидар Данев 
от Българската стопанска камара. Той подчерта, че новата практика ще е условие за корупция. 
Според изпълнителния директор на Българската строителна камара Иван Бойков държавата и общините трябва да 
възлагат поръчки на свои фирми само за комунални услуги като почистване и сметосъбиране. В строителството този 
подход не трябва да се прилага, защото ще се вземе хлябът на хилядите частни фирми, каза Бойков. 
Не подкрепяме ин хаус поръчките. Това ще доведе до създаване на държавни и общински дружества. Смятам, че се 
създават предпоставки за увеличаване на разходите и намаляване на качеството при изпълнението на поръчките, 
коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
Списание „Мениджър“ 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България призова да не се увеличават осигуровките 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призова управляващите да не увеличават осигурителните 
вноски. Според експертите на Асоциацията едно такова действие ще доведе до увеличаване на сивия сектор, а с това и 
до значителен последващ спад на събираемостта им, се казва в официална позиция на организацията, разпространена 
до медиите. 
Едно бъдеще увеличение на осигуровките ще 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, пише още в становището. 
„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”, посочват от АИКБ. 
С вдигането на осигуровките 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, смятат от АИКБ. 
Експертите посочват, че на фона на развитието на украинската криза и отражението й върху българските предприятия, 
последиците от подобна мярка ще се превърнат в спирачка за започналия процес на възстановяване 
За да не се допусне горепосоченото да стане факт, вместо увеличение на осигурителните вноски Асоциация на 
индустриалния капитал в България предлага следните мерки: 
1. Да се разшири приложното поле и практиката на ревизиите по утвърдени аналози; 
2. Да се разшири осъществяване на съвместни проверки от ИА „ГИТ“ и ТД на НАП за ограничаване на недекларираната 
заетост; 
3. Да се регламентира законодателно сезонния труд; 
4. Последващо ограничаване на разплащанията в брой и намаляване на прага от 15 000 на 10 000 лева; 
5. Да се активизира санкционната политика на държавата към некоректни работодатели по действащите норми. 
От АИКБ дават и шест практични решения за намаляване на разходите на ДОО: 
1. Да се извърши преглед на законосъобразността на отпуснатите над 900 000 пенсии за инвалидност; 
2. Да се ограничи размера на добавката от пенсията на починал съпруг по чл. 84 от КСО, каквато понастоящем получават 
над 500 000 лица; 
3. Да се ограничи практиката на използване на болничен лист за привидно заболяване /фалшив/; 
4. Да се ограничи срока на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164 от КТ; 
5. Да се приемат законодателни промени за ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране; 
6. 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. 
 
Darikfinance.bg 
 
√ Бизнесът: Не вдигайте осигуровките 
Вдигането на осигуровките неизбежно ще доведе до увеличаване на сивия сектор, а с това и до значителен последващ 
спад на събираемостта им, прогнозират от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Според АИКБ така 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. 
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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 АИКБ предлага 
намаляване на сумата за разплащания в брой до 10 000 лева, засилване на контрола и ограничаване на възможностите 
за ранно пенсиониране. 
 
Cross.bg 
 
√ Увеличаването на осигуровките ще доведе до увеличаване на сивия сектор 
/КРОСС/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. 
 
Money.bg 
 
√ Аргументите на бизнеса против увеличаването на осигурителните вноски 
Преди дни отново се повдигна въпросът за увеличение на осигурителните вноски. По този повод Асоциацията на 
индустриалния капитал в България изрази своята позиция. В нея, освен несъгласие с тези намерения, се правят и някои 
предложения за подобряване работата на системата на Държавното обществено осигуряване. 
Увеличаването на осигуровките неизбежно ще доведе до увеличаване на сивия сектор, а с това и до значителен 
последващ спад на събираемостта им. 
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. 
За да не се допусне горепосоченото да стане факт, вместо увеличение на осигурителните вноски Асоциация на 
индустриалния капитал в България предлага следните мерки: 
Практични решения за повишаване събираемостта на осигуровките и прпиходите на ДОО 
• 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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Практични решения за намаляване разходите на ДОО 
• 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“ 
 
√ Рекордно понижение на цените с 2,6% за година 
Понижение на цените с 2,6% за последната година изчисли вчера Националният статистически институт. Това е най-
високата дефлация на годишна база, която е отчитана досега в България. Февруари е седмият пореден месец с 
отрицателна инфлация. 
През миналия месец цените са паднали с още 0,4%. (Виж графиката.). 

 
Според експертите основна причина за продължителната дефлация у нас са административно определяните цени на 
тока. Именно с тяхното понижение през втората половина на 2013 г. започна и отчитането на отрицателна инфлация. 
През януари имаше и още едно намаление на електроенергията. 
Другият фактор за дефлацията е понижението на някои международни цени на основни суровини и материали. Наскоро 
в доклад на Българската народна банка беше посочена като причина за дефлацията и слабата динамика в потреблението 
на домакинствата. 
Експертите на БНБ обаче очакват спадът в цените да спре през второто тримесечие на годината. 
През февруари спрямо януари се отчита леко увеличение от 0,2 на сто при храните. Поскъпване от 18% има при 
краставиците, а с 14,5 на сто и на зелето. 
Най-значимо пък е поевтиняването при доматите - с 9%, захарта - с 4,1%, каймата - с 1,6%. Цените на алкохола и цигарите 
са без промяна от миналия месец. 
В групата на нехранителните стоки намаление от 2,3 на сто има при дрехите, а с 4,7% - на обувките. При транспортните 
услуги има спад от 2,3 на сто, като причината е поевтиняването на горивата. Например дизелът вече е с 2,4 на сто по-
ниски цени, а пропан-бутанът - със 7,4%. 
Поевтиняване е отчетено и при лекарските и стоматологичните услуги - съответно с 2,9 и 5,4 на сто, докато при 
лекарствата има поскъпване от 0,3 процента. 
Цените в т.нар. малка потребителска кошница, в която влизат 100-те най-необходими стоки, пък са без промяна през 
фувруари, както и от началото на годината. Рекордно понижение на цените с 2,6% за година. 
 
Вестник „Капитал“ 
 
√ Още 50 млн. евро за малък и среден бизнес 
СИБанк ще финансира предприятия с ресурс от ЕИБ на лихвени нива около 5% 
Нови 50 млн. евро кредитен ресурс ще бъдат насочени за финансиране на малки и средни предприятия (МСП) в 
България. СИБанк и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписаха в четвъртък споразумение за кредитна линия в 
размер на 50 млн. евро, като средствата ще се използват за кредитиране на МСП. Банката има ангажимента да удвои 
този ресурс със собствени средства, каза Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБанк. 
Заемите към бизнеса ще се отпускат при по-ниска цена на финансиране с около 2 процентни пункта в сравнение с 
кредитите, отпускани със собствен ресурс, посочи още Андронов. Така средната лихва на кредити, финансирани по 
споразумение с ЕИБ, ще е около 5%. Ще се отпускат както инвестиционни, така и оборотни заеми. 
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С кредитната линия може да се финансират и проекти по еврофондове, което дава възможност освен за по-ниска лихва 
съответната фирма да получи за проекта си и грант по европейска програма. Възможно е и комбинирано финансиране 
със средства по това споразумение с инициативата JEREMIE. 
Скоростно усвояване  
Прогнозите на банката са, че до два-три месеца средствата по кредитната линия ще бъдат оползотворени, тъй като вече 
имат одобрени проекти, които чакат финансиране. Основание за очакването е и фактът, че предходната кредитна линия 
от ЕИБ за 50 млн. евро, споразумението за която беше подписано през септември 2013 г., е усвоена за по-малко от пет 
месеца, обясни Петър Андронов. 
За сравнение  - той посочи, че кредитната линия, която СИБанк взима от ЕИБ през 2009 г. за 25 млн. евро, е усвоена за 35 
месеца, а следващата от 30 млн. евро - за 22 месеца. Така от ЕИБ и СИБанк сега отчетоха седем пъти по-бързо усвояване 
на бизнес кредитите. 
В момента се наблюдава активизиране на търсенето на кредити сред фирмите, особено средните по размер, и дори 
имаме опасения, че тези средства няма да са достатъчни да отговорят на скоростта на усвояването им, каза още 
Андронов. 
Причина за дългия период на усвояване на първата кредитна линия (от 2009 г.) освен пика на кризата е било и това, че 
първоначално средствата са били разрешени за финансиране само на инвестиционни кредити. Поради икономическите 
условия тогава се е наложило преструктуриране на програмата с разширяване на обхвата й и за кредити за оборотни 
нужди. 
 
Вестник „Дневник“ 
 
√ Стоките и услугите са поевтинели с 0.4% през февруари 
За пореден месец Националният статистически институт отчита дефлация. Така през февруари цените на стоките и 
услугите са намалели с 0.4 на сто спрямо предходния месец. 
В сравнение с година по-рано също има дефлация от 2.6 на сто, като тя продължава да се ускорява. През януари 
годишната дефлация беше 2.2 процента. 
Най-голям принос за месечната дефлация имат цените на облеклото и обувките, които са се понижили през февруари с 
3.1 на сто, и транспортът, който е поевтинял с 2.3 процента. Поскъпване е отчетено при храните и безалкохолните 
напитки, както и при образованието – с 0.2 на сто. 
На равнището си от януари остават цените на алкохола и тютюневите изделия, както и на услугите в ресторантите и 
хотелите. 
От храните най-значително са поевтинели доматите – с 9 на сто, листните зеленчуци – с 5.1 на сто, захарта – с 4.1 на сто, 
свинското – с 1.3 на сто. 
Поскъпнали през месеца са зелето – с 14.5 на сто, маргаринът – с 2.3 процента, морковите – със 7.7 на сто, краставиците – 
с 18 на сто. 
Най-много през февруари сред нехранителните стоки поевтиняват пропан-бутанът – със 7.4 на сто, обувките – с 4.7 
процента, облеклото – с 2.3 процента, и дизеловото гориво – с 2.4 на сто. 
През февруари са поевтинели също лекарските (с 2.9%) и стоматологичните услуги (с 5.4%). Лекарствата обаче са 
поскъпнали с 0.3%. 
 
Вестник „Преса“ 
 
√ Статистиката отчете дефлация. При хранителните стоки и безалкохолните напитки цените са се повишили за месец с 
0,2 на сто 
Около 2 700 000 осигуряващи се осигуряват пенсиите на 2 200 000 души, стана ясно от думите на експертът 
Индексът на потребителските цени се е понижил през февруари, сочат данните на националната статистика. Според 
сметките инфлацията на месечна база е минус 0,4 на сто, а на годишна основа минус 2,6 процента. При хранителните 
стоки и безалкохолните напитки като цяло цените са се повишили за месец с 0,2 на сто, но в сравнение с втория месец на 
миналата година те са паднали с 1,5 на сто. Цените на алкохола и тютюневите изделия са запазили януарските си цени и 
през февруари, но за последните 12 месеца е отчетено поскъпване от 1,4 на сто. Облеклото и обувките са ни излезли по-
евтини през февруари, като спадът за месец е 3,1 на сто, а за година 1,6 процента. 
В сферата на жилищата - наеми, текущ ремонт и комунални разходи, през февруари е отчетено леко намаление от 0,1 
процент, а в сравнение с февруари миналата година спадът е 7,7 процента. Обзавеждането и електроуредите също са с 
по-ниски цени, като спрямо януари общото понижение е 0,8 процента, а за година е два пъти по-голямо - 1,6 на сто. 
Понижение сe наблюдава и в здравеопазването, където цените падат с с 0,2 на сто за месец и с 3,8 процента за година. В 
образованието обаче е регистрирана обратната тенденция, като през февруари цените са се увеличили с 0,2 на сто в 
сравнение с предходния месец и с 1,3 процента в сравнение с февруари 2013 година. 
В транспортния сектор обаче цените са се понижили, като месечният и годишният спад са съответно 3,3 на сто и 3,7 
процента. Лек спад на цените от 0,1 на сто е регистриран в сферата на съобщенията. Развлеченията са ни излезли по-
евтини през февруари, като спадът спрямо предходния месец е 0,1 на сто, а в сравнение с дванадесет месеца по-рано е 
3,3 на сто. Цените в ресторанти и хотели през февруари са останали на нивата от първия месец на 2013-а, а за последната 
година са се увеличили с 2 на сто. 
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√ Заради очаквания дефицит: От НЗОК искат спешна среща с Орешарски 
От НЗОК искат спешна среща с премиера, министъра на здравеопазването, за да може Надзорният съвет да изложи 
какви проблеми стоят до края на годината пред институцията 
"Няма решение по отношение на бюджетите на болниците за цялата година". Това каза днес д-р Иван Кокалов от КНСБ, 
след заседание на Надзорния съвет на НЗОК. „Има още нерешени неща, днес получихме писмо от министерството с 
тяхното становище, по правилата за образуване на бюджетите. По закон, след като ние ги разгледаме, 14 дни трябва да 
стоят на сайта на министерството и след това да излезе министерско постановление”, каза д-р Иван Кокалов. На 
заседанието на Надзорния съвет са присъствали три районни каси – Пловдив, София и Стара Загора, за да чуем от тях как 
всъщност, използвайки старите правила, са формирали проектобюджетите за цялата година. За съжаление, се оформя 
дефицит. Единственото решение, което взехме беше за февруари месец, като трети месец от първото тримесечие. За 
техните прогнозни бюджети, включително това, че над прогнозните, след проверка ще бъдат платени на 100%”, допълни 
д-р Иван Кокалов. 
На въпрос за дефицита, който се очертава д-р Иван Кокалов посочи: „Той е планиран още с бюджета, още повече, че 
имаше компенсации и плащания от тазгодишния бюджет, покривахме дефицити от миналата година, така че няма да  
навлизам в подробности”. 
От НЗОК искат спешна среща с премиера, министъра на здравеопазването, за да може Надзорният съвет да изложи какви 
проблеми стоят до края на годината и как ще бъдат решени. „Искаме да бъдем изслушани, за да знаем как да 
процедираме оттук нататък. В края на миналата година, имаше споразумение, когато се взе решение, през януари, да се 
изплащат тези дефицити и под това решение са се подписали – премиер, министър на финансите, министър на 
здравеопазването, Лекарският съюз, че в юни месец ще има рекапитулация и ще се разгледа каква е ситуацията, за да се 
насочат мерки. Ние искаме да знаем какво може да бъде предприето, защото това предопределя решенията ни до края 
на годината. Не искаме всеки да си измива ръцете с Касата и тя да бъде виновна за всичко. Изпълняваме нещо, което е 
решено в парламент, Министерски съвет, някой трябва да ни каже, а не ние да сме виновни за това, че липсват 
лекарства, има дефицит в болници и т.н.”, заяви още д-р Иван Кокалов. 
 
√ Вицепремиерът Даниела Бобева: Правим радикална реформа в администрацията 
3-дневен става срокът, в който една администрация е длъжна да предостави по служебен път информация, 
необходима на друга администрация за предоставяне на услуга на гражданин или бизнесмен 
Административно-процесуалният кодекс, който бе приет от Народното събрание, извършва революция в предоставянето 
на услуги на гражданите и бизнеса. Чрез въвеждането на задължение да се прилага комплексно административно 
обслужване ще бъдат спестени разходи на държавата, време и средства на гражданите и на представителите на бизнеса. 
Така коментира приемането на АПК от НС зам. министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева, 
съобщиха от правителствената пресслужба. Кодексът дефинира понятието комплексно административно обслужване. 
При него гражданите ще подават само едно заявление, с което изискват предоставяне на определена услуга. Всички 
административни органи, в това число органите на съдебна власт и общините, се задължават да осигурят и обменят 
необходимата информация и да извършат услугата, изискана в заявлението. Този начин на обслужване става 
задължителен след 1 януари 2015 г. 
За първи път служебното начало при предоставяне на услуги е въведено в Наредбата за административно обслужване от 
2006 г. В нея е предвидено задължение административните органи служебно да осигуряват всички издавани от тях 
документи, необходими за предоставяне на административни услуги. През 2008 г. в Закона за електронното управление 
се въвеждат еднократното събиране и създаване на данни, служебното уведомяване и автоматизираното предоставяне. 
Защо администрациите продължават да изискват документи до днес? Според експертите, разработили КАО, причината е, 
че в наредбата задължението на администрацията да събира служебно информацията е поставено под условие: ако е 
технически възможно. За 8 години администрациите не намериха такава техническа възможност. Законът за 
електронното управление се отнася само до предоставянето на електронни услуги. 
"С приемането на АПК на практика служебното събиране на информация и документи ще стане задължение на 
администрациите и ефектът за всички ще е огромен", убедена е Бобева. 3-дневен е срокът, в който една администрация 
е длъжна да предостави по служебен път информация, необходима на друга администрация за предоставяне на услуга 
на гражданин или бизнесмен. Създава се възможност, когато искането се отнася до комплексното административно 
обслужване, заявяването на услугата да става пред всеки административен орган, който е част от системата. Т.е. 
заявлението за комплексна услуга ще може да се подава в най-близкия до гражданина или до представителя на фирмата 
административен орган. "Това ще е изключително важно достижение, особено за хората в малките градове и за 
представителите на малки фирми", коментира вицепремиерът. 
Чрез комплексното административно обслужване се разширява достъпът на гражданите и бизнеса до услуги. Въвежда се 
възможност заявяването на услугата да става по пощата, по електронен път или на гише. Тези канали могат да се 
комбинират. От една страна ефектът за гражданите, от отдалечени населени места, които искат да заявят услуга по 
пощата, е огромен. От друга страна електронните услуги стават много по-привлекателни за гражданите и 
предприемачите, които имат електронен подпис. Една от причините сега да не се ползват масово електронните услуги е, 
че при заявяване на услугата по електронен път с електронен подпис, заявителят трябва да отиде до определен 
административен орган, за да получи документ на хартия, който в последствие му се изисква от друга администрация. 
Чрез новите разпоредби се пести време и разходи за такси. 
Много съществен момент е, че организациите, предоставящи обществени услуги, се задължават да предлагат 
комплексно обслужване. Сега електроразпределителните дружества, ВиК дружествата, мобилните оператори и др. не 
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прилагат правилата за административно обслужване, определят свои срокове, които често не спазват. С новите 
разпоредби различните администрации могат да се споразумяват да изграждат общи центрове за предоставяне на 
услуги. На администрациите се забранява да изискват от гражданите и фирмите информация или документи, които са 
налични при тях или при друг административен орган. Те са длъжни да си ги осигуряват служебно. 
До 1 януари 2015 г. администрациите трябва ускорено да осигурят автоматизиран обмен на данни, за да не се налага да 
ги обменят на хартиен носител. След този срок администрациите, които нямат междурегистров обмен, трябва да 
осигурят достъп на служители до регистри, по електронна поща, на хартия за обмен на информация, или да въвеждат по-
широко практиката на деклариране на данни в заявлението без да се представят документи. За да се спазва срокът, 
предстои усилена работа по осигуряване на служебен обмен между регистрите в администрацията. 
Бобева съобщи, че вече са свързани 34 от най-важните регистри на 14 администрации с цел осъществяване на обмен на 
информация и улесняване създаването и предоставяне на комплексни електронни административни услуги. В 
експлоатация бе въведена Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация, която има задача 
да свърже всички институции на централната и общинската администрация. С въвеждането на мрежата държавата 
спестява над 30 млн. лв. годишно от бюджетите на ведомствата за комуникационна свързаност и пренос на данни. Към 
момента броят на свързаните ведомства и техните подразделения е 1300. 
"Всичко това е в съответствие с реформата, която извършваме в публичната администрация. Ние искаме да създадем по-
малка, по-мотивирана и ефективна администрация, която работи в интерес на гражданите и бизнеса", подчерта 
вицепремиерът Даниела Бобева. Тя припомни, че сред целите на правителството е максимален брой административни 
услуги да бъдат електронизирани, като основа на бъдещото електронно управление. 
В тази връзка бяха разработени нови 50 вътрешни електронни административни услуги и 24 електронни услуги за 
граждани. Предстои внедряването на 50 електронни административни услуги за Столичната община и 12 пилотни 
комплексни услуги в община Велико Търново, Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Българската агенция по 
безопасност на храните. Предстои въвеждане на единен системен интегратор, който ще поддържа, управлява и гъвкаво 
ще разпределя ресурсите на електронното управление. Предвидено е и повишаване на познанията и уменията както на 
администрацията, така и на населението и бизнеса в сферата на информационните и комуникационни технологии с цел 
повишаване на търсенето на електронни услуги. 
Стъпка към въвеждането на електронно управление е изграждане на широколентов достъп в отдалечените, слабо 
населени и селски райони. Осигурено е безвъзмездно финансиране за над 39 млн. лв. по линия на Оперативна програма 
"Регионално развитие" за изграждане на високоскоростен широколентов достъп от следващо поколение в 29 общински 
центъра и 24 малки населени места в 19 слабо населени и отдалечени райони. През декември 2013 г. бе представен 
проект на Национален план за достъп от следващо поколение. Целта е до 2020 г. да се постигне 100% широколентово 
покритие и 60% широколентово проникване на територията на цялата страна. 
 
Вестник „Класа“ 
 
√ Строим 8 завода 
8 нови завода ще заработят у нас до края на годината, пише "Стандарт". Ще бъде отворено предприятие за производство 
на механични и електронни части за автомобили, както и друго за автоклиматици. Ще бъдат открити и заводи за 
усилватели и радио- и телевизионна техника, за лазерни машини, за медицинска техника, за производство на 
промишлени газове. Ще имаме и нов завод за захарни изделия и пристанище в Силистра. Инвеститорите на тези проекти 
вече са сертифицирани, заяви министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. От ведомството му отказаха 
повече подробности за новооткриващите се предприятия, защото такава била волята на собствениците им. 
 
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 
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. 
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√ Инфлацията чупи рекорди - 2,6% 
София. Годишната инфлация до края на февруари е минус 2,6%, обявиха от НСИ. Това е абсолютен рекорд - най-ниската 
инфлация, откакто националната статистика отчита движението на цените. След като през януари месечната инфлация 
беше минус 0,2%, за февруари е минус 0,4%, сочат данните на НСИ. Така се продължава тенденцията от миналата година, 
когато през седем от месеците беше отчетено падане на цените. В резултат се стигна до тази рекордно ниска годишна  
инфлация. 
Конкретно през февруари отрицателната инфлация се дължи на падането на цените на дрехите (-2,3%), обувките (-4,7%), 
бензина (-1,6% за А95Н), както и на редица домашни уреди като хладилници и фризери (-1,3%), готварски печки (-1,7%), и 
телевизори (-2,1%). През февруари са паднали и цените на редица храни като свинско месо (-1,3%), пилешко (-1%), олио 
(-1,3%), домати (-9%), марули (-5,1)%, и захар (-4,1%), но като цяло за всички храни има ръст на цените с 0,2%. Жилищното 
обзавеждане, както и обичайните стоки за поддържане на дома през февруари са поевтинели с 0,8%.  
Падането на цените може да е добро за отделния потребител, но не е здравословно за икономиката като цяло, защото 
ограничава желанието на фирмите да инвестират и съответно да разкриват работни места. А това пък задържа ръста на 
доходите. При отрицателна инфлация обаче хората, които имат работа, могат по-лесно да планират семейния си бюджет, 
а оттук и да повишат потреблението си. Падането на цените се отразява много добре и на хората с депозити в банките. За 
година на всеки 100 лв. на влог в банка гражданите са спечелили близо 7,5 лв. 
 
Вестник „Монитор“ 
 
√ Дефлация 0,4 % през февруари 
Месо, захар и зеленчуци поевтиняват. Падат цените на всички горива 
Цените на месото, захарта и зеленчуците са паднали през февруари. Това сочат данните на Националния статистически 
институт (НСИ). Статистиката отчита и през втория месец на 2014 г. дефлация от 0,4 на сто спрямо януари. По данни на 
института от началото на годината спрямо декември 2013 г. инфлацията е минус 0,6%. През февруари дефлация в размер 
на 2,6 на сто се отчита и на годишна база. 
В разглеждания период хлябът е по-евтин с 0,3% по-ниска спрямо януари. Цената на говеждото месо намалява с 1,1 на 
сто, на свинското  с 1,3%, и на мръвките от домашни птици  с 1%. Понижение се отчита и при малотрайни и трайни 
колбаси съответно с 0,5 и 0,2%, а при каймата с 1,6%. През февруари спад има още при кравето масло – 0,1%, 
слънчогледовото олио – 1,3%, листните зеленчуци  с 5,1%, и захарта – 4,1%. 
Най-голям е спадът в цената на доматите 
които са се продавали с 9 на сто по-евтино. По-ниски цени се отчитат и на нехранителните продукти. През февруари 
намаление има при облеклото и обувките  съответно с 2,3 и 4,7%, при въглищата с 1,4%. Понижение се наблюдава в 
продажбите на газообразните и течните горива за битови нужди  съответно с 4,6% и 2,6% и мебелите с 0,9 на сто. Цените 
на всички видове горива също са намалели през втория месец на годината. Спадът при дизелово гориво е 2,4%, при 
бензин А95Н е 1,6%, при А98Н е 0,9%, при газта 7,4  на сто и при метана  0,3%. 
Хладилници и фризери, готварски печки и телевизори са поевтинели съответно с 1,3%, 1,7% и с 2,1%. Цените на 
продуктите за лична хигиена и козметиката са се понижили с 0,7 на сто, а на прахове за пране  с 1,9%. 
По данни на НСИ увеличение се отчита в цените на ориза с 0,6%, пресни и кисели млека  по 1%, бялото саламурено  
сирене с 0,3% и кашкавала  с 0,4%. По-скъпо са се търгували яйцата, маргаринът и рибата, съответно с 0,5%, 2,3% и 0,5 на 
сто. 
При краставиците поскъпването е най-голямо с 18,0%, след него са зелето  14,5%, и морковите  със 7,7 на сто. Цените на 
боба, цитрусови и южни плодове и кафето нарастват, както следва с 1,8%, 0,6% и 1,4 на сто. 
Почивките и пътуванията поскъпват 
с 0,2% през втория месец на годината, информират още от НСИ. По-високи са стойностите в закусвалните с 0,5% и 
градинарство и цветарство  с 2,5 на сто. 
През февруари е регистрирано намаление на цените на лекарските и стоматологичните услуги  съответно с 2,9 и 5,4%, а 
на лекарствата са се повишили с 0,3%. 
През февруари цените на стоките и услугите от малката кошница за най-бедните 20% от домакинствата са с разнопосочен 
знак. Хранителните продукти поскъпват с 0,2%; нехранителни стоки  намаление с 0,5 на сто; а услугите остават на 
равнището от миналия месец. 
 
Investor.bg 
 
√ Над 84% от фирмите са подали данъчните си декларации онлайн 
Около половината от подадените досега декларации са на фирми, които не са имали дейност през миналата година 
Повече от 84% от действащите дружества в страната са подали данъчните си декларации онлайн, подписани с 
електронен подпис. Това показват предварителните данни на Националната агенция по приходите. 
Фирмите, подали декларациите по електронен път, ползват 1% отстъпка от дължимия годишен данък. Сумата обаче не 
може да надхвърля хиляда лева. 
До момента са подадени 50,6 хил. декларации по закона за корпоративното подоходно облагане. От тях само 27 хил. 
обаче са от дружества, които са извършвали дейност през миналата година. Крайният срок за подаването на тези 
декларации изтича на 31 март. За разлика от тях, физическите лица подават декларации за своите доходи до края на 
април. 
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От НАП напомнят, че задължение за подаване на декларации имат и фирмите, които не са извършвали дейност през 2013 
година. Те обаче попълват специален формуляр, в който декларират, че през миналата година не са отчели приходи и 
разходи съгласно счетоводното законодателство. 
До 31 март е и крайният срок, в който фирмите трябва да внесат своите данъци. Плащането към хазната може да стане 
във всяка банка с попълване на вносна бележка, напомнят данъчните. 
От 1 март вече е премахната единната данъчна сметка за задълженията. По тази причина внасянето на данъци и други 
приходи за централния бюджет вече е по код 11 00 00, напомнят още от НАП. 
 
Списание Мениджър 
 
√ 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. 
 


