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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
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√ Бизнесът: Допълнителният отпуск ще деквалифицира родителите 
В Кодекса на труда има заложена европейска директива, която дава възможност на родителите да използват отпуск за 
отглеждането на детето си до 8-годишна възраст. Това е времето, в което малките имат най-голяма нужда от родителите 
си. Това каза в сутрешния блок на БНТ изпълнителният секретар на КНСБ Ася Гонева. Предложението ни е отпускът, който 
в момента законодателят е определил като неплатен, да бъде платен. Не знам защо това предложение се свързва с 
майчинството, уточни тя. По думите й разходите за този родителски отпуск според европейската директива трябва да 
поеме работодателят. Тя обясни, че не е задължително въпросните допълнителни шест месеца отпуск да се вземат 
наведнъж, а и никой не може да задължи нито майката, нито бащата да го ползват. Според Ивелин Желязков от 
Асоциацията на индустриалния капитал, ако това предложение бъде реализирано на практика, то ще доведе до 
проблеми както за работодателя, така и за работниците, тъй като парите за този платен отпуск трябва да бъдат 
изработени. Удължаването на престоя извън пазара на труда на родителите ще ги деквалифицира допълнително, 
подчерта Желязков. Той заяви, че Асоциацията предлага да се съкрати срокът на отпуска, за да може да се увеличат 
плащанията на бизнеса към служителите. Цвета Брестничка от Асоциация "Родители" уточни, че на такъв отпуск би 
трябвало да имат право и двамата родители – по шест месеца. Тя обаче изрази опасения, че това ще ги направи 
нежелани работници за бизнеса. И сега майките, особено тези на повече деца, трудно си намират работа, посочи 
Брестничка. Тя е скептична, че и да бъде прието, предложението ще бъде осъществено на практика и родителите ще 
могат реално да използват допълнителните шест месеца отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. 
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√ Синдикатите склонни да паднат графиците за отпуските 
Предложението за по-дълго майчинство - сурова идея 
Синдикатите са готови да направят компромис и да приемат предложението на работодателските организации да 
отпаднат графиците при ползването на отпуските, ако бизнесът се съгласи да отпадне давността при ползването им. Това 
каза Чавдар Христов от КНСБ на брифинг след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Той посочи, че въпросът е обсъден в комисия към съвета, но няма окончателно решение заради различията в позициите 
на двустранно ниво. Все пак Христов уточни, че е възможно да се приеме предложението да отпаднат графиците за 
малките и средните предприятия. 
Припомняме, че вицепремиерът Даниела Бобева преди време коментира идеята да отпаднат графиците при планиране 
на отпуските, като посочи, че кабинетът ще работи за това предложение с цел да облекчи бизнеса. 
По темата за удължаване на платеното майчинство социалните партньори отказаха коментари с обяснението, че това е 
само една сурова идея и няма съгласие между синдикати и работодатели по нея. Когато бъде постигнато известно 
сближаване на позициите, идеята ще бъде коментирана в тристранката, каза Чавдар Христов. 
По-рано днес тя беше коментирана и от управителя на НОИ Бисер Петков. Той каза, че към момента от осигурителния 
институт не са искани разчети за ефекта от подобна мярка. 
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров коментира вчера идеята платеният отпуск по майчинство да се удължи с още шест 
месеца, така че да стане две години и половина, като посочи, че в момента родителите не се възползват от правото си на 
майчинство, защото то е неплатено. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил 
Велев заяви, че предложението за удължаване на платеното майчинство би могло да се обсъди, но при определени 
условия. 
Днешното заседание на тристранния съвет приключи без нито едно окончателно решение по всички 400 предложения на 
социалните партньори по Кодекса на труда. Всички страни се обединиха около становището, че предложенията са 
твърде много и различията прекалено големи. 
Беше решено да бъдат формирани две работни групи към министерството на труда, които да излязат с единни и 
конкретни предложения по всички 400 точки, които поетапно да влизат за обсъждане в тристранния диалог. 
И работодатели, и синдикати обаче са единни по въпроса, че Кодексът на труда е много остарял, на 28 години, и има 
нужда от коренна промяна. 
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Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов заяви, че има известен напредък 
по преговорите по новия Кодекс на труда, макар и засега да има консенсус по едва четири точки. 
Чавдар Христов от КНСБ отново напомни, че по-ефективно ще се работи, ако предложенията първо бъдат обсъдени на 
двустранно ниво и после да се предложат на министерския съвет. 
 
zdrave.net 
 
√ Тристранката влезе в спор заради промени в работата на ТЕЛК  
Участниците в Националния съвет за  тристранно сътрудничество не постигнаха съгласие по предложението от 
Министерството на здравеопазването за промени в правилника за устройството и организацията на работата на 
медицинските експертизи. По време на днешното заседание на тристранката експертът на МЗ д-р Екатерина Кунева най-
напред представи накратко най-съществените промени. Като основна тя посочи закриване на териториалните лекарски 
комисии по очни, белодробни и психични заболявания. Тя каза, че в момента функционират 4 очни, 8 белодробни и 8 
психиатрични ТЕЛК, които имат много висока натовареност - за 2013 г. в специализираните ТЕЛК са извършени 55 500 
освидетелствания, като от тях 14 000 са за очни болести, 12 000 по белодробни болести и 3000 за психични заболявания. 
В същото време няма желаещи специалисти да работят в тези комисии, в резултат на което се е стигнало до  закриване 
на ТЕЛК във Враца, Бургас и Стара Загора. Според МЗ при тази ситуация хората са принудени да чакат с месеци, дори 
години за някои очни ТЕЛК. С предложението ще се постигне съкращаване на сроковете за издаване на решение. Ще се 
оптимизират разходите на НЗОК за изследвания и намаляване на основателните жалби, смятат от министерството. 
От  КНСБ обявиха, че не са съгласни с това лекарите от комисиите да могат да признават експертизи, които са с давност 
до 12 месеца. От синдиката не харесват и предложенията около новата организация на ТЕЛК-овете, при която трябва 
бъдат закрити териториалните ТЕЛК-ове по очни, белодробни и психиатрични болести, а комисиите да могат да викат 
специалисти при нужда. Зам.-председателят на КНСБ д-р Пламен Радославов каза, че по негово мнение промяната е 
писана на коляно и няма да реши нито един проблем. Той попита представителите на МЗ какъв е смисълът да се 
разрешава откриването на ТЕЛК в центровете по психично здраве, където работят само специалисти по психиатрия, а в 
същото време да има изискване във всяка комисия да има специалист по очни болести. „Ние едва намираме трима 
специалисти за специализираните ТЕЛК-ове по очни болести, а как ще намерим за 12-те ТЕЛК-а в София. Как ще ги 
оборудваме с апаратура, или ще се гледа само по документи? Дори очният лекар да иска да види нещо, как ще стане 
това без апаратура? Не се ли влошава така качеството на ТЕЛК-овете?“, попита още той. 
В отговор зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков каза, че трябва да се разбере, че ТЕЛК не е лечебно 
заведение. „Там апаратура не им трябва. Ако трябва да се направят изследвания, самата комисия може да ги поръча“, 
отговори той. По отношение на критиките, отправени към възможността лекарите да признават експертизи с давност от 
12 месеца, д-р Пенков заяви, че това ще облекчи хората. Той напомни, че така ще им се спести време в излишни 
изследвания и обикаляне по лекари. По думите му, ако лекарите от комисията преценят, че има някаква промяна в 
състоянието на пациента, нищо не им пречи да поискат нови изследвания. Д-р Пенков също така добави, че част от 
предложените от МЗ текстове могат да се доизгладят. 
От АИКБ пък коментираха, че по принцип подкрепят предложените промени, но пък имат няколко препоръки. Една от тях 
е да не се занижават изискванията за стажа на лекарите, които могат да работят в комисиите. Според работодателите 
също така е необходимо да се наложат стандарти, когато става въпрос за признаването на експертизи с давност до 12 
месеца. Те също така отправиха и предложението ТЕЛК да може да се произнася за пригодността на освидетелствания 
човек – какво може да върши той. 
От БТПП пък казаха, че подкрепят забележките на КНСБ. 
В  крайна сметка вицепремиерът Зинаида Златанова отправи препоръка към МЗ да направи опит да отчетат бележките 
на социалните партньори преди приемането на правилника. „Опитайте се всички разумни и работещи предложения да 
бъдат отчетени“, призова тя. 
 
Вестник Труд 
 
√ Тристранният съвет се отказа от допълнителните 6 месеца майчинство  
Изменения по отношение на майчинството няма да има на този етап. Това стана ясно по време на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество. 
Преди заседанието синдикатите предложиха да се въведе допълнително 6 месеца платено майчинство. От КНСБ 
предлагат майките да могат да ползват шест месеца платен отпуск до навършване на осемгодишна възраст на детето, за 
който трябваше да плащат работодателите. В момента родителите имат право на неплатен отпуск. 
Бизнесът се обяви против и представи контрапредложение - майчинството да се намали с половин година до 18 месеца. 
Освен това работодателите искат, докато жените са в майчинство, да не им се трупа платен годишен отпуск и да нямат 
право на отпуск веднага, след като се върнат на работа. 
Според управляващите обаче условия за промени по отношение на майчинството в момента няма. Затова темата 
отпадна от дискусиите на заседанието на съвета. 
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√ Синдикатите са готови да приемат отпадане на графиците при отпуските 
Социалните партньори отказаха коментар по темата за удължаване на платеното майчинство с обяснението, че 
това е само една сурова идея 
Синдикатите са готови да направят компромис и да приемат предложението на работодателските организации да 
отпаднат графиците при ползването на отпуските, ако бизнесът се съгласи да отпадне давността при ползването им. Това 
каза Чавдар Христов от КНСБ на брифинг след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Той посочи, че въпросът е обсъден в комисия към съвета, но няма окончателно решение заради различията в позициите 
на двустранно ниво. Все пак Христов уточни, че е възможно да се приеме предложението да отпаднат графиците за 
малките и средните предприятия. 
Бизнес организациите отказаха коментар по темата. 
Припомняме, че вицепремиерът Даниела Бобева преди време коментира идеята да отпаднат графиците при планиране 
на отпуските, като посочи, че кабинетът ще работи за това предложение с цел да облекчи бизнеса. 
По темата за удължаване на платеното майчинство социалните партньори отказаха коментари с обяснението, че това е 
само една сурова идея и няма съгласие между синдикати и работодатели по нея. Когато бъде постигнато известно 
сближаване на позициите, идеята ще бъде коментирана в тристранката, каза Чавдар Христов. 
По-рано днес тя беше коментирана и от управителя на НОИ Бисер Петков. Той каза, че към момента от осигурителния 
институт не са искани разчети за ефекта от подобна мярка. 
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров коментира вчера идеята платеният отпуск по майчинство да се удължи с още шест 
месеца, така че да стане две години и половина, като посочи, че в момента родителите не се възползват от правото си на 
майчинство, защото то е неплатено. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил 
Велев заяви, че предложението за удължаване на платеното майчинство би могло да се обсъди, но при определени 
условия. 
Днешното заседание на тристранния съвет приключи без нито едно окончателно решение по всички 400 предложения на 
социалните партньори по Кодекса на труда. Всички страни се обединиха около становището, че предложенията са 
твърде много и различията прекалено големи. 
Беше решено да бъдат формирани две работни групи към министерството на труда, които да излязат с единни и 
конкретни предложения по всички 400 точки, които поетапно да влизат за обсъждане в тристранния диалог. 
И работодатели, и синдикати обаче са единни по въпроса, че Кодексът на труда е много остарял, на 28 години, и има 
нужда от коренна промяна. 
Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов заяви, че има известен напредък 
по преговорите по новия Кодекс на труда, макар и засега да има консенсус по едва четири точки. 
Чавдар Христов от КНСБ отново напомни, че по-ефективно ще се работи, ако предложенията първо бъдат обсъдени на 
двустранно ниво и после да се предложат на министерския съвет. 
 
Вестник Сега 
 
√ Малките фирми пак ще имат срок за ползване на отпуска 
Социалните партньори тепърва ще обсъждат най-спорните предложения за промени в Кодекса на труда 
Платеният годишен отпуск в малките фирми ще трябва да се ползва до 6 месеца след календарната година, за която се 
полага. Ако работодателят не разреши вземането му в този срок, служителят ще има право да го вземе, когато реши в 
рамките на 2-годишната давност и с 2-седмично предизвестие. Този текст се очаква да замени облекчението за фирмите 
с персонал до 10 души да не правят вече задължителен график за отпуските като останалите. Такова условие имаше и 
преди в Кодекса на труда, но беше махнато при въвеждането на графика. 
Промените в реда за ползване на отпуските в малките фирми са сред четирите пункта, по които има съгласие между 
работодатели и синдикати, обяви вицепремиерът Зинаида Златанова. От изявленията на двете страни и от протоколите 
на комисиите към тристранката обаче не личи да има такова. Работодателите подкрепят предложението на социалното 
министерство за отпадане на графика и за 6-месечния срок, но синдикатите са против и даже искат увеличение на 
давността от 2 г. с половин година. Вчера КНСБ излезе и с алтернативна идея графиците да отпаднат за всички фирми, но 
с тях да отпадне и давността за ползването на почивката. 
Освен за графика за отпуските социалните партньори са се договорили и за въвеждането на електронно трудово досие на 
работника, където ще се събира информация за длъжността му, за реда, по който синдикалните организации ще 
получават информация от работодателите, както и за сключване на споразумения между двете страни след преценка на 
държавата по въпросите на трудовите и осигурителните отношения. По тези позиции на социалното министерство бе 
възложено да напише текстовете за изменение на КТ. 
Големият пакет с предложения в някои от най-важните текстове на кодекса обаче очаквано остава за неопределеното 
бъдеще. В обобщения вариант има около 400 идеи на бизнеса и синдикатите. Вчера те не са дебатирани по същество, а 
ще се разпределят тепърва на две работни групи. Сред исканията имаше за по-гъвкаво работно време, повече 
възможности за извънреден труд (на работодателите), съответно повече почивки и допълнителни плащания (от 
синдикатите). Имаше идея и служителят да понася санкция, ако склони да получава част от възнаграждението си под 
масата. 
ОТЛАГАНЕ 
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В тристранката вчера не е станало дума и за нашумялото искане на КНСБ за още 6 месеца платен отпуск на всеки родител 
до навършване на 8-годишна възраст на детето. Този отпуск съществува и сега, но е неплатен. Идеята тепърва ще се 
обсъжда в комисиите към НСТС, но работодателите са категорично против. "Това би струвало по 360 млн. лв. годишно на 
бизнеса. Откъде да ги вземем тези средства? Това означава, че малките предприятия трябва направо да ги разпуснем", 
коментира Димитър Бранков от БСК. Председателят на НОИ Бисер Петков каза, че не са искани разчети за подобна 
мярка. Нещо повече - бизнесът иска по време на майчинството да не се полага платен отпуск, за да не се трупа отпуск 
върху отпуск. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Средата за бизнес се подобрява 
Най-осезаемо расте оптимизмът в строителния сектор 
Мениджърите в България гледат по-оптимистично на средата за правене на бизнес, показват данните от месечното 
проучване на Националния статистически институт (НСИ). През април наблюдаваният от НСИ показател на бизнес 
климата се подобрява с 1.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец. По-добри нагласи има както в 
промишлеността и строителството, така и в търговията на дребно, отбелязват от националната статистика. 
Показателят на бизнес климата е най-близкият български аналог на популярния на Запад индекс за поръчките на 
компаниите (purchasing manager’s index, PMI). Изследването се прави от НСИ на месечна база чрез анкети сред 
мениджъри и предприемачи, като включва въпроси за оценката им за моментното състояние на бизнес средата и за 
очакванията им за това как ще се развива бизнесът им в следващите до шест месеца. Отчетеното през април повишение 
на показателя е второ поред, след като през март стойността му се покачи с 1.2 пункта. Данните за февруари показаха 
запазване на равнищата от януари, когато беше отчетен ръст с 4.6 пункта. 
Оптимизъм 
За изминалия месец най-съществено подобрение се забелязва в нагласите на мениджърите от строителния сектор, 
където показателят на бизнес климата се повишава с 6.8 пункта. Според наблюденията на НСИ, фактор за това са както 
оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за състоянието на компаниите им, така и 
положителните им прогнози за активността в сектра в следващите три месеца. "Производственият график е осигурен с 
договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано - 5.2 месеца при 4.8 за януари", отбелязват от 
НСИ. 
Нагласите в промишлеността също се подобряват, като показателят на бизнес климата в сектора се увеличава с 1.4 пункта 
спрямо март. Макар и като цяло мениджърите да остават оптимистично настроени в прогнозите си за дейността в 
отрасъла през следващите месеци, оптимизмът им е по-умерен спрямо отчетеното през март, посочват от НСИ. 
Очакванията им за бизнес състоянието на предприятията в следващата половин година обаче стават по-добри. 
В търговията на дребно също има оптимизъм, като секторният показател на бизнес климата нараства с 0.8 пункта в 
сравнение с предходния месец. Прогнозите на мениджърите и предприемачите от сектора обаче остават по-умерени по 
отношение на очакваните обеми на продажби и поръчки към доставчици през следващите три месеца. 
Влошаване в услугите 
За разлика от останалите отрасли, в сектора на услугите нагласите са по-песимистични. Стойността на показателя отчита 
понижение с 1.8 пункта спрямо март, като фактор за влошаването са по-неблагоприятните оценки на мениджърите за 
настоящото бизнес състояние на предприятията. "В прогнозите си за развитието на бизнеса обаче те остават оптимисти, 
като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца продължават да се подобряват", отчитат от 
националната статистика. 
За пореден месец мениджърите от всички отделни отрасли посочват несигурната икономическа среда като основен 
фактор, който затруднява дейността в сектора им. Конкуренцията в съответните браншове също остава 
предизвикателство за бизнеса им, става ясно от данните на НСИ. 
 
√ Бизнесът очаква 700 млн. лв. за подмяна на уличното осветление 
Българските компании от сектора поискаха победителите в търговете да не се избират само по най-ниска цена 
През новия програмен период от европейските фондове и местно финансиране се очаква да бъдат заделени около 700 
млн. лв. за подмяна на уличното осветление. Това обяви председателят на Браншовата камара за светодиодни 
технологии и осветление (БКСТО) професор Христо Василев по време на кръгла маса за проблемите с обществените 
поръчки в сектора. Средствата трябва да дойдат по проекти от различни оперативни програми, сред които "Околна 
среда", "Регионално развитие" и др. Според Василев досега не са заделяни толкова много пари за улично осветление. 
По изчисления на индустрията сумата ще е достатъчно да бъдат осъществени почти всички дейности по подмяна на 
осветителната инфраструктура в страната. Като от браншовата организация направиха приблизителна сметка за 
разпределението им. "Ако се подменят 90% от уличното осветление със светлодиоди лампи (LED), това ще струва около 
300 млн. лв.", обяви професор Василев. Останалите 400 млн. лв. ще са необходими за подмяна на въздушните кабели, 
електрическите табла и др. 
Исканията на компаниите 
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По време на дискусията вицепремиерът Даниела Бобева обясни пред представителите на сектора, че една от основните 
цели на промените в Закона за обществените поръчки (които в момента се приемат окончателно на второ четене от 
парламента) е процедурите да станат по-прозрачни и да се намали административната тежест. Едно от основните 
опасния на бизнеса беше, че след промените основен фактор при публичните търгове ще бъде най-ниската цена. Според 
сектора невинаги най-ниската предложена цена е най-практична при проектантската дейност. Защото е важно 
съоръжението да функционира дълго време, а не само да бъде изградено. Бобева обяви, че това правило няма да важи 
напълно при подобни задания. "При поръчването на стоки основната тежест ще има цената в една обществена поръчка, 
но при проектантската дейност това ще е различно", коментира Бобева. Освен това бизнесът поиска да се дава 
предимство на регионални фирми при обществени поръчки, но Бобева заяви, че такава практика е забранена в ЕС. 
Опасенията на браншовата организация 
От БКСТО предупредиха за някои проблеми с обществените поръчки както при условията, така и при изпълнението. 
Според браншовата организация при част от поръчките условията са в полза на чуждестранни участници и тази практика 
трябва да се прекрати. "В останалите страни на ЕС подобни поръчки рядко се печелят от чужди за държавата компании", 
отбеляза професор Василев. 
При изпълнението и техническото задание също бяха отправени някои забележки. Например използването на лампи с 
автономно захранване от фотоволтаични клетки. Според организацията не е практично тяхното поставяне на места, 
където има развита електрическа мрежа, и такива решения е хубаво да се ползват, където няма необходимата 
инфраструктура. Това оскъпява както самата поръчка, така и последвалата поддръжка. Други проблеми са, че в 
обществените задания в малките общини се прави инфраструктура, чиято нормална експлоатация не може да се покрие 
от местните бюджети. Заради това в някои населени места се изключват части от уличното осветление, за да се пестят 
средства. 
 
Вестник Труд 
 
√ "Южен поток" топи безработицата в две общини 
Реализацията на проекта “Южен поток” ще отвори нови работни места в две общини във Варненско - Белослав и Аврен. 
“Гористи местностти там трябва да бъдат прочистени за бъдещото газово трасе. “Южен поток България” ще обяви 
вакантните позиции през юни. Това е шанс особено за Аврен, където безработицата е висока”, обясни Пламен Начков, 
шеф на Регионалната служба по заетостта. 
В останалите малки и отдалечени от морето кметства като Дългопол и Вълчи дол, където няма и индустрия, хората без 
препитание са до 30%. Местното население разчита на сезонна заетост в селското стопанство и строителството. 
Конкуренцията обаче е огромна - на трудовата борса във Вълчи дол по 7 души са кандидатствали за всяко от шестте 
вакантни места за тракторист, зидар и общи работници. 
Във Варна, където това лято безработицата може да падне и под 4 процента, проблемът е друг - няма достатъчно опитни 
помощник-готвачи. Предлаганите заплати от 550-600 лв. не харесват на кандидатите, въпреки че към тях ще получават 
бонуси за още толкова пари под формата на транспорт, квартира, храна. Масово майсторите на черпака бягат към 
Гърция, където туристическият сезон е по-дълъг и си докарват по 900-1100 евро. 
 
√ Стокообменът между България и Китай стигнал 1.884 млрд. долара за 2013 г. 
Голям интерес предизвика организираният от Министерство на икономиката и енергетиката българо-китайски бизнес 
форум в посолството на България в Пекин. Форумът се състоя в рамките на посещението на българската делегация, 
ръководена от заместник-министъра на икономиката и енергетиката Красин Димитров в Китай за 15-ата сесия на 
българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, съобщиха от пресцентъра 
на Министерство на икономиката. 
Повече от 50 китайски компании и 15 български имаха възможност да се запознаят с бизнес средата и инвестиционните 
условия, които двете страни предлагат. Към бизнес форума в Пекин проявиха интерес български компании в сферата на 
енергетиката, пътната и железопътна инфраструктура, финансови консултации и мениджмънт, индустриални зони, 
сертификация на продукти, винопроизводство и др., които представиха и конкретни проекти в рамките на двустранни 
срещи с китайски фирми. В рамките на форума „Национална компания индустриални зони” ЕАД и Високотехнологичен 
парк Джунгуанцун, Китай подписаха и Меморандум за сътрудничество. 
Независимо от икономическата криза, която повлия и някои водещи икономики в Европа, България съумя да запази 
положителните темпове на развитие и стабилност на своята фискална политика. Ръстът на БВП на България е над средния 
за страните от ЕС, поддържаме едно от най-ниските нива на бюджетен дефицит и съотношение на държавен дълг към 
БВП. Независимо от кризата, банковата система в страната остана стабилна, запозна участниците във форума зам.-
министър Красин Димитров. Той подчерта пред китайския бизнес, че България предоставя безмитен достъп до пазара на 
ЕС. Със своето географско положение, страната ни е важен транзитен център между пазарите на ЕС, Близкия Изток, 
Северна Африка, Русия и страните от ОНД. Развива модерна транспортна и логистична инфраструктура, които съчетани с 
достъпа ни до морски транспорт на пристанищата на Черно море и транспорта по р. Дунав, я превръщат в основен водещ 
транспортен и транзитен център. 
Икономическите затруднения и свитото търсене в Европа през последните години мотивираха бизнеса да търси нови 
възможности за ръст на експорта към бързоразвиващите се икономики на Азия, в това число и към огромния китайски 
пазар. Китай вече се нарежда на второ място след Турция сред експортните дестинации на България извън Европейския 
съюз. През 2013 г. стокообменът между България и Китай достига 1.884 млрд. щ.д., от които български износ за Китай е 
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864 млн. щ.д. и бележи ръст от 13.4%. Редица български стоки могат да присъстват по-осезаемо на китайския пазар, като 
за нас е особено важно улесняването на процедурите за внос в Китай на българска селскостопанска продукция и 
хранителни стоки. Други стоки с потенциал за по-широко присъствие на китайския пазар са вина, минерална вода, 
изделия от етерични масла и особено от розово масло, стоки на машиностроенето, електрониката и електротехниката. 
Не на последно място бих искал да Ви поканя да се възползвате и от прекрасните условия за туризъм, които предлага 
страната ни. От 2007 г. България се ползва със статут на одобрена туристическа дестинация за китайските туристи. Със 
своите климатични и природни дадености, хилядолетна история и култура, България е интересна туристическа 
дестинация, която може да предложи отлични условия на китайските туристи за голф и културен туризъм, разполагаме с 
качествена база за спа туризъм и балнеолечение. Малко известен е и фактът, че България има над 600 минерални 
извора. С тези думи зам.-министър Красин Димитров покани китайските гости да посетят и опознаят България като 
туристическа дестинация. 
 
√ Пчеларите ще получат 1,38 млн. лева заради климатичните промени 
Пчеларите ще получат 1,38 милиона лева за справяне с последствията от нестабилните климатични условия, съобщиха от 
пресцентъра на Министерство на земеделието и храните (МЗХ). 
Средствата ще бъдат отпускани от Държавен фонд „Земеделие” като първи транш по схемата de minimis за подкрепа на 
пчеларите за справяне с нестабилните климатични условия през 2013 г. и началото на 2014 г. 
Това реши Управителният съвет (УС) на ДФ „Земеделие”. Условието е земеделските производители да запазят 90% от 
броя на пчелните семейства до 1 декември 2014 г. Документи по схемата ще се подават от 12 до 23 май 2014 г. в 
областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на 
регистрация на юридическите лица. 
Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 2 до 20 юни 2014 г. УС взе решение и за размера на 
ставките на глава животно по схемата de minimis за изхранване на преживни животни едър и дребен рогат добитък от 
основно стадо - крави, биволици, овце-майки и кози-майки. 
По схемата ще се отпускат по 28 лв. за биволици и крави и по 4 лв. за овце-майки и кози-майки. Общият бюджет за първи 
транш е 11 млн. лева, а условието - животновъдите да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта 
до 31 декември 2014 г. 
Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 8 до 23 май 2014 г. Общият размер на помощите de 
minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата 
равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2012 – 2014). 
 
√ Работим за държавата до 30 април  
До 30 април ще работят българите, за да си платят данъците през 2014 година. Образно казано това е денят, в който 
гражданите ще спрат да работят за правителството и ще започнат да работят за себе си, съобщава Институтът за пазарна 
икономика (ИПИ). 
Датата е фигуративна. Тя показва кога държавната хазна ще се запълни, ако всичко изработено бъде моментално 
изземвано от държавата. Този ден от ИПИ наричат Ден на свобода от правителството, а по-света е известен като Tax 
Freedom Day. През настоящата година денят на свобода от правителството се пада точно преди т. нар. "Ден на труда" - 
традиционно неработен ден, допълват от ИПИ. 
В България денят на свобода от правителството традиционно се пада някъде в края на април или началото на май, като 
по-ранното му настъпване през последните 5-6 години се дължи до голяма степен на притиснатите от кризата приходи и 
поддържането на бюджетен дефицит. Казано по друг начин, държавата уж изземва по-малко, но наличието на дефицит 
показва, че част от разходите не се финансират с текущи приходи, а с резерви и заеми. Заемите, обаче, рано или късно 
трябва да се платят, което означава, че ако не се свият разходите, в бъдеще денят на свобода от правителство ще се 
измести по-късно през годината. 
От 1-ви до 5-ти май са дните, когато данъкоплатците ще бъдат "освободени" от работа за държавата, тъй като тя ще 
финансира част от харчовете си със заеми - това е предвиденият дефицит в Бюджет 2014. Тези 5 дена рано или късно ще 
бъдат отработени в полза на държавата - те са познати като "дни за отработване". 
През 2014 г. българите ще изработят средно по 228 млн. лв. за един календарен ден, измерено чрез очаквания БВП 
(заложен в Бюджет 2014). Следователно през текущата година са необходими 120 дни, за да се изработят предвидените 
над 27 млрд. лв. национални приходи в бюджета. Дните за отработване се появяват заради заложения дефицит от 1,1 
млрд. лв. Използването на официалните прогнози на правителството е най-коректният начин да се направи тази сметка, 
но това не означава, че реалността ще бъде точно такава. Например, при пресмятането на датата за 2010 г. също бяха 
използвани официалните прогнози, но те се разминаха сериозно с реалностите - сривът на приходите и появата на 
дефицит премести деня доста по-рано от първоначално очакваното. 
Сметките по-горе представляват средни стойности, които носят малко информация за всеки отделен човек. Данъчната 
тежест в България е различна за отделните хора, като основната тежест пада върху раменете на работещите българи, 
които изрядно плащат своите данъци - те плащат подоходни данъци, внасят осигуровки и потребяват повече, тоест 
пълнят хазната с ДДС и акцизи, обясняват от ИПИ. За тези българи, които могат да бъдат определени като "средна класа", 
денят на свобода от правителството може да дойде дори през лятото. От друга страна за българите, които не работят или 
просто работят "на сиво", денят на свобода от правителството идва много по-рано. 
Най-много дни през 2014 г. ще отделим, за да попълним приходите от ДДС - 36 дни. За приходите от акцизи ще са ни 
нужни 19 дни. За осигуровките ще ни трябват 27 дни - 19 дни за социално осигуряване и 8 дни за здравно. Приходите от 
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подоходните данъци ще попълним за 12 дни, а тези от корпоративни данъци - за 7 дни. Други 7 дни ще работим, само за 
да си платим държавните и общински такси. Имуществени данъци ще ни костват 3 дена, посочват още от ИПИ. 
 

 
 
 
Вестник Преса 
 
√ Драгомир Стойнев: Икономическата стабилност е най-важна 
„До 1 юли никой не може да каже дали ще има промяна в цената на тока“ 
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев се срещна в Пазарджик с членовете на местното  
Сдружение на частните предприемачи и работодатели. Той посочи, че за него е важно да има срещи с представителите 
на малкия и средния бизнес, за да бъдат обсъдени идеите на правителството за икономическата политика и да се подаде 
ръка на бизнеса. 
Да се преосмисли идеята за Валутния борд предложиха предприемачите от Пазарджик, но Драгомир Стойнев отхвърли 
идеята. 
„За нас най-важна е икономическата стабилност на страната и въпросът за Валутния борд по никакъв начин не стои на 
дневен ред пред правителството“, заяви министърът на икономиката. 
Ние работим за устойчив икономически растеж, каза министърът, като добави, че през последното тримесечие растежът 
е 1,6 процента. Важно е през следващите месеци той да бъде запазен, посочи Стойнев. 
По-късно в отговор на журналистически въпрос за цената на тока Драгомир Стойнев посочи, че до 1 юли, когато изтича т. 
нар. регулаторен период, никой не може да каже дали тя ще се повиши, дали ще се намали, или ще се запази на 
сегашното ниво.  
Искам чуждестранните инвеститори да работят в България, така както работят в собствените си държави, да спазват 
българското законодателство, да уважават българските институции и българският народ, каза още министърът на 
икономиката. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Решават най-бързо делата на бизнеса 
София. "Висящите" дела на бизнеса у нас се решават най-бързо. Това показват данните от Информационното табло на 
Европейския съюз в областта на правосъдието, които бяха официално представени на конференция. 
Таблото представя обективна сравнима информация за качеството, независимостта и ефективността на правосъдните 
системи в ЕС. Акцентът за 2014 г. е поставен върху споровете по граждански и търговски дела, както и върху 
административните дела. България е на първите места по най-малко "висящи" граждански и търговски дела, както и на 
административни дела на първа инстанция на глава от населението", заяви вицепремиерът и министър на правосъдието 
Зинаида Златанова. 
От данните става ясно, че на 100 българи се падат по-малко от две "висящи" първоинстанционни граждански, търговски 
или административни дела. 
 
√ 82% недоволни от обществените поръчки 
София. 82% от компаниите не са доволни от прозрачността при провеждане на обществени поръчки в България. Това 
сочи проучване на Германско-българската индустриално-търговска камара, в което са взели участие 99 компании, 
членуващи в организацията. 



8 

 

 

Проучването е проведено паралелно в 15 страни от Централна и Източна Европа. Като цяло 43% от анкетираните 
компании оценяват настоящата обстановка у нас като лоша, 47% - като задоволителна, а едва 10% - като добра. 
Подобрение в собственото предприятие очакват 41%, докато 6% се опасяват от по-слаби резултати. Качеството на 
професионалното и академично образование в България се подрежда на последно място от 15-те страни, в които е 
проведено проучването. 
Интересно е, че повечето фирми смятат, че у нас има неефективно публично управление, слаба правораздавателна 
система и нестабилна политическа среда, но 82% от тях посочват, че биха инвестирали отново в България. Като основен 
плюс в анкетата се открояват ниските данъци и ниската цена за работна ръка у нас. 
 
Вестник Сега 
 
√ Спирането на реформата удвои кандидатите за пенсия 
Прогнозите на НОИ за наплив от нови пенсионери покрай спряната реформа се оправдават. Пожелалите да се 
пенсионират от началото на годината са двойно повече в сравнение с началото на миналата година и това се дължи на 
замразената възраст и стаж. Това обясни управителят на института Бисер Петков. Правителството на БСП и ДПС спря за 
една година пенсионната реформа на ГЕРБ, според която възрастта и стажът трябваше да растат с по 4 месеца годишно. 
Така до края на тази година за жените възрастта е 60 години и 8 месеца при поне 34 г. и 8 месеца стаж, а за мъжете - 63 
години и 8 месеца при 37 г. и 8 месеца стаж. На 65 г. и 8 месеца могат да се пенсионират хората, които имат поне 15 
години осигурителен стаж. 
"По-големият брой от желаещите да се пенсионират тази година е очакван и това е заложено в бюджета на Държавното 
обществено осигуряване. Няма никакви опасения, че това ще доведе до допълнителен дефицит в системата на НОИ", 
категоричен бе Петков. За тази година са предвидени 45.5 млн. лв. повече само заради замразяването на условията за 
пенсиониране. Въпреки това разходите във фонд "Пенсии" за първите три месеца на годината са с 25.7 млн. лв. по-малко 
от планираното. 
Според данните на НОИ за новите пенсии, за които "Сега" писа наскоро, през първите три месеца на годината лична 
пенсия за първи път са получили 21 927 души, или с 888 повече спрямо първото тримесечие на 2013 г. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Сливат комисиите за потребителите и конкуренцията 
Комисията за защита на потребителите и антимонополния орган у нас ще се слеят в Комисия за защита на конкуренцията 
и потребителите (КЗКП). Това предвижда внесеният вчера в деловодството на парламента проектозакон. Новата 
структура ще бъде независим специализиран държавен орган на бюджетна издръжка. Комисията за защита на 
конкуренцията и потребителите, която ще следи за спазването на интересите на гражданите на Република България, 
трябва да е в голяма степен независим орган както от участниците на пазара, предлагащи стоки и услуги на населението, 
така и от възможни въздействия от страна на администрацията, става ясно от мотивите на вносителя Йордан Цонев. 
Обединяването на двата досегашни органа ще „затвори” кръга защита, който държавата следва да осигури на 
гражданите си, казва още председателят на бюджетната комисия. Новосъздадената структура ще е естествен балансьор в 
отношенията между държавата, бизнеса и потребителите. Комисията ще се ръководи от председател с петгодишен 
мандат. 
До 16 000 лева достига санкцията за възпрепятстване работата на експертите от КЗКП при повторно нарушение. 
 
√ ЕС прави нови тестове на банките 
Европейският банков орган (ЕБО) започва нови тестове на 124 банки от 28-те страни членки на ЕС, за да провери дали ще 
имат достатъчно капитал, след като бъдат подложени на комбинация от теоретични сътресения, съобщи Reuters. 
Европейският надзорен орган е определил сценарии, с които Deutsche Bank, BNP Paribas и Barclays ще трябва да се 
сблъскат в тест, чиито резултати ще бъдат оповестени през октомври. 
ЕБО посочи вчера, че банките ще трябва да поддържат адекватни финансови буфери дори при спад на икономическия 
растеж доста под прогнозите до края на 2016 година, отбелязва АР. Финансовите институции, които се провалят на 
изпита, могат да поискат от инвеститорите допълнителен капитал или да орежат 
дивидентите и бонусите си. Сценарият предвижда спад на икономиката тази година от 0,7%, вместо растеж от 1,5 на сто, 
и спад от 1,5% догодина, вместо растеж от 2%. 
ЕБО отбелязва, че едно лошо икономическо състояние би повишило равнището на безработицата до 13 процента и би 
довело до вдигане средно с 20 процента на цената на жилищата, предизвиквайки невъзможност да се покриват заемите, 
допълва Reuters. 
 
√ Румъния ще смъква ДДС за зарзават и биопродукти 
Румънското правителство анализира в момента възможността да намали от 1 януари 2015 г. данък добавена стойност на 
плодовете, зеленчуците и биопродуктите, обяви в телевизионно предаване премиерът Виктор Понта, цитиран вчера от 
вестниците в Букурещ.Румънският премиер каза, че през есента предстои анализ на ефективността на мярката за 
намаляване на ДДС за хляба и хлебните изделия на 9 процента една година след влизането й в сила. Въз основа на този 
анализ може да бъде разширена сферата на продукти с намален ДДС, първоначално за плодовете и зеленчуците, 
уточнява БТА. "При плодовете и зеленчуците има изключително голямо укриване на данъци и нелоялна конкуренция на 
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местните производители", обясни Понта. Той посочи, че подобна мярка за месото "ще бъде по-трудна", защото 
събираните суми са по-големи. 
През 2013 г. Румъния отбеляза икономически растеж от 3,5 на сто, подкрепен в голяма степен от земеделието и 
промишлеността. 
 


