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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Българско национално радио 
 
√ АИКБ се обяви против шоково увеличение на осигурителните вноски 
Шоково повишаване на осигурителните вноски ще доведе до драстично увеличение на дела на сивата икономика. Това 
се казва в позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България, по повод идеята за драстично увеличаване на 
вноските със 7,7 на сто. Анализаторите на Националния осигурителен институт смятат, че така ще се балансира 
осигурителната система.  
Според Асоциацията на индустриалния капитал такава стъпка рязко ще подкопае конкурентоспособността и 
платежоспособността на по-голямата част от предприятията в страната и ще ги тласне в сивия сектор. 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ Добрин Иванов: Необоснованото увеличаване на минималната работната заплата води до намаляване на 
икономическата активност 
София. Няма икономически предпоставки да бъде увеличена минималната работна заплата. Това каза в сутрешния блок 
“Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. По думите му, производителността на труда спрямо миналата година се е увеличила с 0,5%, 
инфлацията е толкова ниска, че е почти дефлация, а индексът на потребителските цени също е нисък.  
„Има голяма специфика в икономическата активност в различните региони, така че идеята на синдикатите и нашето 
предложение е да се въведе и регионализация на минималните осигурителни прагове, т.е. за едни и същи икономически 
дейности в зависимост от това къде е базирано самото предприятие осигурителните прагове да са различни. По този 
начин ще се стимулира развитието на икономиката в някои региони. Нашето предложение е да има диференциация не 
само по отношение на региона, но и по отношение големината на предприятието в зависимост от това дали е малко 
средно или голямо, защото и по този показател активността е различна.“, коментира Добрин Иванов. 
По думите му когато няма икономическа обосновка, при увеличаването на минималните осигурителни прагове и на 
минималната работна заплата, предприятията губят конкурентоспособност. 
“Увеличаването на минималната работна заплата е бумеранг, който се връща отново при работодателите, работниците и 
държавата като намаляване на заетостта, намаляване на осигурителните плащания и т.н.“, каза Иванов.  
Според него, необоснованото увеличаване на минималната работна заплата се отразява негативно и върху продажбите, 
а от там и върху икономическа активност на самото предприятие, което в крайна води до по-малко заетост. 
 
Вестник Преса 
 
√ Вдигането на осигуровките убива икономиката 
Има риск от разрастване на сивия сектор, предупреждават работодатели 
Шоковото увеличение на осигурителните вноски убива икономиката и тласка фирмите към сенчестия бизнес. За това 
предупреди Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес. 
Повод за реакцията на работодателите е представен преди дни анализ на Националния осигурителен институт (НОИ). 
Според него, за да се балансират фондовете на Държавното обществено осигуряване (ДОО), вноската за пенсия трябва 
да се повиши поне със 7,7% или дори с 8,2%, при 17,8% сега. Така ще се покрие огромният дефицит в бюджета на ДОО. 
Според АИКБ подобно искане за шоково увеличаване на осигурителната тежест е „смайващо“, такава мярка е 
„прокризисна“ и представлява „откровена покана за взривообразно нарастване на параметрите на сивата икономика“. 
Това искане може да се сравни с ударното изплащане на външния дълг на Румъния по времето на Чаушеску, малко 
преди той и съпругата му да намерят края си, коментираха емоционално от организацията. 
От АИКБ апелират политическите сили още преди изборите да декларират дали подкрепят шоково повишаване на 
осигуровките. От организацията са категорични, че въпросът с балансирането на фондовете на ДОО е от изключително 
значение, но решението му може да се търси в други посоки. Една от тях е преразглеждането на ранното пенсиониране 
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на различни категории държавни служители. Твърдо „за“ вдигане на осигуровките са синдикатите. „Подкрепа“ иска 
вноската за пенсия да се повиши с 1,2%, а КНСБ - с 1%, още от 1 януари 2015 г. 
Минималните прагове намалявали заетостта 
Изкуственото помпане на заплатите и приходите от осигуровки води до по-ниска заетост и повече сива икономика, сочи 
анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ). Той е по повод намерението на служебния вицепремиер и социален 
министър Йордан Христосков да наложи административно увеличение на минималните осигурителни прагове за 2015 г. 
Става въпрос за браншовете, в които бизнесът и синдикатите не са се договорили за повишение. 
Според експертите в ИПИ така имало риск да се убие скоростта на започналото възстановяване на пазара на труда, 
особено там, където работещите са на минимална заплата или се осигуряват на суми около праговете. 
 
Вестник Монитор  
 
√ Остра реакция на бизнеса за вдигане на осигуровките със 7,7% 
Искането за шоково увеличаване на осигурителната тежест е смайващо. Такава мярка ще доведе до взривообразно 
нарастване на параметрите на сивата икономика. Това е становището на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България по повод изчисленията на НОИ, които сочат, че за да се балансира осигурителната система, осигуровките трябва 
да скочат със 7,7%. Такова предложение засега не е отправяно на социалните партньори, уточняват от работодателската 
асоциация. 
Подобно увеличаване на осигурителната тежест рязко ще подкопае конкурентоспособността и платежоспособността на 
по-голямата част от предприятията в страната, се казва още в становището. На икономиката ще бъде нанесен убийствен 
удар в гърба и единственият резултат ще бъде „постигането на нов консенсус” между работодатели и работници за 
укриване на данъци и осигуровки в името на спасяването на предприятията и на физическото оцеляване на хората, 
смятат от организацията. 
Крайният резултат според тях ще е загуба на работни места и намаляване на събираемостта на осигурителните вноски. 
Приходите в осигурителната система могат да се увеличат разумно и по естествен начин само за сметка на оживление в 
икономиката, ръст на БВП и увеличаване на работните места. Това се постига чрез инвестиции и повишаване на 
производителността на труда, смятат от АИКБ. 
 
dariknews.bg   
 
√ АИКБ: Не убивайте икономиката с високи осигурителни вноски 
Да не се допуска шоково увеличение на осигурителните вноски и политическите партии и коалиции да заявят още преди 
изборите дали подкрепят такова шоково увеличение или не. За това призовават членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Призивът им е по повод анализ на Националния осигурителен институт (НОИ), че за да се балансира осигурителната 
система е необходима "допълнителна осигурителна вноска за покриване на дефицита" в размер от 7,7 процента. В 
случай, че се отчитат лицата по чл. 69 от КСО - следователи и младши следователи, кадрови военни, държавни 
служители, служители на МВР, офицери от НРС и от служба "Военна информация" на МО, изчисленията сочат, че е 
необходима допълнителна вноска дори в размер от 8,2 на сто, посочват от АИКБ. 
Темата беше незабавно подхваната от медиите и на обществеността беше съобщено, че се иска драстично увеличаване 
на осигурителните вноски със 7,7, се казва в прессъобщението на АИКБ. Такова предложение засега не е отправяно на 
социалните партньори, но ние сме длъжни незабавно да дадем становището си, за евентуалните последствия от 
подобни тежнения, посочват от индустриалната асоциация. 
Според АИКБ подобно искане е смайващо и такава мярка би била "прокризисна". 
Индустриалците смятат, че увеличение на осигурителните вноски с такъв процент би било покана за преминаване на 
фирмите в сивата икономика. Като краен резултат ще станем свидетели на загуба на работни места и на намаляване на 
събираемостта на осигурителните вноски, категорични са от АИКБ. 
Би било добре ако някоя от политическите сили, които ще участват на изборите, подкрепя подобна унищожителна за 
икономиката мярка, да запише това в програмата си, за да са наясно всички избиратели, заявяват от АИКБ. 
Според асоциацията балансиране на фондовете на държавното обществено осигуряване би могло да се търси в други 
посоки - например чрез резервите в сферата на ранното пенсиониране на различни категории държавни служители. 
Преди пред Дарик управителят на НОИ Бисер Петков потвърди, че според направените разчети бюджетът на 
осигурителния институт може да се балансира при увеличаване на пенсионната вноска със 7.7 на сто. Петков обаче бе 
категоричен, че това са само разчети, а не предложения за промени в законодателството. 
 
mediapool.bg   
 
√ Бизнесасоциация: Не убивайте икономиката с повишаване на осигурителните вноски  
Да не се допуска шоково увеличение на осигурителните вноски и политическите партии и коалиции да заявят още преди  
изборите дали подкрепят такова шоково увеличение или не. За това призоваваха в неделя членовете на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ).  
Призивът им е по повод анализ на Националния осигурителен институт (НОИ), че за да се балансира осигурителната 
система е необходима "допълнителна осигурителна вноска за покриване на дефицита" в размер от 7,7 процента. В 
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случай, че се отчитат лицата по чл. 69 от КСО - следователи и младши следователи, кадрови военни, държавни 
служители, служители на МВР, офицери от НРС и от служба "Военна информация" на МО, изчисленията сочат, че е 
необходима допълнителна вноска дори в размер от 8,2 на сто, посочват от АИКБ. 
Темата беше незабавно подхваната от медиите и на обществеността беше съобщено, че се иска драстично увеличаване 
на осигурителните вноски със 7,7, се казва в съобщението на АИКБ. Такова предложение засега не е отправяно на 
социалните партньори, но ние сме длъжни незабавно да дадем становището си, за евентуалните последствия от 
подобни тежнения, посочват от индустриалната асоциация.  
Според АИКБ подобно искане е смайващо и такава мярка би била "прокризисна". Индустриалците смятат, че увеличение 
на осигурителните вноски с такъв процент би било покана за преминаване на фирмите в сивата икономика. Като краен 
резултат ще станем свидетели на загуба на работни места и на намаляване на събираемостта на осигурителните вноски. 
Би било добре ако някоя от политическите сили, които ще участват на изборите, подкрепя подобна унищожителна за 
икономиката мярка, да запише това в програмата си, за да са 
наясно всички избиратели, заявяват от АИКБ. Според асоциацията балансиране на фондовете на държавното обществено 
осигуряване би могло да се търси в други посоки - 
например чрез резервите в сферата на ранното пенсиониране на различни категории държавни служители.  
 
cross.bg  
 
√ Високите осигурителни вноски ще убият икономиката, смятат от АИКБ 
/КРОСС/ Шоково увеличаване на размера на осигурителните вноски ще доведе до загуба на работни места и на 
намаляване на събираемостта на осигурителните вноски, заявявят от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
"В материали за Консултативния съвет по оптимизиране на осигурителната система за заседанието посветено на 
приходите от осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване" анализаторите на Националния 
осигурителен институт (НОИ) са изчислили, че за да се балансира осигурителната система, е необходима „допълнителна 
осигурителна вноска за покриване на дефицита" в размер от 7,7 процента. Темата беше незабавно подхваната от 
медиите и на обществеността беше съобщено, че се иска драстично увеличаване на осигурителните вноски със 7,7. 
Такова предложение за сега не е отправяно на социалните партньори, но ние сме длъжни незабавно да дадем 
становището си, за евентуалните последствия от подобни тежнения", се казва в позиция на Асоциацията изпратена до 
медиите. 
„Подобно искане за шоково увеличаване на осигурителната тежест е смайващо. Такава мярка е малко да бъде наречена 
прокризисна. Тя представлява откровена покана за взривообразно нарастване на параметрите на сивата икономика. 
Подобно увеличаване на осигурителната тежест рязко ще подкопае конкурентоспособността и платежоспособността на 
по-голямата част от предприятията в страната и единственият резултат ще бъде постигането на нов консенсус между 
работодатели и работници за укриване на данъци и осигуровки. Като краен резултат ще станем свидетели на загуба на 
работни места и на намаляване на събираемостта на осигурителните вноски. Приходите в осигурителната система могат 
да се увеличат разумно и по естествен начин само за сметка на оживление в икономиката, ръст на БВП и увеличаване на 
работните места. Това се постига чрез инвестиции и повишаване на производителността на труда", се посочва още в 
позицията на АИКБ. 
Според асоциацията все още има значителни резерви в сферата на ранното пенсиониране на различни категории 
държавни служители. 
"Би било добре, ако някоя от политическите сили, които ще участват на изборите, подкрепя подобна унищожителна за 
икономиката мярка, да запише това с големи букви в програмата си, за да са наясно всички избиратели, били те 
безработни, пенсионери, работници, служители, самонаети или работодатели", допълват още в позицията си. 
„Намерението да се извърши подобен анти-икономически ход трябва да се признае честно предварително, а не да се 
сервира на публиката след изборите, като по време на предизборната кампания се говорят съвсем други неща. 
Призоваваме политическите партии и коалиции, да заявят ясно сега, преди изборите, дали подкрепят шоковото 
увеличаване на осигурителните вноски или не. Остава надеждата, че след изборите те ще се придържат към 
предварителните си изявления, доколко подкрепят подобна шокова терапия", заявяват още от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
 
dnesplus.bg   
 
√ АИКБ: Не убивайте икономиката с високи осигурителни вноски 
Не убивайте икономиката с увеличаването на осигурителните вноски, призовават от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България /АИКБ/. 
Агенция БГНЕС публикува пълния текст: 
"В "Материали за Консултативния съвет по оптимизиране на осигурителната система за заседанието посветено на 
приходите от осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване", анализаторите на Националния 
осигурителен институт (НОИ) са изчислили, че за да се балансира осигурителната система е необходима "допълнителна 
осигурителна вноска за покриване на дефицита" в размер от 7,7 процента. В случай, че се отчитат лицата по чл. 69 от КСО 
– следователи и младши следователи, кадрови военни, държавни служители, служители на МВР, офицери от НРС и от 
служба "Военна информация" на МО, изчисленията сочат, че е необходима допълнителна вноска дори в размер от 8,2 на 
сто. 
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Темата беше незабавно подхваната от медиите и на обществеността беше съобщено, че се иска драстично увеличаване 
на осигурителните вноски със 7,7. Такова предложение за сега не е отправяно на социалните партньори, но ние сме 
длъжни незабавно да дадем становището си, за евентуалните последствия от подобни тежнения. Подобно искане за 
шоково увеличаване на осигурителната тежест е смайващо. Такава мярка е малко да бъде наречена "прокризисна". Тя 
представлява откровена покана за взривообразно нарастване на параметрите на сивата икономика. 
Предприятията, които не са естествени или "назначени" монополисти и които не са успели да намерят място сред 
"обръчите от фирми" ще бъдат силово принудени да си търсят място на сянка, в сенчестата икономика. Не можем да 
очакваме друга реакция, макар че категорично не призоваваме за бягство в сивата икономика. Просто подобно 
увеличаване на осигурителната тежест рязко ще подкопае конкурентоспособността и платежоспособността на по-
голямата част от предприятията в страната. 
Подобно шоково увеличаване на размера на осигурителните вноски, целящо за една нощ да се балансира системата, 
може да се сравни с ударното изплащане на външния дълг на Румъния по времето на Чаушеску, малко преди той и 
съпругата му да намерят края си. Тогава румънското население беше докарано практически до глад и пълна немотия. В 
нашия случай, на икономиката ще бъде нанесен убийствен удар в гърба и единственият резултат ще бъде "постигането 
на нов консенсус" между работодатели и работници за укриване на данъци и осигуровки в името на спасяването на 
предприятията и на физическото оцеляване на хората. 
Като краен резултат ще станем свидетели на загуба на работни места и на намаляване на събираемостта на 
осигурителните вноски. Ако за второто работодателите и работниците могат да бъдат заплашени с репресии от страна на 
НАП, то първото за съжаление ще бъде естествен процес на който не може да се противодейства с никакви закани и 
административни мерки. По този начин системата отново ще бъде ДЕБАЛАНСИРАНА, защото "анализът" на НОИ не 
отчита тези ефекти. Така ще бъде съборена къща, за да се построи колиба – държавата пак ще трябва да се притече на 
помощ с допълнително финансиране от данъците, но в условията на рязко влошена икономическа среда с рязко 
увеличени осигурителни вноски. 
Работодателските организации, в частност АИКБ, вече години работят за ограничаване на сивата икономика, но е трудно 
да се каже дали ще има смисъл да продължат да се занимават с подобна дейност, ако бъде прокарана подобна мярка. 
Приходите в осигурителната система могат да се увеличат разумно и по естествен начин само за сметка на оживление в 
икономиката, ръст на БВП и увеличаване на работните места. Това се постига чрез инвестиции и повишаване на 
производителността на труда. Предложената мярка не благоприятства тези фактори. 
Всичко друго представлява изнасилване на едва сега излизащото плахо от кризата национално стопанство. Буди 
недоумение, защо такива идеи се лансират в момента с участието на служебното правителство при положение, че за 
осъществяването им е необходима санкция на Народното събрание, каквото в момента няма. Ясно е, че започва 
обработка на общественото мнение, за действия, които да се предприемат след провеждането на предсрочните избори. 
Би било добре, ако някоя от политическите сили, които ще участват на изборите подкрепя подобна унищожителна за 
икономиката мярка, да запише това с ГОЛЕМИ БУКВИ в програмата си, за да са наясно всички избиратели, били те 
безработни, пенсионери, работници, служители, самонаети или работодатели. Намерението да се извърши подобен 
анти-икономически ход трябва да се признае честно предварително, а не да се сервира на публиката след изборите, като 
по време на предизборната кампания се говорят съвсем други неща. 
Призоваваме политическите партии и коалиции, да заявят ясно сега, преди изборите, дали подкрепят шоковото 
увеличаване на осигурителните вноски или не. Остава надеждата, че след изборите те ще се придържат към 
предварителните си изявления, доколко подкрепят подобна шокова терапия. 
Въпросът за балансирането на фондовете на държавното обществено осигуряване, разбира се е от изключително 
значение. АИКБ не желае дискусията по въпроса да бъде отлагана и "замитана под килима", но решенията на проблема 
трябва да се търсят в други посоки. Достатъчно е да си спомним, че все още има значителни резерви в сферата на 
ранното пенсиониране на различни категории държавни служители. Асоциацията на индустриалния капитал е готова да 
участва пълноценно в коректен диалог по темата за приходите в държавното обществено осигуряване. Ние обаче по 
никакъв начин не можем да приемем каквито и да са волунтаристични внушения за скокообразно увеличение на 
осигурителните вноски, които представляват реална заплаха за състоянието на икономиката на страната", се казва в 
съобщението на АИКБ. /БГНЕС 
 
economic.bg   
 
√ АИКБ: Не убивайте икономиката с високи осигурителни вноски 
По данни на НОИ, за да се балансира осигурителната система е необходима "допълнителна осигурителна вноска за 
покриване на дефицита" в размер от 7,7% 
"Не убивайте икономиката с увеличаването на осигурителните вноски", призоваха от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) в свое съобщение, изпратено днес до медиите. 
Ето и пълният текст на прессъобщението: 
В „Материали за Консултативния съвет по оптимизиране на осигурителната система за заседанието посветено на 
приходите от осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване“, анализаторите на Националния 
осигурителен институт (НОИ) са изчислили, че за да се балансира осигурителната система е необходима „допълнителна 
осигурителна вноска за покриване на дефицита“ в размер от 7,7 процента. В случай, че се отчитат лицата по чл. 69 от КСО 
– следователи и младши следователи, кадрови военни, държавни служители, служители на МВР, офицери от НРС и от 
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служба „Военна информация“ на МО, изчисленията сочат, че е необходима допълнителна вноска дори в размер от 8,2 на 
сто. 
Темата беше незабавно подхваната от медиите и на обществеността беше съобщено, че се иска драстично увеличаване 
на осигурителните вноски със 7,7. Такова предложение за сега не е отправяно на социалните партньори, но ние сме 
длъжни незабавно да дадем становището си, за евентуалните последствия от подобни тежнения. Подобно искане за 
шоково увеличаване на осигурителната тежест е смайващо. Такава мярка е малко да бъде наречена „прокризисна“. Тя 
представлява откровена покана за взривообразно нарастване на параметрите на сивата икономика. 
Предприятията, които не са естествени или „назначени“ монополисти и които не са успели да намерят място сред 
„обръчите от фирми“ ще бъдат силово принудени да си търсят място на сянка, в сенчестата икономика. Не можем да 
очакваме друга реакция, макар че категорично не призоваваме за бягство в сивата икономика. Просто подобно 
увеличаване на осигурителната тежест рязко ще подкопае конкурентоспособността и платежоспособността на по-
голямата част от предприятията в страната. 
Подобно шоково увеличаване на размера на осигурителните вноски, целящо за една нощ да се балансира системата, 
може да се сравни с ударното изплащане на външния дълг на Румъния по времето на Чаушеско, малко преди той и 
съпругата му да намерят края си. Тогава румънското население беше докарано практически до глад и пълна немотия. В 
нашия случай, на икономиката ще бъде нанесен убийствен удар в гърба и единственият резултат ще бъде „постигането 
на нов консенсус“ между работодатели и работници за укриване на данъци и осигуровки в името на спасяването на 
предприятията и на физическото оцеляване на хората. 
Като краен резултат ще станем свидетели на загуба на работни места и на намаляване на събираемостта на 
осигурителните вноски. Ако за второто работодателите и работниците могат да бъдат заплашени с репресии от страна на 
НАП, то първото за съжаление ще бъде естествен процес на който не може да се противодейства с никакви закани и 
административни мерки. По този начин системата отново ще бъде ДЕБАЛАНСИРАНА, защото „анализът“ на НОИ не 
отчита тези ефекти. Така ще бъде съборена къща, за да се построи колиба – държавата пак ще трябва да се притече на 
помощ с допълнително финансиране от данъците, но в условията на рязко влошена икономическа среда с рязко 
увеличени осигурителни вноски. 
Работодателските организации, в частност АИКБ, вече години работят за ограничаване на сивата икономика, но е трудно 
да се каже дали ще има смисъл да продължат да се занимават с подобна дейност, ако бъде прокарана подобна мярка. 
Приходите в осигурителната система могат да се увеличат разумно и по естествен начин само за сметка на оживление в 
икономиката, ръст на БВП и увеличаване на работните места. Това се постига чрез инвестиции и повишаване на 
производителността на труда. Предложената мярка не благоприятства тези фактори. 
Всичко друго представлява изнасилване на едва сега излизащото плахо от кризата национално стопанство. Буди 
недоумение, защо такива идеи се лансират в момента с участието на служебното правителство при положение, че за 
осъществяването им е необходима санкция на Народното събрание, каквото в момента няма. Ясно е, че започва 
обработка на общественото мнение, за действия, които да се предприемат след провеждането на предсрочните избори. 
Би било добре, ако някоя от политическите сили, които ще участват на изборите, подкрепя подобна унищожителна за 
икономиката мярка, да запише това с ГОЛЕМИ БУКВИ в програмата си, за да са наясно всички избиратели, били те 
безработни, пенсионери, работници, служители, самонаети или работодатели. Намерението да се извърши подобен 
анти-икономически ход трябва да се признае честно предварително, а не да се сервира на публиката след изборите, като 
по време на предизборната кампания се говорят съвсем други неща. 
Призоваваме политическите партии и коалиции, да заявят ясно сега, преди изборите, дали подкрепят шоковото 
увеличаване на осигурителните вноски или не. Остава надеждата, че след изборите те ще се придържат към 
предварителните си изявления, доколко подкрепят подобна шокова терапия. 
Въпросът за балансирането на фондовете на държавното обществено осигуряване, разбира се е от изключително 
значение. АИКБ не желае дискусията по въпроса да бъде отлагана и „замитана под килима“, но решенията на проблема 
трябва да се търсят в други посоки. Достатъчно е да си спомним, че все още има значителни резерви в сферата на 
ранното пенсиониране на различни категории държавни служители. Асоциацията на индустриалния капитал е готова да 
участва пълноценно в коректен диалог по темата за приходите в държавното обществено осигуряване. Ние обаче по 
никакъв начин не можем да приемем каквито и да са волунтаристични внушения за скокообразно увеличение на 
осигурителните вноски, които представляват реална заплаха за състоянието на икономиката на страната. 
 
pariteni.bg     
 
√ Остра реакция на бизнеса за вдигане на осигуровките 
Такава мярка ще доведе до взривообразно нарастване на параметрите на сивата икономика, смятат от АИКБ  
Искането за шоково увеличаване на осигурителната тежест е смайващо. Такава мярка ще доведе до взривообразно 
нарастване на параметрите на сивата икономика.  
Това е становището на Асоциацията на индустриалния капитал в България по повод изчисленията на НОИ, които сочат, че 
за да се балансира осигурителната система, осигуровките трябва да скочат със 7,7%.  
Такова предложение засега не е отправяно на социалните партньори, уточняват от работодателската асоциация. 
Подобно увеличаване на осигурителната тежест рязко ще подкопае конкурентоспособността и платежоспособността на 
по-голямата част от предприятията в страната, се казва още в становището.  
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На икономиката ще бъде нанесен убийствен удар в гърба и единственият резултат ще бъде „постигането на нов 
консенсус” между работодатели и работници за укриване на данъци и осигуровки в името на спасяването на 
предприятията и на физическото оцеляване на хората, смятат от организацията. 
Крайният резултат според тях ще е загуба на работни места и намаляване на събираемостта на осигурителните вноски. 
Приходите в осигурителната система могат да се увеличат разумно и по естествен начин само за сметка на оживление в 
икономиката, ръст на БВП и увеличаване на работните места. Това 
 
fakti.bg    
 
√ АИКБ: Не убивайте икономиката с увеличение на осигурителните вноски 
В „Материали за Консултативния съвет по оптимизиране на осигурителната система за заседанието посветено на 
приходите от осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване“, анализаторите на Националния 
осигурителен институт (НОИ) са изчислили, че за да се балансира осигурителната система е необходима „допълнителна 
осигурителна вноска за покриване на дефицита“ в размер от 7,7 процента. В случай, че се отчитат лицата по чл. 69 от КСО 
– следователи и младши следователи, кадрови военни, държавни служители, служители на МВР, офицери от НРС и от 
служба „Военна информация“ на МО, изчисленията сочат, че е необходима допълнителна вноска дори в размер от 8,2 на 
сто. 
Темата беше незабавно подхваната от медиите и на обществеността беше съобщено, че се иска драстично увеличаване 
на осигурителните вноски със 7,7. Такова предложение за сега не е отправяно на социалните партньори, но ние сме 
длъжни незабавно да дадем становището си, за евентуалните последствия от подобни тежнения. Подобно искане за 
шоково увеличаване на осигурителната тежест е смайващо. Такава мярка е малко да бъде наречена „прокризисна“. Тя 
представлява откровена покана за взривообразно нарастване на параметрите на сивата икономика. Това 
предупреждават от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Предприятията, които не са естествени или „назначени“ монополисти и които не са успели да намерят място сред 
„обръчите от фирми“ ще бъдат силово принудени да си търсят място на сянка, в сенчестата икономика. Не можем да 
очакваме друга реакция, макар че категорично не призоваваме за бягство в сивата икономика. Просто подобно 
увеличаване на осигурителната тежест рязко ще подкопае конкурентоспособността и платежоспособността на по-
голямата част от предприятията в страната. 
Подобно шоково увеличаване на размера на осигурителните вноски, целящо за една нощ да се балансира системата, 
може да се сравни с ударното изплащане на външния дълг на Румъния по времето на Чаушеско, малко преди той и 
съпругата му да намерят края си. Тогава румънското население беше докарано практически до глад и пълна немотия. В 
нашия случай, на икономиката ще бъде нанесен убийствен удар в гърба и единственият резултат ще бъде „постигането 
на нов консенсус“ между работодатели и работници за укриване на данъци и осигуровки в името на спасяването на 
предприятията и на физическото оцеляване на хората. 
Като краен резултат ще станем свидетели на загуба на работни места и на намаляване на събираемостта на 
осигурителните вноски. Ако за второто работодателите и работниците могат да бъдат заплашени с репресии от страна на 
НАП, то първото за съжаление ще бъде естествен процес на който не може да се противодейства с никакви закани и 
административни мерки. По този начин системата отново ще бъде ДЕБАЛАНСИРАНА, защото „анализът“ на НОИ не 
отчита тези ефекти. Така ще бъде съборена къща, за да се построи колиба – държавата пак ще трябва да се притече на 
помощ с допълнително финансиране от данъците, но в условията на рязко влошена икономическа среда с рязко 
увеличени осигурителни вноски. 
Работодателските организации, в частност АИКБ, вече години работят за ограничаване на сивата икономика, но е трудно 
да се каже дали ще има смисъл да продължат да се занимават с подобна дейност, ако бъде прокарана подобна мярка. 
Приходите в осигурителната система могат да се увеличат разумно и по естествен начин само за сметка на оживление в 
икономиката, ръст на БВП и увеличаване на работните места. Това се постига чрез инвестиции и повишаване на 
производителността на труда. Предложената мярка не благоприятства тези фактори. 
Всичко друго представлява изнасилване на едва сега излизащото плахо от кризата национално стопанство. Буди 
недоумение, защо такива идеи се лансират в момента с участието на служебното правителство при положение, че за 
осъществяването им е необходима санкция на Народното събрание, каквото в момента няма. Ясно е, че започва 
обработка на общественото мнение, за действия, които да се предприемат след провеждането на предсрочните избори. 
Би било добре, ако някоя от политическите сили, които ще участват на изборите подкрепя подобна унищожителна за 
икономиката мярка, да запише това с ГОЛЕМИ БУКВИ в програмата си, за да са наясно всички избиратели, били те 
безработни, пенсионери, работници, служители, самонаети или работодатели. Намерението да се извърши подобен 
анти-икономически ход трябва да се признае честно предварително, а не да се сервира на публиката след изборите, като 
по време на предизборната кампания се говорят съвсем други неща. 
Призоваваме политическите партии и коалиции, да заявят ясно сега, преди изборите, дали подкрепят шоковото 
увеличаване на осигурителните вноски или не. Остава надеждата, че след изборите те ще се придържат към 
предварителните си изявления, доколко подкрепят подобна шокова терапия. 
Въпросът за балансирането на фондовете на държавното обществено осигуряване, разбира се е от изключително 
значение. АИКБ не желае дискусията по въпроса да бъде отлагана и „замитана под килима“, но решенията на проблема 
трябва да се търсят в други посоки. Достатъчно е да си спомним, че все още има значителни резерви в сферата на 
ранното пенсиониране на различни категории държавни служители. Асоциацията на индустриалния капитал е готова да 
участва пълноценно в коректен диалог по темата за приходите в държавното обществено осигуряване. Ние обаче по 
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никакъв начин не можем да приемем каквито и да са волунтаристични внушения за скокообразно увеличение на 
осигурителните вноски, които представляват реална заплаха за състоянието на икономиката на страната. 
 
blitz.bg   
 
√ Бизнесът реагира остро за осигуровките 
Искането за шоково увеличаване на осигурителната тежест е смайващо. Такава мярка ще доведе до взривообразно 
нарастване на параметрите на сивата икономика. Това е становището на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България по повод изчисленията на НОИ, които сочат, че за да се балансира осигурителната система, осигуровките трябва 
да скочат със 7,7%. Такова предложение засега не е отправяно на социалните партньори, уточняват от работодателската 
асоциация. 
Подобно увеличаване на осигурителната тежест рязко ще подкопае конкурентоспособността и платежоспособността на 
по-голямата част от предприятията в страната, се казва още в становището, цитирано от "Монитор". На икономиката ще 
бъде нанесен убийствен удар в гърба и единственият резултат ще бъде „постигането на нов консенсус” между 
работодатели и работници за укриване на данъци и осигуровки в името на спасяването на предприятията и на 
физическото оцеляване на хората, смятат от организацията. 
Крайният резултат според тях ще е загуба на работни места и намаляване на събираемостта на осигурителните вноски. 
Приходите в осигурителната система могат да се увеличат разумно и по естествен начин само за сметка на оживление в 
икономиката, ръст на БВП и увеличаване на работните места. Това се постига чрез инвестиции и повишаване на 
производителността на труда, смятат от АИКБ. 
 
economy.bg     
 
√ Бизнесът против увеличаване на осигурителните вноски  
Осигурителната система може да се балансира само за сметка на оживление в икономиката, смятат от АИКБ 
Анализаторите на НОИ са изчислили, че за стабилизиране на осигурителната система у нас е необходима "допълнителна 
осигурителна вноска за покриване на дефицита в размер а 7.7%". Ако се отчетат и лицата подлежащи на ранно 
пенсиониране, тази вноска може да се увеличи до 8.2%, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
/АИКБ/. 
Бизнесът разпространи свое становище, в което се обяви категорично против въвеждането на подобно увеличаване на 
осигурителните вноски. В становището на АИКБ се подчертава, че въвеждането на подобна мярка ще доведе до загуба на 
работни места, намаляване събираемостта на осигурителните вноски и значително увеличаване на сивата икономика.  
"По този начин системата отново ще бъде дебалансирана, защото "анализът" на НОИ не отчита тези ефекти. Така ще 
бъде съборена къща, за да се построи колиба – държавата пак ще трябва да се притече на помощ с допълнително 
финансиране от данъците, но в условията на рязко влошена икономическа среда с рязко увеличени осигурителни 
вноски." 
От АИКБ подчертават още, че работодателските организации от години работят за ограничаване на сивата икономика, но 
ако осигуровките бъдат увеличение според анализа на НОИ, ще е трудно да се прецени дали има смисъл от подобна 
дейност. 
Приходите в осигурителната система могат да се увеличат разумно и по естествен начин само за сметка на оживление в 
икономиката, ръст на БВП и увеличаване на работните места. Това се постига чрез инвестиции и повишаване на 
производителността на труда. Предложената мярка не благоприятства тези фактори, се казва още в становището. 
 
vesti.bg    
 
√ АИКБ: Не убивайте икономиката с високи осигурителни вноски 
Не убивайте икономиката с увеличаването на осигурителните вноски, призовават от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България /АИКБ/. 
Агенция БГНЕС публикува пълния текст: 
"В "Материали за Консултативния съвет по оптимизиране на осигурителната система за заседанието посветено на 
приходите от осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване", анализаторите на Националния 
осигурителен институт (НОИ) са изчислили, че за да се балансира осигурителната система е необходима "допълнителна 
осигурителна вноска за покриване на дефицита" в размер от 7,7 процента. В случай, че се отчитат лицата по чл. 69 от КСО 
– следователи и младши следователи, кадрови военни, държавни служители, служители на МВР, офицери от НРС и от 
служба "Военна информация" на МО, изчисленията сочат, че е необходима допълнителна вноска дори в размер от 8,2 на 
сто. 
Темата беше незабавно подхваната от медиите и на обществеността беше съобщено, че се иска драстично увеличаване 
на осигурителните вноски със 7,7. Такова предложение за сега не е отправяно на социалните партньори, но ние сме 
длъжни незабавно да дадем становището си, за евентуалните последствия от подобни тежнения. Подобно искане за 
шоково увеличаване на осигурителната тежест е смайващо. Такава мярка е малко да бъде наречена "прокризисна". Тя 
представлява откровена покана за взривообразно нарастване на параметрите на сивата икономика. 
Предприятията, които не са естествени или "назначени" монополисти и които не са успели да намерят място сред 
"обръчите от фирми" ще бъдат силово принудени да си търсят място на сянка, в сенчестата икономика. Не можем да 
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очакваме друга реакция, макар че категорично не призоваваме за бягство в сивата икономика. Просто подобно 
увеличаване на осигурителната тежест рязко ще подкопае конкурентоспособността и платежоспособността на по-
голямата част от предприятията в страната.  
Подобно шоково увеличаване на размера на осигурителните вноски, целящо за една нощ да се балансира системата, 
може да се сравни с ударното изплащане на външния дълг на Румъния по времето на Чаушеску, малко преди той и 
съпругата му да намерят края си. Тогава румънското население беше докарано практически до глад и пълна немотия. В 
нашия случай, на икономиката ще бъде нанесен убийствен удар в гърба и единственият резултат ще бъде "постигането 
на нов консенсус" между работодатели и работници за укриване на данъци и осигуровки в името на спасяването на 
предприятията и на физическото оцеляване на хората.  
Като краен резултат ще станем свидетели на загуба на работни места и на намаляване на събираемостта на 
осигурителните вноски. Ако за второто работодателите и работниците могат да бъдат заплашени с репресии от страна на 
НАП, то първото за съжаление ще бъде естествен процес на който не може да се противодейства с никакви закани и 
административни мерки. По този начин системата отново ще бъде ДЕБАЛАНСИРАНА, защото "анализът" на НОИ не 
отчита тези ефекти. Така ще бъде съборена къща, за да се построи колиба – държавата пак ще трябва да се притече на 
помощ с допълнително финансиране от данъците, но в условията на рязко влошена икономическа среда с рязко 
увеличени осигурителни вноски. 
Работодателските организации, в частност АИКБ, вече години работят за ограничаване на сивата икономика, но е трудно 
да се каже дали ще има смисъл да продължат да се занимават с подобна дейност, ако бъде прокарана подобна мярка. 
Приходите в осигурителната система могат да се увеличат разумно и по естествен начин само за сметка на оживление в 
икономиката, ръст на БВП и увеличаване на работните места. Това се постига чрез инвестиции и повишаване на 
производителността на труда. Предложената мярка не благоприятства тези фактори. 
Всичко друго представлява изнасилване на едва сега излизащото плахо от кризата национално стопанство. Буди 
недоумение, защо такива идеи се лансират в момента с участието на служебното правителство при положение, че за 
осъществяването им е необходима санкция на Народното събрание, каквото в момента няма. Ясно е, че започва 
обработка на общественото мнение, за действия, които да се предприемат след провеждането на предсрочните избори. 
Би било добре, ако някоя от политическите сили, които ще участват на изборите подкрепя подобна унищожителна за 
икономиката мярка, да запише това с ГОЛЕМИ БУКВИ в програмата си, за да са наясно всички избиратели, били те 
безработни, пенсионери, работници, служители, самонаети или работодатели. Намерението да се извърши подобен 
анти-икономически ход трябва да се признае честно предварително, а не да се сервира на публиката след изборите, като 
по време на предизборната кампания се говорят съвсем други неща.  
Призоваваме политическите партии и коалиции, да заявят ясно сега, преди изборите, дали подкрепят шоковото 
увеличаване на осигурителните вноски или не. Остава надеждата, че след изборите те ще се придържат към 
предварителните си изявления, доколко подкрепят подобна шокова терапия.  
Въпросът за балансирането на фондовете на държавното обществено осигуряване, разбира се е от изключително 
значение. АИКБ не желае дискусията по въпроса да бъде отлагана и "замитана под килима", но решенията на проблема 
трябва да се търсят в други посоки. Достатъчно е да си спомним, че все още има значителни резерви в сферата на 
ранното пенсиониране на различни категории държавни служители. Асоциацията на индустриалния капитал е готова да 
участва пълноценно в коректен диалог по темата за приходите в държавното обществено осигуряване. Ние обаче по 
никакъв начин не можем да приемем каквито и да са волунтаристични внушения за скокообразно увеличение на 
осигурителните вноски, които представляват реална заплаха за състоянието на икономиката на страната", се казва в 
съобщението на АИКБ. /БГНЕС 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Омбудсманът: БНБ бездейства, не иска да поеме отговорност за КТБ 
Българска народна банка (БНБ) е в състояние на пълно бездействие по казуса с Корпоративна търговска банка (КТБ). Това 
каза пред TV7 националният омбудсман Константин Пенчев. 
Според Пенчев има два варианта за тази позиция на БНБ - или пълна некомпетентност или умишлено поведение. "Уви, 
не вървим на никъде по казуса КТБ. БНБ отново обяснява, че няма какво да се направи. Това не е вярно. Продължавам да 
твърдя, че казусът с КТБ вече трябва да има решение", обясни омбудсманът. 
Той добави, че има няколко варианта -  или БНБ казва тази банка не може да плаща и е задължена да й вземе лиценза, 
или тя е под особен надзор. Това обаче не означавало, тя трябва да е заключена шест месеца. "Някои операции трябваше 
да са разрешени", добави омбудсманът. 
"БНБ просто не желае да поеме най-елементарна отговорност. БНБ е в състояние на пълно бездействие. Не прави нищо и 
не мога да си обясня защо", каза още Пенчев. 
В петък от централната банка излязоха с писмена позиция по казуса КТБ. В нея се казваше, че до края на август двамата 
най-големи акционери в банката трябва да дадат конкретни предложения за справяне със ситуацията в банката. От БНБ 
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отхвърлиха критиките, че централната банка не е действала адекватно в ситуацията с поставения под специален надзор 
трезор. 
 
Вестник Труд 
 
√ Държавата договаря по 21,6 млн. лева дневно 
Държавата успява да договори по 21,6 млн. лева на ден за търгове. Сумата е близка до тази през предкризисната 2009 г., 
когато се харчеха по 25,5 млн. лева дневно. Това показват данните на Агенцията по обществени поръчки. 
От началото на годината до сега са направени поръчки за над 5,07 млрд. лева по 15 782 договора. 
Ако харчената дневна сума от 21,6 млн. лева се раздели на броя на населението - 7,3 млн. души, се оказва, че на човек 
дневно се падат по 2,87 лева, за да може централната власт и общините да поръчват стоки и услуги. 
Най-много пари се харчат за големи доставки - 2,1 млрд. лева от началото на годината. Следващи по атрактивност са 
големите строителни поръчки, където отиват над 1,45 млрд. лева от парите на данъкоплатците. 
През 2014 г. най-голям бум на обявяването и договарянето на поръчки имаше до 30 юни, показва справка в ресорния 
регистър. Причината - влизането в сила на новите изисквания за публичност на търговете, както и изтичащите срокове за 
договаряне на пари по европрограмите от миналия оперативен период. 
До 30 юни скоростта на харчене беше по 24 млн. лева дневно, а подписаните договори - над 11 200. 
 
√ Йордан Христосков: Около 80 милиона лева не достигат на социалното министерство 
Проблемите с бюджета удрят социалните разходи. Около 80 милиона лева не достигат на социалното министерство. За 
това е алармирал социалният министър Йордан Христосков по време на последното правителствено заседания, съобщи 
Нова телевизия. 
50 милиона не достигат за майките, плащанията към хората с увреждания и неотложните помощи. Тези пари по закон са 
свързани с изплащане в срок. 
Отделно от това са нужни още 30 милиона по програмата за осигуряване на хранителните пакети за крайно нуждаещите 
се. Христосков очаква напрежение и при програмите за заетост. 
Предходното правителство е използвало средствата основно, за да осигури временна работа през лятото. През есента ще 
бъдат освободени стотици хора, които са работили в курортите. На фона на всичко това на новите министри ще трябва да 
мислят откъде да спестят още 5% от разходите. 
 
√ Пласмасови изделя може да поскъпнат заради нови екотакси 
Да се въведат допълнителни такси за трудни за рециклиране опаковки и продукти от пластмаса предлага министерството 
на околната среда. Това ще увеличи крайната цена на стоките. 
Допълнителните плащания са част от мерките за намаляване на боклуците и увеличаване на рециклирането, заложени в 
проекта на Национален план за управление на отпадъците. Предстои той да бъде приет от правителството. 
В плана се предлага да се плащат специални такси за продукти от пластмаса, които са средно основните замърсители на 
околната среда. За пример се дават пластмасовите вилици, лъжици, чаши и чинии. Сега такива такси има за по-тънките 
найлонови торбичи. Заради въвеждането им от няколко години пликове се продават, а не се дават безплатно на 
клиентите. В резултат на това от екоминистерството отчитат намаляване на потреблението им. 
В плана за управление на отпадъците се предлага още въвеждането на допълнителни екотакси за опаковки от няколко 
материала като пластмаса и хартия или метал и стъкло. И сега фирмите, които пускат на пазара опаковки, трябва да 
плащат такси за тях или да внасят отчисления в организации за оползотворяване. Тези разходи са включени в цената на 
продуктите. Според авторите на плана обаче таксите за сложни опаковки, които по-трудно се рециклират, трябва да са 
по-високи. 
Предвижда се още въвеждането на схема за обратно връщане на опаковки за многократна употреба като бутилки и 
буркани. Идеята е те да се предават в магазина или чрез специални устройства, а срещу това хората да получават пари. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Енергийният борд факт от сряда 
В сряда се очаква Министерският съвет да вземе решението за създаване на енергиен борд, който да анализира 
проблемите в сектора и да дава решения за тях. Това обясни вицепремиерът Екатерина Захариева пред БНР. 
Експертният съвет към правителството ще се подпомага и от Брюксел, допълни тя. Подготвителните действия по "Южен 
поток" не са спрени, но при изискване на ЕК може да се наложи следващият кабинет да направи нов търг за избор на 
строител, стана ясно още от думите й. 
 
Вестник Сега 
 
√ Бизнесът плаща все повече за болнични 
За втора поредна година разходите и на НОИ по това перо растат 
Разходите на бизнеса за болнични, както и на Националния осигурителен институт - за листовете от четвъртия ден 
нататък, продължават да растат за поредна година. Разходите на Държавното обществено осигуряване вече дори са по-
високи от нивата през 2010 г., когато бе въведена антикризисната мярка първите три дни от болничния да са за сметка на 
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работодателя, а НОИ да плаща от четвъртия нататък. Мярката уж беше временна, но продължава да действа. Данните от 
бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. обаче показват, че тя вече не е ефективна и освен че товари 
бизнеса, не щади и хазната. Идеята на ГЕРБ при въвеждането й бе да накара работодателите да контролират по-
ефективно служителите си, за да не вземат фалшиви листове. Това обаче не доведе до намаляването им. БСП също не 
направи нищо, за да я отмени. 
Броят на болничните листове до три дни, които се плащат само от фирмите, за миналата година е 437 462 според справка 
на НОИ, изготвена за "Сега". Това е ръст с над 11 хил. спрямо 2012 г. А спрямо 2011 г. увеличението е още по-значително - 
с над 29 хил. броя болнични до три дни. Като дял тежестта на болничните до 3 дни намалява - през м.г. те са били 18.8 на 
сто от всички листове за годината, а през 2012 г. са били 19.5%. Ефект от мярката имаше единствено през 2010 г., когато 
започна да действа.  
За втора поредна година НОИ също изплаща все повече средства за болнични. От институцията отбелязват, че след 
въвеждането на антикризисната мярка в първите й две години наистина се е наблюдавала тенденция броят на 
изплащаните болнични листове от държавата да намалява. "Но през 2012 г. тази тенденция прекъсва. За втора поредна 
година наблюдаваме увеличение в броя на краткосрочните обезщетения за общо заболяване и респективно разходите 
за тях. През 2013 г. направените разходи за обезщетенията за общо заболяване вече надхвърлят нивото от 2010 г., докато 
броят на изплатените обезщетения е малко под нивото от 2010 г. По-високият ръст на разходите е вследствие и от 
нарастването на осигурителния доход и на минималната заплата за периода", коментират от институцията.  
Само болничните, които са най-голямото перо в групата на обезщетенията за временна неработоспособност, са стрували 
с над 35 млн. лв. повече на НОИ спрямо 2012 г. Разходът вече стига около 325 млн. лв. Загубени са 12 541 415 работни 
дни, което е с 11 на сто повече спрямо по-миналата година. Освен по-големият брой на болничните преразходът се 
дължи и на увеличеното средно обезщетение на ден. То е стигнало 21.68 лв. при планиран размер 19.93 лв.  
Според справката над половината от всички болнични през миналата година са били до 7 дни (51 на сто). Техният брой е 
1 187 934. 
СМЕТКИ 
Общите разходи на НОИ за болнични, гледане на член от семейството или нетрудова злополука са били 330 млн.  лв., 
което е с 39.5 млн. лв. повече от планираното (13.5 на сто) и с 48 млн. лв. (17 на сто) повече от 2012 г. Преразходът се 
дължи освен на по-големия брой и на по-високото средно обезщетение - 150.72 лв. (144.64 лв. за 2012 г.). Другото 
сериозно перо в ДОО са обезщетенията за бременност и раждане - те са 670 528, или са се увеличили с по-малко от 0.7 
на сто на годишна база. От тях 23 697 се плащат на мъже. Разходът за обезщетенията за бременност и раждане е 286 млн. 
лв. За отглеждане на малко дете са изплатени 128.3 млн. лв. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ БАН срещу Европейската комисия и МВФ за минималните прагове 
Според поръчано от министерството на труда изследване бизнесът е виновен за нарастването на сивата заетост 
Минималните осигурителни прагове са тежест за бизнеса, но защитават работещите, гласи изследване на БАН и ЕСТАТ за 
влиянието на минималните осигурителни доходи (МОД), поръчано през януари от министерството на труда. Според 
авторите му в него са анкетирани 2525 работодатели и 3500 работници. 
Кризата е само удобно оправдание 
Над 44% от работодателите смятат, че механизмът на праговете е бил неадекватен в периода 2009 - 2013 г. (по време на 
кризата), като в сравнение с предишния период (2003 - 2008 г.) негативните мнения са се увеличили. По-голямата част от 
бизнеса смята, че системата с минималните прагове увеличава недекларираната заетост. Според изследването 12% от 
работодателите са заявили, че преназначават служители на длъжности с по-ниски прагове, 23% - на непълно работно 
време, 14% предлагат фиктивни договори (и доплащане на ръка), а 4% директно признават, че наемат работници без 
трудови договори. По оценки на самия бизнес  тези проценти вероятно са двойно по-високи. 
Въпреки че определя като разбираемо негативното отношение на работодателите заради нарасналите разходи за труд, 
ръководителят на изследването Емилия Ченгелова от БАН хвърля изцяло върху тях проблема с т.нар. сива заетост, защото 
кризата им е послужила като "удобно оправдание за преминаването в сивия сектор". "Работодателите са в състояние да 
открият вратички във всеки член на законодателството, които им позволят да го заобиколят. Това е характерно за тях", 
обобщи Ченгелова. 
Другите не разбират 
За разлика от други изследвания и повечето експертни мнения за екипа на БАН ръстът на минималните прагове не е 
фактор за увеличаването на младежката безработица и за освобождаване на нискоквалифицирани работници (виж друг 
анализ на стр. 8). ЕК също на два пъти предупреди за такива последици от нарастването им, подобни препоръки изрази и 
МВФ. 
Представяйки изследването, Ченгелова заяви, че с него тези притеснения се опровергават, тъй като според "анализа" 
праговете не само нямат негативни ефекти, но защитават правата на хората, полагащи нискоквалифициран труд, 
допринасят за спазване на трудовото и осигурителното законодателство, както и за коректното заплащане на труда на 
наетите и начисляването на осигуровки върху реалните възнаграждения. 
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√ Раздадените кредити по JEREMIE са за близо 570 млн. евро 
Гаранционната схема вече приключи, а по нисколихвената портфейлът е пълен на 74% 
Около 568 млн. евро са отпуснати като кредити към малки и средни фирми в България по двете схеми – гаранционната и 
нисколихвената, на инциативата JEREMIE към края на юли 2014 г. Това показват индикативни данни към тази дата на 
офиса на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) тук. С тези средства са финансирани над 6800 компании (виж 
инфографиката). 
Гаранционната схема, която започна реално да работи от октомври 2012 г., е усвоена напълно и предоставянето на заеми 
по нея е приключило. Срокът й беше до 31 март 2014 г. При нея ЕИФ предостави общ гаранционен портфейл от общо 60.2 
млн. евро на банки, кандидатствали пред фонда и одобрени за партньори (Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, ОББ, 
СИБанк и Прокредит банк), като те отпускат кредитите със собствен ресурс. 
Въз основа на тези гаранции банките имаха възможност да отпускат заеми с изисквания за по-ниска степен на 
обезпеченост в сравнение със стандартните им условия. Именно предоставянето на качествени активи за обезпечения е 
едно от затрудненията пред малките и средните предприятия в кризата предвид и обезценяването на самите активи. 
Данните на ЕИФ показват, че средната обезпеченост по портфейла по JEREMIE I е 48%. Обичайно исканите от банките 
обезпечения са над 100%. 
Над 2/3 от средствата по нисколихвената схема, която започна през първото тримесечие на 2013 г., са усвоени. Срокът й е 
до края на 2015 г. При нея основно изискване към банките е да отпускат кредити с лихви, наполовина по-ниски от 
стандартните за съответната банка. Към края на юли среднопретеглената лихва, при която са се отпускали заемите по 
JEREMIE II, е била 3.9% спрямо 8.1% средно за пазара. 
Банките партньори по нисколихвената схема са Алианц банк, ПИБ, Сосиете Женерал Експресбанк, Прокредитбанк, 
Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, Банка ДСК. На интернет страниците на банките този тип кредити присъства в 
продуктовите им секции за малки и средни предприятия с изключение на Уникредит Булбанк. Тя напълно е приключила 
ресурса по програмата. Според източници на "Капитал" ПИБ също е разпределила средствата, Алианц банк и Райфайзен 
имат още малко, за да изпълнят на 100% портфейла си. Още ресурс по схемата имат и Сосиете Женерал Експресбанк, 
Прокредитбанк и Банка ДСК. 
И по двете схеми се финансират проекти за инвестиционни и оборотни цели от всички сектори на икономиката. 
Средствата не може да се използват за рефинансиране на вече съществуващи задължения по кредити или към 
доставчици. 
Двете схеми са по инициативата "Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия, JEREMIE" и се 
осъществяват чрез оперативна програма "Конкурентоспособност", като са за изминалия програмен период 2007-2013 г. 
Съфинансирани са от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. ЕИФ е 
управляващият орган по инциативата JEREMIE. 
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√ БНБ покани основните акционери в КТБ да заявят намеренията си до края на август 
Според центрaлната банка "не са налице условия за излизане от процедурата на специален надзор" 
Днес БНБ е изпратила писма до двамата най-големи акционери в Корпоративна търговска банка (КТБ) и очаква техните 
конкретни предложения за ангажимент до края на август. Това става ясно от поредното пространно и вече по традиция 
петъчно прессъобщение на централната банка по темата. Чрез него институцията опитва да опровергае валящите в 
публичното пространство обвинения към действията и бездействията й по темата, както и да прехвърли отговорност и 
към други институции и към политическите партии. 
По голямата част от изявлението е тълкувателен преразказ на събитията досега, включващи нереализирания 
първоначален план за отварянето на банката на 21 юли, резултатите от възложената оценка на активите и пасивите й, 
както и ограниченията на закона и непостигнатото съгласие за актуализация на бюджета, което да позволи изплащането 
на гарантираните депозити до 196 хил. лв. 
На база на това БНБ стига до извода, че "не са налице условия за излизане от процедурата на специален надзор, под 
който двете банки са поставени, тъй като няма осигурени достатъчно ликвидни средства, с които банките да посрещнат 
потенциално ново масирано изтегляне на депозити от техните клиенти". 
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От централната банка уверяват, че се отнасят "с разбиране и уважение към загрижеността в много от изказаните мнения 
на експерти, синдикални и работодателски организации, независимо от необосновано агресивния тон на част от тях". 
Същевременно обаче подчертават и че "е много важно да не се създават нереалистични публични очаквания за 
мигновени и едва ли не "магически" опции за разрешаване на проблема около банковата група КТБ". 
В последните седмици се активираха няколко независими експертни съвета, които предлагат разнообразни механизми 
банката да се отвори незабавно или максимално скоро, при това без нужда от подкрепа с публични средства или с 
минимална такава. Освен това се проведоха и няколко протеста на вложители, настояващи за незабавен достъп до 
средствата им. 
Връзка с акционерите 
От БНБ обясниха, че остават отворени за пазарно решение, но засега не са получили реално предложение за такова от 
настоящите акционери. Мажоритарният собственик "Бромак", собственост на Цветан Василев, досега не е проявил 
никаква инициатива, а вторият по размер акционер - Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман 
(малко над 30%) е обвързал участието си с яснота за състоянието на банката и значителна ликвидна подкрепа от страна 
на БНБ - нещо, което по закон е забранено. 
Миналата седмица служебният премиер Георги Близнашки съобщи за проявен интерес към КТБ от "мощен виенски 
фонд", с представители на който е проведена среща, на която те дали "надежда, че в рамките на 10 дни ще направят 
своите предложения". Изявлението за това дойде на 19 август, което значи, че до края на месеца въпросният виенски 
фонд би трябвало да даде по-конкретно мнение по въпроса. Според източници на "Капитал" виенският фонд е свързан с 
оманския. 
Така с решението на БНБ да сложи краен срок пред решението на акционерите дали са склонни да поемат ангажимент, 
поне се слага някакъв обозрим хоризонт доколко могат да се търсят пазарни решения. Ако след това БНБ предприеме 
други действия, намалява възможността да бъде осъдена от досегашните собственици за нарушаване на интересите им. 
Раздвоен стандарт 
Друго обвинение, което БНБ се опитва да обори частично, е за двойния стандарт при реакцията й спрямо кризата в ПИБ и 
КТБ. Докато първата беше спасена с емисия ДЦК, които бяха депозирани в нея, втората беше поставена под специален 
надзор и дейността й е замразена вече два месеца. 
От БНБ обясняват, че КТБ не е получила държавна помощ по одобрената от ЕК на 29 юни схема за ликвидна подкрепа на 
българските банки, защото по европейските правила ликвидна подкрепа може да се използва "единствено за банки без 
недостиг на капитал, което обстоятелство трябва да бъде удостоверено от компетентния надзорен орган по достатъчно 
категоричен и неоспорим начин". А предвид всички съмнения за качеството на активите на КТБ това не може да се 
приеме, докато не приключи оценката на одиторите, която се очаква до 20 октомври. 
 
Вестник Класа 
 
√ С 30 млн. евро си сътрудничим с Турция за подобряване на средата 
От българска страна участват областите Хасково, Ямбол и Бургас 
Близо 30 милиона евро са средствата по програмата за трансгранично сътрудничество "България-Турция" за новия 
програмен период до 2020 година, съобщи БНР. От българска страна за финансирането на проекти са включени 
областите Хасково, Ямбол и Бургас. 
По предложение на турската страна, част от финансовия ресурс на програмата може да бъде насочен към изпълнение на 
целите на 4-годишното споразумение между двете държави за опазване и социализиране на културно-историческото 
наследство в трансграничните региони. Приоритет по програмата е също изграждането на инфраструктруктурни проекти, 
които да подобрят бизнессредата в регионите. 
Друг приоритет е насочен към сътрудничество за опазване на природата и в определени области на околната среда, 
опазване на историческото и културното наследство, както и предоставяне на помощ при неотложни случаи. 
Подкрепяните дейности включват развитие на дребномащабна инфраструктура и възстановяване на сгради с 
историческо значение, както и изграждане на капацитет за устойчиво използване на природните ресурси и 
историческото и културното наследство на региона. 
Програмата покрива територия от 29 хиляди кв. километра от двете страни на границата и обхваща население от 1,5 млн. 
души. 
 
√ Вицепремиерът Екатерина Захариева: Решенията за българската енергетика трябва да се вземат в София 
Решенията за развитието на българската енергетика трябва да се взимат в София, не в друга европейска столица или на 
друг континент. Това са коментирали по време на срещата си вицепремиерът по икономическите въпроси Екатерина 
Захариева и комисарят по въпросите на енергетиката в ЕС Гюнтер Йотингер. 
По време на разговорите е бил обсъден и проектът „Южен поток", обясни още в ефира на БНР Екатерина Захариева. Тя 
посочи, че Йотингер е гарантирал, че ЕК не е против проекта, но той трябва да бъде изпълнен съобразно европейските 
правила. Заради съмнения в тази насока и Брюксел е поискал спиране на работата по проекта. Със заповеди на 
енергийния министър Васил Щонов това най-накрая е факт. 
По думите на вицепремиера правителството на Пламен Орешарски само е „говорело пред медиите за спирането на 
проекта", но не са били предприети никакви юридически действия за действителното замразяване на „Южен поток". 
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Захариева припомни, че исканията на Европейската комисия със започването на наказателна процедура по проекта 
всъщност са били само да не бъдат провеждани нови търгове, сключвани нови договори и да не започва физическото 
строителство на газопровода. Останали действия по проекта не са забранени, посочи още тя. 
Ако ЕК установи, че действително има нарушения по отношение на съмненията за непрозрачно провеждане на търга за 
избор на изпълнител, препоръката вероятно ще бъде провеждане на нов търг, прогнозира Захариева. Според нея до  
есента ще стане ясно какви са изводите от проверката на Брюксел, а нов търг, ако се налага, ще проведе новото 
правителство. 
Захариева беше категорична, че България трябва да бъде партньор и на двете страни – ЕС и Русия, и да се отнася честно и 
открито към всички в проекта. 
Проектът „Южен поток" е важен за България, особено на фона на кризата в отношенията между Русия и Украйна. По 
време на разговорите с Йотингер е бил повдигнат и въпросът за криза по отношение на газовите доставки, уточни още 
Захариева. 
В момента се правят стрес тестове на европейските газопреносни системи, които да покажат какво ще е отражението при 
спирането на транзита през Украйна. България е една от най-засегнатите държави, посочи вицепремиерът и допълни, че 
без газовия поток от Украйна страната ще може да „изкара три – три и половина месеца". Йотингер обаче е уверил, че на 
този етап не очаква спиране на транзита на руския природен газ. 
Част от проблемите в енергетиката ще бъдат решени от Енергийния борд, повтори отново Екатерина Захариева. Тя 
посочи, че има възможност създаването на новата институция да стане още през предстоящата седмица, по време на 
редовното заседание на Министерския съвет в сряда. 
В борда ще участват всички заинтересовани страни на пазара, експерти от синдикални и работодателски организации, 
както и от държавни институции и потребители. Целта е да бъде постигнато максимално широко представителство на 
борда, но и той да „не бъде толкова огромен, че да бъде неработещ", допълни още вицепремиерът. 
Тя беше категорична, че е посочила хипотезата за режим на тока не за да плаши хората, а за да предупреди колко тежко 
е състоянието в сектора след години на решения, които не винаги са били експертни, а политически мотивирани. 
На обвиненията, че служебното правителство надвишава правомощията си с някои свои действия Екатерина Захариева 
беше категорична, че основната задача на служебното правителство действително е да подготви провеждането на 
предсрочните избори, но не „можем три месеца да стоим и да чакаме да дойде правителство, което да поеме 
проблемите". 
Тя изрази надеждата си след изборите през октомври да бъде сформирано силно правителство, което да проведе 
необходимите реформи. 
 
Вестник Преса 
 
√ До 2020 г.: Трябват 102 млн. лв. за разделно събиране на боклук 
В 58 общини се налага купуването на допълнителни кофи за събирането на битови отпадъци. Освен това се налага 
спешна смяна на камионите за транспортиране на боклука 
Държавата да осигури 102,8 млн. лв. за съдове за разделно събиране на биоотпадъци и транспортни средства за превоза 
им. Това е една от мерките в Националния план за управление на отпадъците до 2020 г. 
В стратегията за седем години са включени и други инвестиции общо за 1,3 млрд. лв. Сред планираните вложения са още 
пари за изграждането на общински площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци, закриване и 
рекултивиране на стари депа и други. В плана обаче е записано, че средствата за подобряване на управлението на 
битовите отпадъци може да се осигурят чрез публично-частни партньорства, както и от частни инвестиции. 
В 58 общини се налага купуването на допълнителни кофи за събирането на битови отпадъци. Освен това се налага 
спешна смяна на камионите за транспортиране на боклука. Според анализа 31 на сто от всички возила са над 20-
годишни. Експертите обаче не уточняват бройката на необходимите нови превозни средства. 
Други 29 млн. лв. са необходими за места за домашно преработване на отпадъците. Служебният кабинет е изготвил 
програмата, с която се залагат амбициозни цели за подобряване на рециклирането и оползотворяването на отпадъците. 
Сред точките е и домашното компостиране - разграждане на органични материали, така че да се намали изхвърлянето на 
боклуци. За целта в плана е заложено, че може да се осигурят съоръжения за производството на биотор в домашни 
условия в 55 населени места. Сред тях са градовете Пазарджик, Перник, Костинброд, Дупница, Бургас и Варна. 
 
√ Общини губят пари по програмата за растеж 
Това предвижда проект за постановление на служебното правителство 
Близо 160 млн. лв. от публичната инвестиционна програма „Растеж и развитие на регионите“ може да се върнат в 
бюджета, ако не бъдат договорени с изпълнителите до 15 септември. Това предвижда проект за постановление на 
служебното правителство. 
Фондът за подкрепа на общините и министерствата бе създаден от правителството на Пламен Орешарски. Целта бе с 500 
млн. лв. за тази година да се финансират проекти, за които няма европари. 
До момента обаче едва 70 млн. лв. от отпуснатите за местните власти 289 млн. лв. са усвоени. Има подписани договори 
за над 229 млн. лв. За 60 млн. лв. няма контракти. 
Останалите 210,3 млн. лв. пък бяха за министерствата и пътната агенция. Само 14,5 млн. лв. са разплатени дотук по 
програмата от централните ведомства. Всички са по проекти за пътища. Министерствата обаче имат сключени договори 
за 95,5 млн. лв. от отпуснатите 210,3 млн. лв. 
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Плановете са неусвоените пари да се прехвърлят за спрените европейски програми „Околна среда“ и „Регионално 
развитие“, за които се плаща от бюджета. 
 
investor.bg 
 
√ Чакат се споразумения за минималните прагове в близо 50 сектора 
Вече договореното увеличение спрямо миналата година е с различен процент - от нула до 12% 
В много от браншовете все още няма сключени споразумения за минималните осгурителни доходи (МОД) за следващата 
година. От 85 икономически дейности към момента само в 36 има сключени споразумения за 2015 година. Това обяви 
директорът на дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии“ в Министерството на труда 
Веселин Инджев. 
Той подчерта, че по-важното е, че към момента от сключените споразумения са обхванати около половината от 
работещите. И посочи, че увеличението спрямо миналата година е с различен процент - от нула до 12 процента. 
В началото на седмицата служебният министър на труда Йордан Христосков заяви, че ако не бъде постигнато договаряне 
за всички браншове за минималния осигурителен доход, ще пристъпи към административно налагане на увеличение. 
Той посочи, че това важи особено за браншове, където поне 2-3 години не е имало промяна, а средният процент за 
увеличение е 4,1%. 
Има сектори, в които страните са се договорили да не се увеличават размерите на минималните осигурителни доходи в 
сравнение с миналата година. Сред тях са производство и пренос на електрическа енергия, строителство на 
автомагистрали, пътища и самолетни писти, преносни разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи и в 
системата на Централния кооперативен съюз. 
Следващата седмица предстои среща на работната група към социалното министерство, на която ще продължи 
договарянето между работодатели и синдикати за минималния осигурителен доход. Министър Христосков призова за 
постигане на договорки, за да не се прилага административно правилото. 
Проучване на Министерството на труда и БАН показва, че повишението на МОД и на минималното възнаграждение е 
начин да се повишават доходите на работещите и такъв ръст е необходим. 
 
√ НАП прогнозира изпълнение на планираните приходи за тази година 
Очакват се резултатите от въведеното обратно начисляване на ДДС 
Данъчните прогнозират, че ще изпълнят плана за приходите, който е заложен в бюджета за тази година. „Сигурни сме, че 
ще изпълним нашия план“, каза на пресконференция заместник-изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова, 
цитирана от БТА. 
Димитрова посочи, че към юли 2014 г. има 400 млн. лв. повече събрани приходи спрямо миналата година, в същото 
време за същия период се отчита 100 млн. лв. повече върнато ДДС. 
Тя прогнозира, че в следващите месеци ще дадат резултат и мерките, които НАП предприе за подобряване на 
събираемостта, а именно обратното начисляване на ДДС при зърнопроизводителите. Димитрова посочи, че от тази 
мярка се очакват допълнителни постъпления в бюджета от около 200 млн. лв. 
НАП наблюдава внимателно резултатите, които търговците отчитат от касовите апарати и така са засечени общо 3600 
лица, които отчитат по-малко приходи от 100 лева на ден, припомни Димитрова. Те имат наети лица, плащат наеми и не 
е логично да имат такива обороти. На тези търговци е даден срок от 1 месец да коригират поведението си, след което 
спрямо тях ще бъдат предприети мерки. 
НАП и митниците са набелязали съвместни мерки за по-добро засичане на горивата от данъчните складове до 
бензиностанциите. 
 
√ Новата ОСП – как ще разпределят средствата други страни-членки 
Голяма част от решенията могат да бъдат преразгледани и евентуалните грешки да бъдат поправени, твърди 
анализаторът Николай Вълканов от ИПИ 
Решенията за прилагането на новата ОСП в България вече са взети и изпратени за одобрение в Брюксел. Интересно е да 
хвърлим един поглед и на другите държави в ЕС и схемите, които те са решили да прилагат. От една страна решенията 
отразяват местните специфики на селскостопанския сектор. От друга, обаче, издават по-общата им философия на 
вземане на решения. 
Във всеки случай би било от полза да се проследи опита на другите с оглед на това, че голяма част от решенията могат да 
бъдат преразгледани в средата на програмния период и евентуалните грешки да бъдат проправени, твърди икономистът 
Николай Вълканов от Института за пазарна икономика (ИПИ). 
Литва 
Страната няма да прехвърля средства между І (директни плащания) и ІІ стълб (развитие на селските райони). 
Литва ще се възползва на максимум от обвързаното подпомагане – 13% плюс 2% за протеинови култури. 80% от 
средствата ще бъдат разпределени за животновъдство (млечни крави, говеда, бикове, овце и кози) на глава добитък, а 
останалите 20% - за растениевъдство с плащане на хектар. 
Също така ще се прилага преразпределително плащане за първите 30 хектара в размер на 10% от бюджета на І стълб. 
Плащанията над 150 000 евро ще бъдат намалени с поне 5% от 2015 г. 
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По отношение на екологично насочените площи Литва не е получила достатъчно ясни отговори от ЕК и затова е избрала 
най-простия начин на прилагане – да бъдат включени площи под угар (включително такива с покривни култури) и 
азотфиксиращи култури. 
Литва ще разпредели 1,5% от бюджета за директни плащания на младите фермери (до 40 г.) с еднакво плащане за 
първите 90 хектара. 
При отсъствието на животни затревените площи ще трябва да се косят поне два пъти годишно, за да се попадне в 
хипотезата на активен фермер. 
Страната няма да въвежда схемата за дребни стопани, нито тази за райони с природни ограничения. 
Финландия 
Финландия също няма да прехвърля средства между стълбовете. 
Страната ще се възползва изцяло от 13% от обвързаната подкрепа с акцент върху животновъдството в южната част на 
страната. 
В екологично насочените площи ще попаднат земите под угар, особености на ландшафта от кръстосаното съответствие, 
култури с кратък цикъл на ротация и азотфиксиращи култури. Страната няма да се възползва от възможността да включи 
еквивалентни практики. 
За младите фермери ще бъдат отделени 2% от бюджета за директните плащания. 
Финландия също няма да прилага схемата за дребни стопанства. 
Германия 
Германия ще прехвърли 4,5% от средствата за директни плащания към Програма за развитие на селските райони. 
Сумите, спестени от І-ви стълб, ще остават на разположение във ІІ-ри стълб в бундесленда (областта), от който са 
събрани. По този начин Германия ще компенсира намалените средства по ПРСР спрямо предходния програмен период. 
Страната няма да прилага таван на плащанията, а поставя акцента върху преразпределителното плащане. С него ще се 
разпределят допълнително 50 евро за първите 30 хектара и 30 евро на хектар за следващите 16 хектара. 
Младите фермери ще бъдат подпомагани с допълнителни 44 евро на хектар за първите 90 хектара, а дребните 
стопанства ще получат равно плащане от 1250 евро. 
Обединеното кралство 
В духа на прагматизма там се придържат към възможно най-опростено прилагане на новата ОСП и засилване на 
проектното финансиране за сметка на преките субсидии. 
Англия ще прехвърли 12% от средствата по Първи стълб във Втори (като този дял ще бъде повишен до 15% през 2018 и 
2019 г.), Уелс – 15%, Шотландия - 9,5%, а Северна Ирландия - 0% заради процедурни въпроси, които могат да бъдат 
преразгледани през 2017 година. По общото мнение на засегнатите страни това би бил най-добрият вариант за 
разпределение на парите на данъкоплатците – да се предостави подкрепа на селските общности като цяло (в т. ч. и 
фермерите), отколкото да се дава единствено директна подкрепа на фермерите. 
По зелените мерки Обединеното кралство няма да въвежда собствени еквивалентни практики, а ще се придържа към 
критериите на ЕС. 
Единствено Шотландия ще се възползва от възможността за обвързана подкрепа като смята да подкрепи секторите 
говедовъдство и овцевъдство. 
Ще бъде въведено намаляване на плащанията над 150 000 евро в размер на минимум 5% (различно за Англия, Уелс и 
Шотландия). Обединеното кралство няма да се възползва от преразпределителното плащане за първите хектари. Няма 
да се има схема и за дребните стопанства. 
Франция 
Франция поставя акцент върху обвързаната подкрепа, напълно в духа на позицията си по време на преговорния процес. 
Основната част от средствата е отделена за кравите с бозаещи телета, при които ще се подпомагат стопанства с 10 и 
повече животни, но с намаляваща субсидия за големите стопанства. 
Така за първите 50 крави ще се дават по 187 евро на глава, от 51-ата до 99-ата  – по 140 евро на глава, а от 100-та до 139-
та – по 75 евро на глава. Решението е взето с цел да се подпомогне консолидацията на стада със 70-80 животни, при 
които е нужен работник на пълно работно време. 
За млечния сектор е предвидено плащане за първите 40 животни на стопанство, като субсидията ще бъде различна в 
зависимост от това къде се намира фермата – в равнинен или в планински район. Премията на глава се очаква да бъде 
между 30 и 35 евро. 
Страната ще се опита да овладее спада в броя на овцете, като подпомага първите 500 овце в стопанства с минимален 
размер от 50 овце-майки (за сравнение, в България минималният размер за подпомагане е 10 овце-майки). За 
получаването на субсидия ще трябва да се отговаря на минимални изисквания за производителност. Плащането ще бъде 
в размер на 18 евро на глава с добавка от 6 евро за овца с по-висока производителност или за преминаване към схеми за 
биологично производство, за качество или за географско означение. 
Всъщност Франция прави генерална промяна във философията на подкрепа и увеличава значително средствата за 
пасищно животновъдство. 
Страната ще прехвърли 3% от средствата за директни плащания към развитие на селските райони. 
 


