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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Българска национална телевизия 
 
√ За и против “Бюджет’2015″ – работодатели срещу синдикати 
Имахме един не лош проект за бюджет, който колкото повече го обсъждаме, толкова по-лош става, каза в “Денят 
започва” председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Енергично подкрепяме запазването на 
данъчните ставки за периода, запазването на осигурителните вноски и нивото на преразпределение на БВП, намаляване 
на разходите в държавната администрация с 400 милиона, запазването на размера на минималната работна заплата, 
размразяването на пенсионната реформа, т.е. нарастване на възрастта, отбеляза Велев. Работодателите категорично 
възразяват срещу това да изплащат първите три дни от болничните, срещу административното увеличаване на 
минималните осигурителни прагове с произволно число за съответната икономическа дейност, срещу значителното 
увеличаване на минималния осигурителен доход и плащането на такса “битови отпадъци”, несъобразена с генерирания 
отпадък, добави той. 
Ние сме на обратното мнение по почти всичко, което каза господин Велев, реагира вицепрезидентът на КНСБ Николай 
Ненков. Имахме искане за 400 лева. В първоначалния вариант бяхме абсолютно недоволни от решението да се запази 
размерът, но сега трябва да се помисли за двете стъпки на увеличение на минималната работна заплата. Нужно е да се 
изработи формула за определяне на минималната работна заплата, за да няма спорове всяка година, добави той. 
 
Вестник Труд 
 
√ Синдикати и работодатели на протест заради увеличаването на пенсионната възраст и минималната заплата 
И синдикатите, и работодателите се заканват да излязат на протест в първите дни на следващата година. Причина за 
недоволството на синдикатите е увеличението на пенсионната възраст, а на работотдателите - предвиденото в бюджета 
за догодина увеличение на минималната работна заплата. 
Синдикатите са категорично против увеличаването възрастта за пенсиониране на хората от трета категория работници. 
Протест ще има - КНСБ и КТ Подкрепа излязоха със съвместна декларация. До края на месеца ще завърши проучването за 
организиране на протест и след това ще бъде самият протест. Това заяви пред БНР зам.-председателят на КНСБ Николай 
Ненков. 
"Работодателите също ще обмислят протест срещу това с нищо необосновано, икономически неподплатено драстично 
увеличение на минималната работна заплата. Разходите трябва да се съкратят повече, особено разходите за отбрана и 
сигурност", заяви Васил Велев, председател на Индустриалния капитал в България. 
Според него са подценени приходите, ръстът на БВП можеше да е по голям, в бюджета прозира нерешаване на основни 
промени. Той даде пример с такса битови отпадъци, която отново няма да се плаща пропорционално на количеството 
боклуци, а пропорционално относно активите. Категорично възразяваме срещу продължаващата мярка първите 3 дни 
болнични да се плащат от работодателя, подчерта Велев. 
Противопоставяме се на увеличаването на минималните доходи, които се увеличават административно. Срещу сме и 
увеличаването на минималния осигурителен доход, добави той. 
Заместник-председателят на КНСБ Ненков напомни, че синдикатите са искали минимална заплата 400 лв. "Сега не сме 
доволни от това, което се реши в МС за двете стъпки на увеличаване на минималната заплата. Още не сме получили 
формула за формиране на минималната работна заплата", каза синдикалистът. 
В социалната област освен ръстът на минималната заплата, друго трудно се брои дори на пръстите на едната ръка, 
аргументира се той. Няма оптимизъм в бюджета за намаляване на безработицата, посочи Ненков. Отново се залага 
същата сума от 73 млн. лв. за осигуряване пазара на труда, което според синдикатите е прекалено малко. "Не може всяка 
година да се задоволяваме с ръст на минималната работна заплата. Всъщност нея не я плаща бюджетът. Имаме 
дефлация. Има прогноза, че тя ще се превърне в слаба инфлация. Никъде не се вижда желание да се определи как ще се 
обърне трендът от дефлация към инфлация, никъде не се вижда, че ще има ръст на работните заплати" каза, Ненков. 
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Велев обаче коментира, че "този бюджет е социален само за това, че харчи 2.5 млрд. лв. повече, отколкото печели". 
Според бизнеса никой у нас не получава минимална работна заплата в размера, който определя МС, защото у нас има 
т.нар класове – добавки за прослужено време. Съотношението на минималната заплата към средната в момента е 47%, 
не е 42% с което работи Министерството на финансите. Средно за ЕС е между 35 и 45%. Той прогнозира, че с 
увеличаването на минималната работна заплата това съотношение в края на годината ще бъде 52%, а в някои 
икономически дейности и в някои общини ще достигне 80%. Ще бъдат съкратени хора, ще се увеличи сивият сектор, ще 
се затворят предприятия, прогнозира Велев. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Синдикати и работодатели излизат на протест 
И синдикатите, и работодателите се заканват да излязат на протест в първите дни на следващата година. Причина за 
недоволството на синдикатите е увеличението на пенсионната възраст, а на работотдателите - предвиденото в бюджета 
за догодина увеличение на минималната работна заплата. 
Синдикатите са категорично против увеличаването възрастта за пенсиониране на хората от трета категория работници. 
Протест ще има - КНСБ и КТ Подкрепа излязоха със съвместна декларация. До края на месеца ще завърши проучването за 
организиране на протест и след това ще бъде самият протест. Това заяви пред БНР зам.-председателят на КНСБ Николай 
Ненков. 
"Работодателите също ще обмислят протест срещу това с нищо необосновано, икономически неподплатено драстично 
увеличение на минималната работна заплата. Разходите трябва да се съкратят повече, особено разходите за отбрана и 
сигурност", заяви Васил Велев, председател на Индустриалния капитал в България. 
Според него са подценени приходите, ръстът на БВП можеше да е по голям, в бюджета прозира нерешаване на основни 
промени. Той даде пример с такса битови отпадъци, която отново няма да се плаща пропорционално на количеството 
боклуци, а пропорционално относно активите. Категорично възразяваме срещу продължаващата мярка първите 3 дни 
болнични да се плащат от работодателя, подчерта Велев. 
Противопоставяме се на увеличаването на минималните доходи, които се увеличават административно. Срещу сме и 
увеличаването на минималния осигурителен доход, добави той. 
Заместник-председателят на КНСБ Ненков напомни, че синдикатите са искали минимална заплата 400 лв. "Сега не сме 
доволни от това, което се реши в МС за двете стъпки на увеличаване на минималната заплата. Още не сме получили 
формула за формиране на минималната работна заплата", каза синдикалистът. 
В социалната област освен ръстът на минималната заплата, друго трудно се брои дори на пръстите на едната ръка, 
аргументира се той. Няма оптимизъм в бюджета за намаляване на безработицата, посочи Ненков. Отново се залага 
същата сума от 73 млн. лв. за осигуряване пазара на труда, което според синдикатите е прекалено малко. "Не може всяка 
година да се задоволяваме с ръст на минималната работна заплата. Всъщност нея не я плаща бюджетът. Имаме 
дефлация. Има прогноза, че тя ще се превърне в слаба инфлация. Никъде не се вижда желание да се определи как ще се 
обърне трендът от дефлация към инфлация, никъде не се вижда, че ще има ръст на работните заплати" каза, Ненков. 
Велев обаче коментира, че "този бюджет е социален само за това, че харчи 2.5 млрд. лв. повече, отколкото печели". 
Според бизнеса никой у нас не получава минимална работна заплата в размера, който определя МС, защото у нас има 
т.нар класове – добавки за прослужено време. Съотношението на минималната заплата към средната в момента е 47%, 
не е 42% с което работи Министерството на финансите. Средно за ЕС е между 35 и 45%. Той прогнозира, че с 
увеличаването на минималната работна заплата това съотношение в края на годината ще бъде 52%, а в някои 
икономически дейности и в някои общини ще достигне 80%. Ще бъдат съкратени хора, ще се увеличи сивият сектор, ще 
се затворят предприятия, прогнозира Велев. 
 
Вестник Сега 
 
√ Правителството реши да сближи минималната заплата със средната 
Работодателите се чудят как при 2% ръст на икономиката минималното възнаграждение ще скочи с 13% 
През 2017 г. минималната работна заплата трябва да нарасне до 460 лв., обяви финансовият министър Владислав 
Горанов след извънредно заседание вчера на Министерския съвет. Кабинетът прие пакета от проектобюджети за 
догодина - държавния, на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса - заедно с 
бюджетната прогноза за 2015-2017 г.  
Горанов потвърди новината, която анонсира през уикенда за поетапно увеличение на минималната заплата още от Нова 
година. През 2015 г. МРЗ ще нарасне на две стъпки с по 20 лева - от 1 януари ще стане 360 лв., а от 1 юли - 380. От 1 
януари 2016 г. най-ниското трудово възнаграждение ще бъде вдигнато на 420 лв., а година по-късно вече ще е 460 лв.  
Финансовият министър обясни, че така минималната заплата ще се доближи до средната. В момента съотношението е 
около 42% и е относително ниско за европейските стандарти, отбеляза Горанов. Бизнесът обаче силно критикува това 
сближаване, защото то е фатално за малките фирми в изоставащите райони и ще предизвика допълнителен отлив на 
предприемачи от тези райони към по-богатите. 
"В периода на икономическа криза у нас (2008-2014) минималната заплата е скочила с 55%, при положение че средната 
се е увеличила с 49.5%, а производителността на труда реално се е подобрила само с 14%", посочи в своя позиция вчера 
Българската стопанска камара. БСК цитира официални данни, според които в области като Видин и Благоевград средната 
заплата е едва със 100 лв. повече от минималната, която се предвижда от 2017 г. Във Видинско средното 
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възнаграждение е едва 568 лв. От всички 28 области само пет са със средна заплата над 800 лв. - Враца и Стара Загора, 
Варна, София-област и столицата, сочи още статистиката. Тези данни означават, че границите между минимално и 
средно трудово възнаграждение опасно се сближават, което руши ценностната система на българина и ограничава 
развитието на човешките ресурси. Изкуственото вдигане на МРЗ създава грешното усещане, че няма нужда да учи, щом и 
без усилия ще взима заплата, близка до средната", коментираха от БСК. 
В завоя на финансовия министър липсва икономическа логика, твърдят и от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). "За 2014 г. се очаква ръст на икономиката от около 1-1.5%, догодина - около 1.8%. Имаме ръст на 
средната заплата 1% за изтичащата година и 1.6% за следващата и изведнъж - 13% скок на минималната заплата", обясни 
председателят на АИКБ Васил Велев по Нова ТВ.  
"За работодателите всеки лев в чужд джоб е лична обида. Винаги сме настоявали доходите да се повишават. Всички 
пищят, че пада потреблението, а това е един от начините да се съживи икономиката", коментира пък лидерът на КТ 
"Подкрепа" Константин Тренчев. Според синдикатите скокът на минималната заплата нямало да засегне толкова много 
хора, колкото работодателите се опасяват. "Караме се за пари, които постоянно намаляват. Пари се събират от работеща 
икономика", заключи д-р Тренчев.  
"Минималната работна заплата ще бъде увеличена въпреки плачевното състояние на бюджета и кривите сметки на 
правителството на Орешарски. Благодаря на синдикатите за твърдата позиция, както и на обществената подкрепа. 
Благодаря на премиера, както и на колегите в МС, които приеха аргументите. Повишаването на минималните доходи е в 
интерес на икономиката. МРЗ ще продължи да расте ускорено и през следващите години. Сега на ход е Народното 
събрание", написа социалният министър Ивайло Калфин във "Фейсбук".  
Но работодателите напомнят, че е грешка да се слага знак на равенство между понятията доходи и МРЗ. "Доходите се  
формират от множество елементи - основна заплата, стимули за добро трудово представяне, добавки за транспорт, 
комуникации, пенсии, социално подпомагане и др. МРЗ е ключов показател, репер, на чиято база се определят редица 
плащания, вкл. например субсидии за политически партии, възнаграждения за участие в управителни органи на 
търговски дружества и др. МРЗ невинаги води до увеличение на доходите, а най-често води до нарастване на разходите 
(и бюджетните, и на физическите лица), коментират от БСК.  
„Повишаването на минималната работна заплата е лоша новина за бизнеса. Целта е това да предизвика повдигането на 
останалите работни заплати. Само че въпросът е може ли да си го позволи бизнесът", коментира пред бТВ Менда 
Стоянова от ГЕРБ. Тя заяви, че е теоретичен спор кое е възможно да раздвижи вътрешното потребление, защото 
България е малка икономика с малък вътрешен пазар. „Въпреки всичко обаче, за да се отговори на обществените 
очаквания, се взе решение да се тръгне към едно такова повишаване на минималната работна заплата. От гледна точка 
на бюджета, няма проблем за това, че минималната работна заплата ще нарасне. Много малко са хората, които 
получават минимална работна заплата и са на бюджетна издръжка", каза още Стоянова. 
НЕДОВОЛСТВО 
Междувременно земеделското министерство възрази срещу вдигането на осигурителния праг за фермерите от 240 на 
420 лв. Според министър Десислава Танева приходите от промяната ще бъдат незначителни за бюджета - около 12.8 
млн. лв. Тя обясни, че от догодина бюджетът ще получи средства и без да променя размера на осигурителния доход 
заради предстоящото изсветляване на голяма част от сектора. За кампанията за подпомагане на земеделците от 1 март 
догодина влиза в сила правилото за активен фермер, което изисква задължителна регистрация. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Синдикати и работодатели се готвят за протести 
Синдикатите и работодателите се готвят за протести в първите дни на 2015 година - първите заради увеличението на 
пенсионната възраст, а вторите заради увеличението на минималната работна заплата, предвидени в бюджета за 
догодина. 
"Синдикатите са категорично против увеличаването възрастта за пенсиониране на хората от трета категория работници. 
Протест ще има, вчера КНСБ и КТ Подкрепа излязоха със съвместна декларация. До края на месеца ще завърши 
проучването за организиране на протест и след това ще бъде самият протест", заяви Николай Ненков, зам.-председател 
на КНСБ, пред БНР. 
"Работодателите също ще обмислят протест срещу това с нищо необосновано, икономически неподплатено драстично 
увеличение на минималната работна заплата. Разходите трябва да се съкратят повече, особено разходите за отбрана и 
сигурност.", заяви Васил Велев, председател на Индустриалния капитал в България. 
Според Велев са подценени приходите - "ръстът на БВП можеше да е по голям, в бюджета прозира нерешаване на 
основни промени". Той даде пример с такса битови отпадъци, която отново няма да се плаща пропорционално на 
количеството боклуци, а пропорционално относно активите. Категорично възразяваме срещу продължаващата мярка 
първите 3 дни болнични да се плащат от работодателя, подчерта Велев. Противопоставяме се на увеличаването на 
минималните доходи, които се увеличават административно. Срещу сме и увеличаването на минималния осигурителен 
доход, добави той. 
Ненков напомни, че синдикатите са искали минимална заплата 400 лв. Сега не сме доволни от това, което се реши в МС 
за двете стъпки на увеличаване на минималната заплата. Още не сме получили формула за формиране на минималната 
работна заплата, каза синдикалистът. 
КНСБ се обяви категорично против десетпроцентното съкращение на администрацията, предвидено в проектобюджета 
за 2015 година. 
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Позиция по темата изрази и представител на другия голям синдикат КТ "Подкрепа" . Евтим Буюклиев - председател на 
синдиката на административните служители към "Подкрепа" каза, че функционалната администрация е дори твърде 
малко за населението на страната. 
"Раздута е администрацията по върховете, министерствата. Създадени са доста агенции, дори не ги знам колко са, хора 
на хранилка, които утежняват издръжката на администрацията. 
Управляващите да помислят как да повишат производителността на труда, да се насърчава индустрията, а не като им 
свършат парите да почват съкращения. Ние ще направим всичко възможно нашите членове да бъдат защитени при тези 
съкращения", каза още Буюклиев. 
 
Вестник Дума 
 
√ Бизнесът категорично против увеличаването на минималната заплата 
Всички работодателски организации са категорично против увеличаването на минималната заплата и това сме го заявили 
и на Тристранния съвет, и в писмените си позиции. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България Васил Велев вчера по повод решението на финансовия министър Владислав Горанов през следващата година 
минималната заплата да бъде увеличена с по 20 лв. от 1 януари и от 1 юни и така да стане 380 лв. Аргументът на Васил 
Велев е, че тази година очакваният ръст на БВП ще е около 1-1,5%, а догодина - около 1,8%. По думите му има ръст на 
средната заплата от 1% за изтичащата година и 1,6% за следващата, а изведнъж се предвижда 13% ръст на минималната 
заплата. 
Президентът на "Подкрепа" Константин Тренчев пък заяви, че за работодателите всеки лев в чужд джоб е лична обида. 
Той коментира, че синдикатите винаги са настоявали доходите да се повишават. Всички пищят, че пада потреблението, а 
това е един от начините да се съживи икономиката, категоричен е Тренчев. Караме се за пари, които постоянно 
намаляват. Пари се събират от работеща икономика, заяви синдикалистът. 
"Няма как да има работеща икономика, ако има такива административни вмешателства в нея. 25 години продължаваме 
да си мислим, че богати можем да станем по решение на ръководството, а не с повече работа и по-малко корупция. Това 
е основната причина, поради която и следващата година ще продължи да се увеличава безработицата", отвърна Велев. 
 
investor.bg 
 
√ И работодатели, и синдикати готвят протести 
Профсъюзите не приемат заложеното в бюджета увеличение на пенсионната възраст, а работодателите - 
увеличението на минималната работна заплата 
И синдикатите, и работодателите се канят да излязат на протест в първите дни на следващата година, съобщи БНР. 
Синдикатите заради увеличението на пенсионната възраст, а работодателите - заради увеличението на минималната 
работна заплата, предвидени в бюджета за догодина. 
"Синдикатите са категорично против увеличаването на възрастта за пенсиониране на хората от трета категория труд. 
Протест ще има. До края на седмицата ще завърши проучването за организиране на протест и след това ще бъде самият 
протест", заяви Николай Ненков, зам.-председател на КНСБ, пред БНТ. 
"Работодателите също ще обмислят протест срещу това с нищо необосновано, икономически неподплатено драстично 
увеличение на минималната работна заплата, заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България. Също така разходите трябва да се съкратят повече, особено тези за отбрана и сигурнос, смята той. 
Според Велев са подценени приходите в бюджета за следващата година, ръстът на БВП може да е по-голям, прозира и 
нерешаване на основни промени. Той даде пример с такса битови отпадъци, която отново няма да се плаща 
пропорционално на количеството отпадъци, а пропорционално относно активите. 
„Категорично възразяваме срещу продължаващата мярка първите три дни болнични да се плащат от работодателя“, 
подчерта Велев. Противопоставяме се на увеличаването на минималните доходи, които се увеличават административно, 
както и срещу увеличаването на минималния осигурителен доход, добави той. 
Ненков напомни, че синдикатите са искали минимална заплата 400 лева, но не са доволни от решението на кабинета за 
покачване на МРЗ на две стъпки, защото все още липсва формула за формиране на минималната работна заплата. 
Вчера в съвместна декларация КНСБ и КТ "Подкрепа" обявиха, че обмислят съвместни протести заради социално-
икономическата и политическа ситуация в страната. Синдикатите изразяват недоволство от проектобюджета за 
следващата година, политиката по доходите, пенсионната реформа и тежкото състояние на енергийния сектор. 
Протестните действия ще бъдат обявени, след като профсъюзите се допитат до членовете си, което се очаква да стане до 
края на седмицата. 
Според лидера на КНСБ Пламен Димитров хората в предпенсионна възраст не могат да понесат дори и два месеца 
увеличаване на възрастта за пенсиониране от 2015 година. Президентът на КНСБ каза пред БТА, че синдикалната 
организация има готовност за протест, ако през следващата година възрастта за пенсиониране не бъде запазена такава, 
каквато е в момента. Според проекта на Бюджет 2015 възрастта за пенсия ще се повишава с по четири месеца годишно, а 
съгласно предложението на министъра на труда Ивайло Калфин – с по два месеца годишно. 
КНСБ няма да приеме вариант за пенсионна реформа, който да е с мерки само за изхода на системата, независимо какъв 
е - с половин месец, с 25 дена, с 36 часа, каза Пламен Димитров. По думите му приемлив за конфедерацията вариант ще 
бъде само този, който връща доверието на младите в системата, гарантира адекватна пенсия от поне 65 процента от 
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личния доход и има обвързаност на мерките - на входа какво се включва, колко пари се събират допълнително, колко 
тежи годината осигурителен стаж в пенсионна формула. 
 
profit.bg 
 
√ Синдикати и работодатели плашат с протести 
И синдикатите, и работодателите се заканват да излязат на протест в първите дни на следващата година. Едните - заради 
увеличението на пенсионната възраст, другите - заради увеличението на минималната работна заплата, предвидени в 
бюджета за догодина. "Синдикатите са категорично против увеличаването възрастта за пенсиониране на хората от трета 
категория работници. Протест ще има, вчера КНСБ и КТ Подкрепа излязоха със съвместна декларация. До края на месеца 
ще завърши проучването за организиране на протест и след това ще бъде самият протест", заяви Николай Ненков, зам.-
председател на КНСБ, цитиран от БГНЕС. "Работодателите също ще обмислят протест срещу това необосновано, 
икономически неподплатено драстично увеличение на минималната работна заплата. Разходите трябва да се съкратят 
повече, особено разходите за отбрана и сигурност", заяви Васил Велев, председател на Индустриалния капитал в 
България. 
 
pariteni.bg 
 
√ И синдикати, и работодатели излизат на протест 
Едните заради увеличението на пенсионната възраст, другите заради увеличението на минималната работна 
заплата, предвидени в бюджета за догодина 
И синдикатите, и работодателите се заканват да излязат на протест в първите дни на следващата година. Едните заради 
увеличението на пенсионната възраст, другите заради увеличението на минималната работна заплата, предвидени в 
бюджета за догодина. 
"Синдикатите са категорично против увеличаването възрастта за пенсиониране на хората от трета категория работници. 
Протест ще има, вчера КНСБ и КТ Подкрепа излязоха със съвместна декларация. До края на месеца ще завърши 
проучването за организиране на протест и след това ще бъде самият протест". Това заяви Николай Ненков, зам.-
председател на КНСБ, пред БНР. 
"Работодателите също ще обмислят протест срещу това с нищо необосновано, икономически неподплатено драстично 
увеличение на минималната работна заплата. Разходите трябва да се съкратят повече, особено разходите за отбрана и 
сигурност", заяви Васил Велев, председател на Индустриалния капитал в България. 
Според Велев са подценени приходите, ръстът на БВП можеше да е по голям, в бюджета прозира нерешаване на основни 
промени. Той даде пример с такса битови отпадъци, която отново няма да се плаща пропорционално на количеството 
боклуци, а пропорционално относно активите.  
Категорично възразяваме срещу продължаващата мярка първите 3 дни болнични да се плащат от работодателя, 
подчерта Велев. Противопоставяме се на увеличаването на минималните доходи, които се увеличават административно. 
Срещу сме и увеличаването на минималния осигурителен доход, добави той. 
Ненков напомни, че синдикатите са искали минимална заплата 400 лв. Сега не сме доволни от това, което се реши в МС 
за двете стъпки на увеличаване на минималната заплата. Още не сме получили формула за формиране на минималната 
работна заплата, каза синдикалистът. 
В социалната област освен ръстът на минималната заплата, друго трудно се брои дори на пръстите на едната ръка, 
аргументира се той. Няма оптимизъм в бюджета за намаляване на безработицата, посочи Ненков и напомни, че това е 
посочено като приоритет. Отново се залага същата сума от 73 млн. лв. за осигуряване пазара на труда, което според 
синдикатите е прекалено малко.  
Не може всяка година да се задоволяваме с ръст на минималната работна заплата. Всъщност нея не я плаща бюджетът. 
Имаме дефлация. Има прогноза, че тя ще се превърне в слаба инфлация. Никъде не се вижда желание да се определи 
как ще се обърне трендът от дефлация към инфлация, никъде не се вижда, че ще има ръст на работните заплати, каза, 
Ненков. 
Велев обаче коментира, че "този бюджет е социален само за това, че харчи 2.5 млрд. лв. повече, отколкото печели". 
Според бизнеса никой у нас не получава минимална работна заплата в размера, който определя МС, защото у нас има 
т.нар класове – добавки за прослужено време. Съотношението на минималната заплата към средната в момента е 47%, 
не е 42% с което работи Министерството на финансите.  
Средно за ЕС е между 35 и 45%. Той прогнозира, че с увеличаването на минималната работна заплата това съотношение 
в края на годината ще бъде 52%, а в някои икономически дейности и в някои общини ще достигне 80%. Ще бъдат 
съкратени хора, ще се увеличи сивият сектор, ще се затворят предприятия, прогнозира Велев. 
 
dariknews.bg 
 
√ Синдикати и работодатели излизат на протести 
И синдикатите, и работодателите се заканват да излязат на протест в първите дни на следващата година. Едните - заради 
увеличението на пенсионната възраст, другите - заради увеличението на минималната работна заплата, предвидени в 
бюджета за догодина. 
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"Синдикатите са категорично против увеличаването възрастта за пенсиониране на хората от трета категория работници. 
Протест ще има, вчера КНСБ и КТ Подкрепа излязоха със съвместна декларация. До края на месеца ще завърши 
проучването за организиране на протест и след това ще бъде самият протест", заяви Николай Ненков, зам.-председател 
на КНСБ, цитиран от БГНЕС. 
"Работодателите също ще обмислят протест срещу това необосновано, икономически неподплатено драстично 
увеличение на минималната работна заплата", заяви Васил Велев, председател на Индустриалния капитал в България. 
 
mediapool.bg 
 
√ Синдикати и работодатели се заканват да протестират заради бюджет 2015 
Недоволството на едните е заради повишаване на възрастта за пенсиониране, а на другите – заради минималната 
работна заплата 
Синдикатите и работодателите се заканват да протестират в първите дни на следващата година. КНСБ и КТ "Подкрепа" 
заради намерението за увеличаване на възрастта за пенсиониране с четири месеца, докато Асоциацията на 
индустриалния капитал заради вдигането на минималната работна на 380 лв. от 2015 г. 
Правителството на Пламен Орешарски замрази възрастта за пенсиониране през 2014 г., но от 2015 г. беше заложено тя 
да расте спрямо плана начертан от плана на бившия финансов министър Симеон Дянков. Повишението на работната 
заплата с по 40 лв. в периода 2014 – 2016 г. също не е ново решение. То беше залегнало в средносрочната бюджетна 
рамка на кабинета "Орешарски". Първоначално финансовият министър Владислав Горанов ревизира прогнозата, но след 
това си промени мнението убеден точно от работодателите по негови думи, заради консервативната му прогноза за 
ръста на безработицата, който се оказа по-висок от техните очаквания. 
"Синдикатите са категорично против увеличаването възрастта за пенсиониране на работниците от трета категория. 
Протест ще има, вчера КНСБ и КТ "Подкрепа" излязоха със съвместна декларация. До края на месеца ще завърши 
проучването за организиране на протест и след това ще бъде самият протест",  заяви Николай Ненков, вицепрезидент на 
КНСБ пред БНТ. 
"Работодателите също ще обмислят протест срещу това с нищо необосновано и икономически неподплатено драстично 
увеличение на минималната работна заплата. Разходите трябва да се съкратят повече, особено разходите за отбрана и 
сигурност.", каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) пред БНТ. 
Двамата се разминаха в оценките си за бюджета за следващата година, който беше одобрен от правителството в 
понеделник и предстои разглеждането му в Народното събрание. 
Приходите в Бюджет 2015 са подценени, ръстът на БВП можеше да е по голям, смята Велев. Според него не се решават 
основни проблеми на бизнеса. Като пример Велев даде проблема с такса битови отпадъци, която отново няма да се 
плаща количеството изхвърлени боклуци, а остава както досега спрямо активите на компаниите. Бизнесът продължава е 
против и срещу плащането на първите три дни от болничните. Противопоставяме се на увеличаването на минималните 
доходи, които се увеличават административно, както и на ръста на минималния осигурителен доход, посочи Васил 
Велев. 
Въпреки че правителството реши да повиши с 40 лв. минималната работна заплата на две стъпки през 2015 г. 
синдикатите остават недоволни, защото настоявали за 400 лв., стана ясно от обясненията на Николай Ненков. Той 
допълни, че все още чакат формула за формиране на минималната работна заплата. 
В социалната област освен ръстът на минималната заплата, друго трудно се брои дори на пръстите на едната ръка, смята 
Ненков. Според него няма оптимизъм в бюджета за намаляване на безработицата и напомни, че това е посочено като 
приоритет на правителството. Заложената безработица е 11.7% през 2015 г. при 20.7% за октомври. 
Отново се залага същата сума от 73 млн. лв. за осигуряване пазара на труда, което според синдикатите е прекалено 
малко, смята Ненков. Според него никъде в бюджет 2015 не се вижда, че ще има ръст на работните заплати. 
Васил Велев обаче му опонира, че "този бюджет е социален само за това, че харчи 2.5 млрд. лв. повече, отколкото 
печели". Според бизнеса никой у нас не получава минимална работна заплата в размера, който определя 
правителството, защото у нас има т.нар класове – добавки за прослужено време. 
Съотношението на минималната заплата към средната в момента е 47%, не е 42% с което работи Министерството на 
финансите, каза Велев. По думите му средното за ЕС е между 35 и 45%. С увеличаването на минималната работна заплата 
това съотношение в края на годината ще бъде 52%, а в някои икономически дейности и в някои общини ще достигне 
80%, каза Велев. Той прогнозира съкращения, увеличаване на сивият сектор и затваряне на предприятия в края на 
годината. 
 
novini.bg 
 
√ Бизнесът на протест срещу увеличението на минималната работна заплата 
Колкото повече обсъждаме проектобюджета за 2015 година, толкова по-зле изглеждат нещата. Трябва да спрем да го 
коментираме. В него има и много хубави неща-запазването на данъчните ставки, идеите за намаляване на разходите в 
администрацията, намаляването на дефицита. Това каза в сутрешния блок на БНТ Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал. В бюджета има и какво да се желае. Продължават да не се решават редица 
проблеми, които са представени от бизнеса. Говоря примерно за таксата за битовите отпадъци. Тази реформа беше 
започната, но така и никой не я довърши. Категорично възразяваме срещу практиката първите три дни болнични да се 
плащат от работодателя. Твърдо отстояваме тезата, че минималната работна заплата не трябва да расте. В някои общини 
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ще се получи картината, работиш не работиш, учиш не учиш, а получаваш пари, поясни Велев. Заедно с него гост в 
студиото беше и Николай Ненков, вицепрезидент на КНСБ. Почти всичко, което каза г-н Велев, ние сме на обратното 
мнение. Все още липсва методика между социалните партньори за определянето на минималната работна заплата. Не 
можем да спорим всяка година за едно и също нещо. В социалната област, освен минималната работна заплата, всички 
други неща в проектобюджета се броят на пръстите на едната ръка. Съкращенията в държавната администрация трябва 
да се правят много внимателно. Трябва да се прецени къде да се пипне и колко дълбоко. Този бюджет не е социален, 
заяви Ненков. Минималната работна заплата не се плаща от бюджета. Тук някой е щедър с чужди пари. Този бюджет е 
социален само заради факта, че се харчат над 2,5 млрд. лева. Ние продължаваме да живеем над равнището си, опонира 
му Велев. За финал Ненков обяви, че синдикатите ще протестират срещу проектобюджета за 2015 година. Велев не 
остана по назад и също заяви, че работодателите обмислят протестни действия срещу увеличаването на минималната 
работна заплата. 
 
novinite.bg 
 
√ Синдикати и работодатели готвят протести 
И синдикатите, и работодателите се заканват да излязат на протест в първите дни на следващата година. Синдикатите 
заради увеличението на пенсионната възраст, а работодателите - заради увеличението на минималната работна заплата, 
предвидени в бюджета за догодина, предаде БНР. 
"Синдикатите са категорично против увеличаването възрастта за пенсиониране на хората от трета категория работници. 
Вчера КНСБ и КТ "Подкрепа" излязоха със съвместна декларация. До края на месеца ще завърши проучването за 
организиране на протест и след това ще бъде самият протест", заяви Николай Ненков, зам.-председател на КНСБ. 
Председателят на Индустриалния капитал в България Васил Велев обяви, че работодателите също ще обмислят протест 
срещу това "с нищо необосновано, икономически неподплатено драстично увеличение на минималната работна 
заплата". 
"Категорично възразяваме срещу продължаващата мярка първите 3 дни болнични да се плащат от работодателя", 
подчерта Велев. 
Той обяви, че се противопоставят на увеличаването на минималните доходи, които се увеличават административно и 
увеличаването на минималния осигурителен доход. 
 
ureport.bg 
 
√ Работодатели и синдикати започват новата година с протест 
Работодателски и синдикални организации смятат да излязат на протест още в първите дни на следващата година. 
Едните заради увеличението на пенсионната възраст, другите заради увеличението на минималната работна заплата, 
предвидени в бюджета за догодина. 
„Синдикатите са категорично против увеличаването възрастта за пенсиониране на хората от трета категория работници. 
Протест ще има, вчера КНСБ и КТ Подкрепа излязоха със съвместна декларация. До края на месеца ще завърши 
проучването за организиране на протест и след това ще бъде самият протест“, заяви зам.-председателят на КНСБ 
Николай Ненков пред БНР. 
Той припомни, че синдикатите поискаха минимална заплата от 400 лева и не са доволни от решение на Министерския 
съвет за увеличаването й на две стъпки. Синдикалистът отчете, че от Министерство на финансите все още не са показали 
формула за формирането на МРЗ. 
Според него в бюджета липсва оптимизъм за намаляване на безработицата, макар това да е посочено като приоритет. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев заяви, че и работодателите обмислят 
протест срещу “това с нищо необосновано, икономически неподплатено драстично увеличение на минималната работна 
заплата”. 
Според Велев изготвилите бюджета са подценили приходите, ръстът на БВП можеше да е по голям, в като цяло прозира 
липсата на решения за основни промени. Той даде пример с такса битови отпадъци, която отново няма да се плаща 
пропорционално на количеството боклуци, а пропорционално относно активите. 
“Категорично възразяваме срещу продължаващата мярка първите 3 дни болнични да се плащат от работодателя. 
Противопоставяме се на увеличаването на минималните доходи, които се увеличават административно. Срещу сме и 
увеличаването на минималния осигурителен доход”, подчерта Велев. 
По думите му бюджетът е социален само за това, че харчи 2.5 млрд. лева повече, отколкото печели. 
 
agroplovdiv.bg  
 
√ Синдикатите и бизнесът плашат с протести заради бюджет 2015 
Синдикатите и бизнесът заплашиха с протести правителството заради социалната част на проектобюджет 2015. 
Недоволството на профсъюзите е заради увеличението на възрастта за пенсиониране с по 4 месеца годишно. 
Работодателите пък се заканват заради вдигането на минималната работна заплата от 340 на 380 лева с две стъпки – в 
началото и в средата на 2015 г. 
Зам.-председателят на КНСБ Николай Ненков обясни пред БГНЕС, че основното им недоволство е свързано с 
увеличаването възрастта за пенсиониране на хората от трета категория труд. До края на декември КНСБ и „Подкрепа“ ще 
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проучат възможността на организиране на протести, който ще последват в началото на следващата година, каза той. 
Вчера двата синдиката излязоха с протестна декларация. 
„Работодателите също ще обмислят протест срещу това необосновано, икономически неподплатено драстично 
увеличение на минималната работна заплата. Също така административните разходи трябва да се намалят повече, 
особено тези в сферата на отбраната и сигурността“, заяви Васил Велев, председател на Индустриалния капитал в 
България пред БНТ. Снощи пък новият председател на КРИБ Кирил Домусчиев бе категоричен пред бТВ, че е твърде рано 
да се говори за протести, въпреки че вдигането на минималната заплата няма икономическа обосновка. 
 
plovdiv-online.com 
 
√ Минималната заплата става 360 лв. 
Минималната работна заплата ще бъде увеличена от 340 на 360 лева от 1 януари. Това заяви финансовият министър 
Владислав Горанов на брифинг в Министерски съвет, предаде „Фокус". 
Правителството предвижда от 1 юли 2015 година минималната работна заплата да бъде увеличена още веднъж – от 360 
на 380 лева. От 1 януари 2016 година минималната заплата ще нарасне от 380 до 420 лева, а от 1 януари 2017 - от 420 на 
460 лева. 
Горанов посочи, че в резултат на консултациите със социалните партньори и позициите, изразени от някои от 
работодателските организации, е предложил на правителството да бъде включено поетапно. 
„Ще се създаде предпоставка за доходите на най-ниските длъжности и ще се отговори на очакванията, че постепенно ще 
се върви към увеличаване и приближаване на минималната към средната заплата", каза още Горанов. 
По-рано председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев обяви, че „всички 
работодателски организации са категорично против увеличаването на минималната работна заплата". 
 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Бюджетната комисия ще обсъжда данъчните закони за догодина 
Депутатите от бюджетната комисия в парламента ще обсъждат данъчните закони за догодина. По правило, преди да се 
приеме един бюджет се обсъждат именно тези закони, защото те осигуряват приходната част на бюджета, съобщава 
Нова телевизия. 
Основните данъци като цяло се запазват. Предвижда се обаче данъкът върху лихвите по депозитите да бъде увеличен от 
8 на 10%. 
От догодина отпада и данъчната преференция, която залагаше да се възстановяват събраните през годината данъци на 
хората, които получават минимална работна заплата. 
Планираното поскъпване на цигарите се отлага за 2016 година. 
 
√ Менда Стоянова: Повишаването на минималната работна заплата не е добра новина 
"Новината за увеличаването на минималната работна заплата до 340 лева не е добра новина", категорична бе шефката 
на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова в предаването "Лице в лице" по bTV. 
„От гледна точка на бюджета няма особено значение - малко са хората, получаващи минималната работна заплата, но е 
лошо за бизнеса. Целта на т.нар. политика на доходите е да предизвика повишаване на равнището на заплатите на 
останалите хора. Може ли обаче да си го позволи бизнесът, попита тя и сподели, че в такъв случай ще се очакват 
съкращения в множество от фирмите. 
 
√ Горанов: Минималната заплата става 460 лева до 2017 
Поетапно увеличение на минималната работа заплата до достигането й до 460 лева през 2017 година, предложи 
официално министърът на финансите Владислав Горанов, съобщи БГНЕС. 
След извънредното заседание на Министерски съвет посветено на бюджета за 2015 година Горанов обяви, че в резултат 
на консултации със социалните партньори и работодателите е осъзнал, че е бил твърде консервативен и днес е 
предложил поетапно увеличение на минималната работна заплата. 
От 1 януари 2015 година МРЗ трябва да скочи от 340 на 360 лева, през юли същата година да се увеличи на 380 лева, през 
януари 2016 на 420 лева и през януари 2017 година на 460 лева, предвижда заложената в бюджета за следващата година 
тригодишна прогноза. 
По този начин, от една страна ще се създаде предпоставка за увеличение на доходите на най-ниските възнаграждения и 
от друга - ще се отговори на очакванията, че ще се върви до доближаване на МРЗ към средната работна заплата, посочи 
Горанов. В момента съотношението е около 42%, което е ниско за ЕС, призна той. 
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Финансовият министър обясни, че е заел първоначална позиция, че при нисък растеж и почти нулева инфлация такова 
повишение може да окаже натиск върху пазара на труда, но е получил упрек от работодателите, че разчетената 
безработица е надценена, поради което е отпаднал аргументът му срещу увеличение на МРЗ. 
Днес Министерски съвет е упълномощил Горанов за сключване на договор за заем с Фонда за гарантиране на влоговете 
до 2 млрд. лева, съобщи той. Договорът е за 5,5 години с лихвен процент от 2,95% с включена опция за частично или 
цялостно предсрочно погасяване, каза Горанов и обясни, че това е рутинна операция. 
"Изтеглянето на огромни суми в брой не е разумно от икономическа гледна точка и от гледна точка физическата 
сигурност на вложителите", каза Горанов. Той обяви, че МВР и ДАНС са подготвили физическата сигурност на над 1500 
точки в страната на 9-те банки, които ще изплащат парите. "Няма причина за напрежение и истерия в първия ден", 
призова Горанов. 
 
Вестник Труд 
 
√ Стабилност и дефицит до 3% са приоритетите в Бюджет 2015  
Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет на България за 2015 г. и актуализираната 
средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., която представлява мотивите към законопроекта, съобщиха 
от пресцентъра на Министерски съвет. 
Рамката на Бюджет 2015 е изготвена на база консервативна прогноза за основните макроикономически показатели, 
реалистична оценка за приходите, както и при рестриктивно планиране на разходите. Заложените параметри по 
консолидираната фискална програма (КФП) за 2015 г. са съобразени с променената макроикономическа среда и със 
заложените основни допускания. Отразени са и ефектите от внесената от правителството в НС неотложна актуализация 
на Бюджет 2014. 
Фискалните цели на правителството за периода 2015-2017 г. съответстват на изведената като приоритет политика на 
гарантиране на финансова стабилност. Разчетите и предприетите мерки за ограничаване на бюджетния дефицит 
предполагат да се елиминират факторите, довели до влошаването на бюджетната позиция през 2014 г., и завръщане още 
с Бюджет 2015 на този показател в границата до 3% от БВП. 
В средносрочен период е планирано ежегодно намаление на дефицита със стъпка от 0,5 на сто. Това ще бъде добър 
сигнал за намеренията на правителството да смекчи негативния ефект от еднократното разхлабване на дефицита през 
2014 г. и да покаже устойчива тенденция към подобряване на бюджетната позиция. Салдото по КФП през периода 2015-
2017 г. е дефицит, съответно, в размер на 3% от БВП за 2015 г., 2,5% от БВП за 2016 г. и 2% от БВП за 2017 година. 
Данъчно-осигурителната политика ще бъде ориентирана към подкрепа на икономическия растеж, подобряване на 
бизнес средата, както и ограничаване на данъчните измами и повишаване на фискалната устойчивост в дългосрочен 
план. Предвижда се отмяна на данъчното облекчение за доходите, непревишаващи 12 минимални работни заплати. 
Сред приоритетите е и достигане на минималните нива на акцизните ставки в Общността в съответствие с договорения 
преходен период, като за периода 2015-2017 г. е разчетено повишаване на акцизната ставка на цигарите. 
За 2015 г., по отношение на социалното и здравното осигуряване, се предвижда запазване на размерите и 
съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на ДОО и участието на държавата в осигуряването за фонд 
„Пенсии” чрез трансфер на нивата от 2014 г., както и на размера на здравноосигурителната вноска на нивото от 2014 г. 
За 2015 г. се определя максимален осигурителен доход за всички осигурени лица в размер съответно на 2600 лв., като се 
предвижда този доход да бъде запазен до 2017 г. включително. 
От 1 януари 2015 г. се предвижда увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските производители до 
размера на минималния осигурителен доход на останалите самоосигуряващи се лица – от 240 лв. на 420 лева. 
В актуализираната СБП е предвидено увеличаване на размера на минималната работна заплата на два пъти през 2015 г., 
съответно от 1 януари – 360 лв. и от 1 юли – 380 лв. Следващото увеличение на размера на минималната работна заплата 
се предвижда да стане от 1 януари 2016 г. – 420 лв. и от 1 януари 2017 г. – 460 лв. 
Предвидено е ограничаване на разходите за персонал, без делегираните бюджети, с 10 на сто в бюджетната сфера, което 
е свързано с преглед на административните структури и тяхното оптимизиране. 
Приходите по КФП за 2015 г. са планирани в размер на 36,8% от БВП. Поради необходимостта от запазване на фискалната 
стабилност, мерките за фискална консолидация в частта на приходите са насочени към създаване на по-добра 
организация и координация на приходните администрации, администриращи данъчно-осигурителните приходи, 
разширяване на базата за облагане при запазване на „плоското” облагане на доходите на физическите лица, създаване 
на предпоставки за по-висока събираемост на приходите при запазване на ниските нива на данъчно облагане. 
Очакваното ниво на разходите по КФП е 39,8% от БВП за 2015 г. при запазване на данъчната политика, основана на ниски 
данъци и при реалистична оценка за изпълнението на програмите, съфинансирани със средства от ЕС и други донори, и 
съответно при заложените фискални цели за бюджетното салдо. Основният принос за фискалната консолидация имат 
разходите, чийто относителен дял за 2015 г. спрямо очакваното изпълнение за 2014 г. намалява с 0,6% от БВП. 
Пенсионната политика за 2015 г. предвижда продължаване действието на т.нар. „швейцарско правило” или 
осъвременяването на пенсиите е от 1 юли 2015 г. с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на 
осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Процентът за 
индексация за 2015 г. е 1,9%. След едногодишното замразяване за 2014 г., от 2015 г. изискуемата пенсионна възраст и 
необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия се увеличават с по 4 месеца всяка година за периода 
2015-2017 година. 
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За реализирането на приоритетите по отделните секторни политики ключово значение ще има и успешното изпълнение 
на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. През 2015 г. всички оперативни програми, 
съфинансирани от СКФ 2007-2013 г., навлизат във финалната фаза за реализиране на финансираните чрез тях проекти, 
поради което се очакват интензивни плащания по програмите за 2015 година. 
Предвижда се максималният размер на държавния дълг към края на 2015 г. да нарасне до 24,5 млрд. лв., като 
съотношението държавен дълг/БВП се очаква да бъде 29,7%. През 2015 г. се планира поемането на нов държавен дълг от 
8,1 млрд. лева. 
Политиките в бюджета по отношение на общините са насочени към разширяване на възможностите за тяхното устойчиво 
и балансирано развитие. Продължават дейностите за преодоляване на натрупаните вътрешни диспропорции между 
регионите. През 2015 г. ще продължи изпълнението на оперативни проекти, насочени към генериране на заетост и 
доходи в регионите. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ По-лесни искове за вреди от нарушения на конкуренцията 
България трябва да въведе директивата до две години 
Допреди няколко години ефективността на правото на конкуренцията се постигаше предимно чрез глоби или други 
административни мерки спрямо нарушителите. Тези мерки доказаха своята ефективност както в ЕС, така и в другите 
развити страни. Като пример могат да се посочат множество решения на българската КЗК, с които бяха наложени глоби 
за милиони левове. Последният такъв случай е наложената на "Булгаргаз" през юли 2014 г. санкция в размер на 23.38 
млн. лв. 
Тези санкции имат възпиращ ефект спрямо нарушителите и попълват държавния бюджет, но те не предоставят 
обезщетение на пострадалите от антиконкурентното поведение. За тези лица остава възможността да водят граждански 
дела за вреди, която и понастоящем съществува в българското и европейското законодателство. В посочения пример с 
"Булгаргаз" такава процедура би била възможна за дружествата, претърпели вреди от злоупотребата с монополно 
положение, като например газоразпределителните дружества, топлофикациите, дори и крайните потребители. В 
България обаче такъв тип дела се броят на пръсти, като причините за това са неподходящата правна рамка и донякъде 
неподготвените в този аспект съдилища. 
ЕК възприема виждането, че улесняването и уеднаквяването на правилата, приложими към такива процедури в 
държавите – членки на ЕС, не само ще допринесе за по-справедливо обезщетяване на вредите, причинени от нарушение 
на правилата на конкуренцията, но ще действа възпиращо спрямо потенциалните нарушители. 
Новите европейски правила 
На 10 ноември 2014 г. Съветът на ЕС прие предложение за директива относно правилата за искове за обезщетение за 
вреди вследствие на нарушения в областта на конкуренцията (Директивата). Принципът, че лицата и предприятията 
могат да търсят обезщетение за вреди, претърпени от нарушения на правилата на конкуренцията по съдебен ред, е 
застъпен в практиката на Съда на ЕС още през 2001 г. Въпреки това на ЕК й бяха нужни над 12 години, за да се постигне 
необходимият консенсус за подготвянето на такава Директива. Това забавяне е в резултат на силното лобиране от страна 
на индустрията (предимно враждебна към подобно законодателство) и потребителските организации (подкрепящи 
подобни мерки). 
С приемането на Директивата ЕК се надява да насърчи и улесни предявяването на исковете за вреди вследствие на 
нарушения на правилата на конкуренцията, особено такива за обезщетение на бизнеса и потребителите, понесли загуби 
в резултат на картелни споразумения и забранени търговски практики. Държавите – членки на ЕС, ще разполагат с две 
години за транспониране на Директивата, но се очаква съдилищата да започнат да прилагат разпоредбите по-рано, 
доколкото това е позволено от действащото законодателство. Въпреки че Директивата се отнася само до нарушения, 
засягащи търговията между държавите членки, вероятно правните механизми, въведени с нея, ще бъдат прилагани и за 
национални нарушения. 
Очаква се Директивата да има значителен ефект както върху предприятията, така и върху потребителите, като в някои 
аспекти подготовката следва да започне отрано. 
Какво ще промени Директивата 
Директивата ще задължи държавите членки да предприемат сериозни законодателни промени. В България например 
вероятно ще се наложи да бъдат изменени някои от разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс и на Закона за 
защита на конкуренцията. 
На първо място следва да бъде въведена оборима презумпция в полза на ищците, че всеки картел е причинил вреди. 
Такова разместване на тежестта на доказване безспорно ще улесни доказването на вреди, което е една от основните 
спънки в подобни производства. Също така предстоящата промяна на правилата за солидарната отговорност ще улесни 
възможността за получаване на обезщетения. Те ще могат да бъдат търсени,  с малки изключения, от всички 
предприятия, участвали в нарушението. 
Ще се наложат значителни промени и по отношение на процесуалните правила. Например държавите членки ще трябва 
да въведат механизъм за задължително разкриване на документи в гражданския процес (documents disclosure). 
Ефектът върху бизнеса 
Директивата ще създаде едновременно рискове и възможности за всички предприятия от всички отрасли на 
икономиката. 
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На първо място, ще бъдат засегнати предприятията, които са или са били свързани с нарушения на правилата на 
конкуренцията, или са били обект на такова разследване. Те ще трябва да се подготвят за евентуални искове за вреди. 
Така например, ако дадено предприятие е замесено в такова нарушение, то ще трябва да провизира съответните суми за 
обезщетяване на нанесените вреди. 
На второ място, Директивата има потенциален ефект върху всяко предприятие, по чиято верига за доставки е имало 
нарушение на правилата на конкуренцията. Такова предприятие би могло да предяви иск за вреди, ако смята, че е 
засегнато от нарушението. От друга страна, самото то може да бъде въвлечено в съдебни дела между други дружества, 
ако се твърди, че някоя надбавка е транзитирала посредством него. 
Директивата ще се отрази и на всички предприятия и физически лица, които са понесли вреди от нарушения на 
конкуренцията. Те ще могат да предявят искове срещу нарушителите, като доказването на нарушенията и на 
последвалите вреди ще бъде улеснено значително. Например, ако в момента висящото пред КЗК производство срещу 
групите ЕВН, ЧЕЗ и "Енерго-про" констатира нарушения, засягащи пазара между страните членки, техните потребители 
ще могат да заведат дела. 
Как да се подготвим 
България ще разполага със срок от две години, за да приведе си законодателството си в съответствие с Директивата. 
Законодателят ще бъде изправен пред избора дали да въведе изискванията на Директивата само по отношение на 
нарушенията на правилата на конкуренцията, засягащи търговията между държави членки, или да ги разшири и към 
нарушенията, засягащи единствено българския пазар, които са много по-чести. Вероятно вторият подход би бил по-
удачен, тъй като ще позволи единен режим за търсене на вреди от нарушения на конкуренцията и ще осигури по-голяма 
защита за множеството пострадали от такива нарушения. 
Всяко предприятие ще бъде заинтересовано да извърши преглед на цялостната си дейност, включително търговски 
практики, договори с доставчици, дистрибутори и т.н., с цел да установи дали е спазено законодателството в областта на 
конкуренцията и да приведе своите практики в съответствие. При извършването на такъв анализ е важно да се отчете и 
актуалната практика на КЗК и ЕК, отнасяща се до конкретния отрасъл, тъй като тя търпи постоянна еволюция. 
Също така от перспективата на потенциална жертва на подобни нарушения всяко предприятие има интерес да изгради 
система за сигнализиране от служители и партньори и идентифициране на потенциалните нарушения на конкуренцията, 
които биха довели до вреди за него, без значение дали са пряко свързани с основната му дейност (например доставчик – 
дистрибутор) или не (например вреди от дейността на електроснабдителни предприятия). 
 
√ Индустрията в еврозоната с нов спад през ноември 
Няма изгледи през следващите месеци тенденцията да се промени, смятат анализаторите от Мarkit  
Индустриалното производство в еврозоната е намаляло през ноември, като новите поръчки са спаднали с най-бързия си 
темп за последните 19 месеца въпреки намалението на цените, събщава Reuters. Очакванията на анализаторите от Markit 
са, че ситуацията няма изгледи да се подобри през следващите няколко месеца. 
Понижението 
Окончателните данни на Markit сочат, че индексът на производствената активност (PMI) е спаднал до 50.1 пункта през 
ноември. Това е най-ниската му стойност от юни 2013 г. и е дори под предварително очаквания спад до 50.4 пункта. 
Показателят е по-нисък от октомври, когато достигна 50.6 пункта. Така производствената активност едва се задържа над 
границата от 50 пункта, която разделя ръста от свиването. Измерителят на новите поръчки, който е част от индекса, се 
задържа под разделителната линия за трети пореден месец, достигайки до най-ниската си стойност за последните 19 
месеца – 48.7 пункта. 
Индексът на производството, който също е част от съставния индекс на производствената активност и който се счита за 
добър индикатор на растежа, също намаля до 51.2 пункта през ноември. Окончателните данни на Markit показват, че 
нивото му е значително по-ниско от предварителните очаквания, според които той трябваше да нарасне до 51.8 пункта, 
пише Reuters. 
Мрачно бъдеще 
Най-голямото притеснение за Европейската централна банка (ЕЦБ), която се опитва да увеличи инфлацията и да 
спомогне за подобряване на растежа, е фактът, че бизнес активността през миналия месец е намаляла в трите най-
големи икономики във валутния блок: Италия, Франция и икономическия двигател на съюза Германия. Тази новина идва 
на фона на данните за анемичен икономически растеж, който показа, че опитите на ЕЦБ да стимулира икономиките може 
би не водят до очакваните резултати. "Състоянието на производството в еврозоната е по-лошо, отколкото мислихме 
предварително… Налице е риск от забавяне на производството в целия валутен съюз, който може да се разпростре от 
центъра към периферията", изтъкна Крис Уилямсън, главен икономист в анализаторската компания Markit. 
Срив във Франция и Италия 
Производството в двете страни не показа добри резултати през ноември спрямо октомври. Във Франция беше отбелязан 
най-силният спад за последните три месеца, което е знак, че частният сектор може да не успее да създаде растеж през 
последното тримесечие на годината. Индустриалното производство в Италия е на същото ниво както през октомври – 49 
пункта, но все пак остава под 50 пункта. Джак Кенеди от Markit посочи пред Reuters, че "продължителният спад на 
дейността в частния сектор, която индексът на производствената активност регистрира, предполага продължаващо 
намаление през четвъртото тримесечие на годината". Във Франция се отчита и спад на поръчките за износ, въпреки че 
той е по-нисък от този през октомври. Същата е ситуацията и в Италия. Националната статистика на страната в 
понеделник публикува прогноза, според която БВП няма да регистрира ръст през четвъртото тримесечие. През третото 
икономиката се сви с 0.1%, с което Италия отново остана в рецесия. 
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Вестник Преса 
 
√ Цената на петрола падна до 68,51 долара: Митниците в стрес, тарашат ударно 
Черното злато се е сринало с 36,5 на сто от началото на 2014 година 
Агенция „Митници“ прави засилени проверки за контрабанда на акцизни стоки. Това съобщи пред „Преса“ шефът на 
ведомството Ваньо Танов. Причината за необичайно високата активност на инспекторите е спадът на приходите в 
хазната. Един от факторите за това е поевтиняване на петрола. Цената е на рекордно ниски нива от октомври 2009 г. 
насам. 
 „Спадът на приходите от ДДС от внос при петрола е с около 35 на сто“, обясни Танов и допълни, че няма как митниците 
да влияят на световните котировки. В бюджета за 2014 г. бе записано, че средногодишната цена за барел е 102,3 долара. 
На тази база са смятани и приходите в хазната. В момента обаче стойността на черното злато е много по-ниска. 
Сортът „Брент“, който е основен за европейския пазар и формира цената на горивата, е поевтинял с 36,5 на сто от 
началото на година. На 2 януари барелът е струвал 107,94 долара, а вчера цената му беше 68,51 долара. 
За да не допусне драстични спадове на приходите, Агенция „Митници“ е взела извънредни мерки за залавяне на 
контрабандни акцизни стоки - горива, цигари и алкохол. 
Сривът на цената на петрола по световните борси доведе до 10 на сто спад на стойността на литър гориво по 
бензиностанциите в страната от септември насам. По-евтините горива изглеждат добре дошли за потребителя. Но това е 
само на пръв поглед, защото бюджетът страда. 
Правителството на Пламен Орешарски заложи в приходната част на бюджет 2014 общи постъпления от ДДС за 7,964 
млрд. лв., а от акцизи - 4,378 млрд. лв. С актуализацията, приета преди дни, тези суми бяха намалени. Сега от ДДС се 
очакват 270 млн. лв. по-малко, а от акцизи - 318 млн. лв. Към края на октомври неизпълнението спрямо актуализацията 
по двата показателя е с 206 млн. лв. 
 
√ Държавата отпуска заем до 2 млрд. лв. на Фонда за гарантиране на влогове 
Заемът е необходим за финансиране на недостига на средства на фонда за изплащането на гарантираните влогове 
на вложителите в КТБ 
Министерският съвет одобри предоставянето на заем от централния бюджет на Фонда за гарантиране на влоговете в 
банките (ФГВБ) в размер до 2 млрд. лева, съобщава БГНЕС. 
Заемът е необходим за финансиране на недостига на средства на фонда за изплащането на гарантираните влогове на 
вложителите в "Корпоративна търговска банка" АД (с отнет лиценз). Взетото решение цели да допринесе не само за 
осигуряване на ликвидност на ФГВБ, но и за безпроблемното протичане на процеса по изплащане на гарантираните 
влогове. 
 
Вестник Сега 
 
√ Бюрокрацията отблъсква фирмите от програма "Конкурентоспособност" 
Бизнесът получава среден (3.49) за писането на проекти 
Фирмите се измориха от борбата с администрацията и вече 25% от компаниите признават, че не биха кандидатствали със 
свои проекти по новата програма "Иновации и конкурентоспособност". Макар немалко да считат, че тя е полезна, 
преобладават фирмите, които поставят под съмнение прозрачността на процедурите. Това показва проучване сред близо 
1000 фирми и още толкова граждани за интереса им към европарите за бизнеса през следващия програмен период. 
Въпреки че анкетата е проведена през лятото, резултатите от нея са обявени едва на последното заседание на Комитета 
по наблюдение на програмата преди дни. 
Програма "Конкурентоспособност" е най-тежката и сложна за кандидатстване и изпълнение на проектите, признават 
фирмите. На това мнение са почти 20% от физическите лица и 18.7% от потенциалните кандидати. Повече от половината 
от анкетираните смятат, че няма прозрачност в харченето на пари. Все пак мнението им се променя, когато те се 
запознаят отблизо с програмата, твърдят авторите на проучването. Независимо от това, около 18% от най-сериозните й 
критици смятат, че тя не е допринесла с нищо за развитието на бизнеса. 
Данните към средата на ноември показват, че по настоящата програма "Конкурентоспособност" са разплатени над 75% 
от 2.2 млрд. лв. бюджет. Голяма част от тях обаче реално са заседнали в инициативата "Джереми". В нея са отделени 
около 600 млн. лв., които се считат за усвоени от фирмите, но всъщност не са. На най-голям успех от инициативата се 
радват Гаранционният фонд и нисколихвените кредити. 
Слабата подготовка на проектите е предпоставка за провала на част от компаниите, сочат още данните от проучването. 
Оказва се, че в края на първия програмен период някои от тях все още имат проблеми с кандидатстването и това ги 
препъва по пътя им към европарите. Общата готовност на бизнеса за кандидатстване с проекти по "Иновации и 
конкурентоспособност" е среден (3.49). 
ПО- ПО- НАЙ- 
Най-атрактивната мярка по "Конкурентоспособност" остава процедурата за покупка на нова техника и енергоспестяващи 
машини. Парите по нея бяха изчерпани много преди тези по останалите схеми. Очаква се именно това да бъде и първата 
открита процедура от новия програмен период. Прогнозата е, че тя ще може да стартира още в началото на 2015 г., 
въпреки че самата програма още не е одобрена от Брюксел. 
 


