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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Novanews.bg 
 
√Ефектът "Гърция" у нас. Негативните сценарии и загубите за родния бизнес  
Състоянието на гръцката икономика съвсем не е без значение за България. За проблемите в Гърция вече трябва да се 
говори в сегашно, а не в бъдеще време.  
Ефектите върху българската икономика са следните: за около година  - износът ни намалява с почти 7%. Така българските 
фирми са получили почти половин милиард по-малко, защото южните им партньори са в затруднена ситуация. А Гърция 
е една от основните страни, където България изнася.   
И още един притеснителен показател: гръцките туристи у нас стават все по-малко.  
Българските фирми, които все още разчитат на южната ни съседка като основен клиент, трябва да избират- да губят 
партньори или да свалят цените на стоките си. Парадоксът е, че това важи и за гръцките фирми, които работят у нас и 
изнасят в родината си. 
"Като заиграе мечката у съседите, не бива да се радваме - ние сме тясно свързани с това", припомня старата поговорка 
експертът Васил Велев, като съветва фирмите, изнасящи за Гърция, да не разчитат само на партньори от съседката ни. 
"Да търсят друг пазар - Турция Румъния - тя се развива добре и расте. Гърция ще има проблеми още поне няколко 
години", пояснява Велев.  
Всеки процент спад в износа към Гърция оказва много сериозно влияние на българската икономика. А и едва ли бихме 
могли да чакаме компенсации от Брюксел. Загубите остават за сметка на търговците. 
 
ТВ Европа 
 
√Бизнесът иска работещите пенсионери да плащат данък върху пенсиите си 
Работещите пенсионери да плащат 10% подоходен данък върху своите пенсии. Това предложиха преди дни от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. Председателят на работодателската организация Васил Велев 
коментира пред телевизия "Европа", че това е предложение, целящо постигането на повече солидарност. 
Въвеждането на данък за работещите пенсионери ще бъде мярка на солидарност, обясняват от АИКБ. Те посочват, че 
така няма да се налага човек със заплата от 500 лева да плаща изцяло пенсията на хора, които са се пенсионрали на 45. 
Председедателят Васил Велев посочи, че от целия ЕС само в Унгария, Литва и Словения няма подобен данък. 
Велев посочва, че подобен данък е имало преди в миналото. 
Следващият понеделник ще се проведе и Тристранният съвет, като на нея ще присъстват представители на всички 
участващи организации. Точка за пенсиите обаче не е включена в дневния ред. 
 
Investor.bg 
 
√Работодатели искат новият дълг да се обсъди на предстоящия НСТС  
От Асоциацията на индустриалния капитал в България са на мнение, че има много неясноти около проектозакона за 
пласиране на облигации от 8 млрд. Евро. 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага въпросите за новия дълг на държавата от 8 млрд. евро 
да се обсъдят на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Срещата между правителство, 
работодатели и синдикати е насрочена за понеделник, 23 февруари. 
По принцип в дневния ред е предвидено обсъждането на промени в Закона за здравното осигуряване и в Закона за 
държавния служител. Социално-икономическите партньори ще разгледат и проекти на постановления за промени в 
няколко наредби, свързани с измененията в Кодекса за социално осигуряване, посочват от правителствената пресслужба. 
Но от АИКБ искат по време на заседанието да се разгледа и „темата, която напоследък предизвика широк обществен 
интерес, а именно - Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 
млрд. евро“, посочват в прессъобщение от работодателската организация. 
Като мотиви от АИКБ изтъкват, че темата е пряко свързана с доходите и жизненото равнище, като има и много неясноти 
около проектозакона. 

http://novanews.bg/news/view/2015/02/20/102502/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://novanews.bg/news/view/2015/02/20/102502/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
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Според организацията от обществените дебати е станало ясно, че редица въпроси са останали неизяснени. Такива 
например са „състоянието на фискалния резерв, какви суми се очаква да се възстановят в него от дадени заеми на фонд 
и банка, какви суми са разплатени с кредитори от началото на годината, каква е средносрочната програма за управление 
на държавния дълг, какви са целите и икономически и юридически основанията“, отбелязват работодателите. 
От АИКБ искат отговор и на въпросите как е направен изборът на банките, дали това трябва да е размерът на новия дълг, 
при какви условия ще бъде пласиран, т.е. - какви да бъдат срокът, лихвеният процент и комисионите, които ще се платят. 
По време на свое заседание от 20 февруари Управителният съвет на АИКБ застават зад мнението, че четирите важни 
въпроса за работодателите, свързани с пенсионната реформа, са: запазване на данъчно-осигурителната тежест; 
запазване на тристълбовата структура на осигурителната система, в това число и задължителния характер на капиталовия 
стълб; увеличаване на възрастта за пенсиониране за всички категории труд с по-ускорена стъпка от предлаганата от 
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и ограничаване на ранното пенсиониране; ограничаване на 
злоупотребите и подобряване на работата при определянето и отпускането на пенсиите за инвалидност и медицинската 
експертиза на работоспособността. 
От АИКБ смятат още, че предложените от българска страна проекти във връзка с изпълнението на плана Юнкер не 
съответстват на неговите критерии. 
„Ръководството на АИКБ намира за целесъобразно проектите да бъдат дискутирани в подходящ формат, като например 
във формата на участниците в работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република 
България 2014-2020 г.“, посочват още от работодателската организация. 
 
Investor.bg 
 
√Адванс Терафонд: Няма да допуснем разпродажба на активите и плащане на санкции  
Заявяваме своята категорична позиция, че мениджмънтът на Адванс Терафонд АДСИЦ няма да допусне разпродажба на 
активи на дружеството, както и заплащане на имуществени санкции. С цел защита интересите на своите акционери, сме 
предприели необходимите действия за решаване на изложения проблем", се казва в изявление на ръководството на 
Адванс Терафонд АДСИЦ, разпространено в уеб страницата на дружеството. 
Изявлението е по повод влезлите в сила изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с 
обнародване в брой 14 от 20 февруари 2014 г. Изявлението в уеб страницата на Адванс Терафонд АДСИЦ е именно с дата 
20 февруари 2014 г.  
В резултат на промените за Адванс Терафонд АДСИЦ възниква непреодолим проблем, произтичащ от ограниченията, 
въведени за акционерите на дружеството, с разпоредбите на чл.3, ал. 7, т.1 и т.2 от ЗСПЗЗ, както и от предвидените в чл. 
40а глоби за лицата, нарушили цитираните разпоредби, се казва в изявлението.  
Приетите промени в ЗСПЗЗ са в безспорно противоречие със Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и 
предвиждат сериозни санкции за най-прозрачната част от българския бизнес - публичните компании. 
С така приетите промени в закона, се изисква от Адванс Терафонд АДСИЦ и от всяко публично дружество да контролира 
своята акционерна структура. 
Свободното прехвърляне на акциите на публични дружества, по силата на ЗППЦК, е залегнало и в европейското 
законодателство като задължителна предпоставка за съществуване на капиталов пазар. 
Адванс Терафонд АДСИЦ подкрепя писмото, което беше подписано на 16.02.2015 г. от БФБ-София, Асоциация на 
индустриалния капитал в България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска асоциация 
на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни 
посредници, Българска асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел и Българска асоциация на 
управляващите дружества, изпратено до всички политически институции, парламентарно представени партии, 
съответните министри и председатели на парламентарни комисии, в което аргументирано се предлага да се измени 
ЗСПЗЗ като се допуснат изключения от ограниченията по чл.3, ал. 7, т.1 и т.2, които да се отнасят само за публичните 
дружества. 
Българският капиталов пазар и до сега едвам съществуваше, изпаднал в кротка летаргия, докато тия дни не бе ударен 
и от “боговете” на законите, коментира BigBear в блога си под заглавие "Депутатите сигурно са полудели".  
Явно изпаднали в състояние на временно умопомрачение, българските депутати приеха закон, следствията на който 
вероятно ще доведат до ликвидиране на една цяла група борсово търгувани компании и ще породят редица негативни 
последици след това, смята блогърът. 
Приета е една проста санкция, глобяваща всяка българска компания, която притежава българска земеделска земя и 
имаща за собственици лица, които не са граждани на ЕС, или дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим. Глобата е в размер на сто лева на декар при влизането на Закона в сила и 300 лева три месеца по късно, 
ако все още нежеланите собственици са акционери или съдружници. 
Мнозинството от депутати, приело този закон, вероятно има раздвоение на личността. Защото в нито една от програмите 
на техните партии няма заложено 
-          Ограничаване на инвестициите 
-          Ограничаване на притока от капитали от страни извън ЕС 
-          Увеличаване на административните разходи на българските компании 
-          Частична национализация на български компании притежаващи земя 
Нека да си представим, че правилото е влязло в сила и се спазва реално. Всички борсово търгувани компании, 
притежаващи земеделска земя, ще трябва да я продадат, или да плащат разоряващи глоби на всеки три месеца, защото 

http://www.advanceterrafund.bg/novini/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=92&cHash=1592a3d6605f686ce7d52d385f0500d5
http://bigbearbg.blogspot.com/2015/01/bgtr30-2015.html
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те нямат контрол над акционерите си, които могат да се сменят всеки ден. Компаниите ще трябва и да доказват на 
проверяващите органи поне две неща: 
-          Че земята, върху която са построени техни сгради и заводи, или която притежават, не е земеделска, а това се 
доказва със справки и документи, които са разход и нова административна тежест. 
-          Всеки ден ще трябва да взимат справка от Централен депозитар за своите акционери, да идентифицират всеки 
един от тях като гражданин на страна от ЕС и също така да доказват, че фирмите акционери не са дружества, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Достатъчно е да съществува един акционер с една 
акция, отговарящ на условията, за да влезе в сила глобата. Следователно ще трябва всеки ден наново да се проверяват 
всички акционери. Справката от Централен депозитар има цена, която зависи от броя на акционерите, а колко ще струва 
проверката на всеки един акционер е практически трудно да се определи. А това са още административни разходи. 
За специализираните компании за инвестиране в земеделска земя това е частична национализация. Ако вземем най-
големия фонд, търгуван на борсата, то той още на третия месец ще дължи на държавата половината от настоящата си 
борсова оценка. От тук следствието е ограничаване на инвестициите, защото тази година има частична национализация, 
а догодина - пълна. За тези компании изходът ще е един - ликвидация. 
Така че прилагането на горното правило ще доведе до допълнително ограничаване на инвестициите в българската 
икономика чрез БФБ, намаляване на борсово търгуваните компании и увеличаване на административната тежест на 
всички компании, защото те вероятно ще трябва да подават справки, дори да не притежават земя. 
 
Sliven.net 
 
√Асоциация на индустриалния капитал в България предлага въпросите за новия дълг на държавата от 8 милиарда EUR 
Асоциация на индустриалния капитал в България предлага въпросите за новия дълг на държавата от 8 милиарда EUR да 
се обсъдят в Националния съвет за тристранно сътрудничество 
На 20 февруари 2015 г. се проведе заседание на Управителния съвет на АИКБ, на което бяха обсъдени важни за бизнеса и 
икономиката на страната въпроси.  
Дискутирана бе позицията на АИКБ по пенсионната реформа като членовете на УС на АИКБ се обединиха около 
мнението, че четирите важни въпроса за работодателите, свързани с пенсионната реформа са: запазване на данъчно-
осигурителната тежест; запазване на тристълбовата структура на осигурителната система, в това число и задължителния 
характер на капиталовия стълб; увеличаване на възрастта за пенсиониране за всички категории труд с по-ускорена стъпка 
от предлаганата от МТСП и ограничаване на ранното пенсиониране; ограничаване на злоупотребите и подобряване на 
работата при определянето и отпускането на пенсиите за инвалидност и медицинската експертиза на 
работоспособността; 
УС на АИКБ отдели особено внимание на темата, която напоследък предизвика широк обществен интерес, а именно 
Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 милиарда евро. 
Поради това, че темата е пряко свързана с доходите и жизненото равнище и има много неясноти около проектозакона, 
УС на АИКБ взе решение да предложи за разглеждане и обсъждане договора за дилърство за външния държавен заем на 
извънредно заседание на НСТС. От обществените дебати стана ясно, че редица въпроси във връзка с проектозакона за 
тези облигации остават неизяснени, като например какво е състоянието на фискалния резерв, какви суми се очаква да се 
възстановят в него от дадени заеми на фонд и банка, какви суми са разплатени с кредитори от началото на годината, 
каква е средносрочната програма за управление на държавния дълг, какви са целите и икономически и юридически 
основанията и от там – това ли трябва да е размера на новия дълг, при какви условия като срок, лихва и комисионни се 
очаква да бъде пласиран, как е направен избора на банки – посредници и дали са необходими посредници и др.п. 
УС на АИКБ разгледа предложенията за включване на проекти от страна на България във връзка с изпълнението на плана 
Юнкер. Единодушно бе мнението, че предложените от българска страна проекти не съответстват на критериите на плана. 
Ръководството на АИКБ намира за целесъобразно проектите да бъдат дискутирани в подходящ формат, като например 
във формата на участниците в работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република 
България 2014-2020 г. 
 
News.bg 
 
√Индустриалците искат новият дълг да се обсъди на тристранката 
Въпросът с поемането на нов дълг от 8 милиарда евро за три години да бъде разгледан в Съвета за тристранно 
сътрудничество, настояват от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Според работодателите дълговата политика пряко засяга приходите и разходите на хазната, както и състоянието на 
фискалния резерв, които са елементи от бюджетната политика. Тя от своя страна е предмет на разглеждане от 
социалните партньори. 
"От обществените дебати стана ясно, че редица въпроси във връзка с проектозакона за тези облигации остават 
неизяснени, като например какво е състоянието на фискалния резерв, какви суми се очаква да се възстановят в него от 
дадени заеми на фонд и банка, какви суми са разплатени с кредитори от началото на годината, каква е средносрочната 
програма за управление на държавния дълг, какви са целите и икономически и юридически основанията и от там - това 
ли трябва да е размера на новия дълг, при какви условия като срок, лихва и комисионни се очаква да бъде пласиран, как 
е направен избора на банки - посредници и дали са необходими посредници и др.п.", се посочва в изявление на 
асоциацията. 
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Работодателите настояват още тристранният съвет да разгледа и пенсионната реформа. 
Според УС на АИКБ четири са важните въпроси за работодателите, свързани с пенсионната реформа: запазване на 
данъчно-осигурителната тежест; запазване на тристълбовата структура на осигурителната система, в това число и 
задължителния характер на капиталовия стълб; увеличаване на възрастта за пенсиониране за всички категории труд с по-
ускорена стъпка от предлаганата от МТСП и ограничаване на ранното пенсиониране; ограничаване на злоупотребите и 
подобряване на работата при определянето и отпускането на пенсиите за инвалидност и медицинската експертиза на 
работоспособността. 
Също така от асоциацията настояват да се преразгледат проектите, с които страната ни ще кандидатства пред Брюксел за 
финансиране по т.нар. план "Юнкер". 
Единодушно в АИКБ е мнението, че предложените от българска страна проекти не съответстват на критериите на 
плана. Ръководството на АИКБ намира за целесъобразно проектите да бъдат дискутирани в подходящ формат, като 
например във формата на участниците в работната група за разработване на Споразумението за партньорство на 
Република България 2014-2020 г. 
 
Вестник Стандарт 
 
√Калфин: Парламентът гласува за всеки лев оттук нататък 
Всеки лев оттук нататък ще бъде гласуван от парламента. Дискусията щеше да е по-спокойна за дълга, ако ги нямаше тези 
неумели политически ходове. Гласуването в парламента в сряда, не означава теглене на 8 млрд. евро дълг. Това заяви 
вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин пред БНР. 
Той призна, че има теми, по които имат различни мнения с ГЕРБ, те са свързани с доходите и данъците. В правителството, 
обаче като цяло, Калфин каза, че нямал претенции – "мисля, че се сработихме с колегите". 
Всички правим всичко възможно правителството да работи в един екип. Нямам забележки по заема, но начина, по който 
беше направен, обаче, надали стимулира партньорските отношения, убеден е Калфин. 
Относно пенсиите той каза: Най-късно през април законодателните предложения по промени в пенсионната система 
ще са в парламента. 
Калфин посочи, че във вторник следващата седмица идеите на Комисията за финансов надзор за промени за 
пенсионните дружества, които бяха обсъдени в бюджетната комисия в НС, ще бъдат прдставени в Съвета по понсионната 
реформа към Министерството на труда и социалната политика, а до края на март вече ще бъде формиран цялостният 
пакет по предложенията за промени на пенсионната сисетма за години напред. 
Относно предложението на КФН за създаването на Гаранционен фонд, който да покрива нетния размер на 
осигурителните вноски в пенсионните фондове, вицепремиерът каза, че едва ли ще има съгласие от фондовете ако тези 
средства покриват невнесени вноски от работодателите, защото за невнесените вноски отговорност носи НАционалната 
агенция за приходите, която трябва да ги осигури внесе във фондовете. 
Няма основание да се увеличава облагането на доходи от пенсии, особено ако и пенсия, и заплата взети заедно, дават 
ниски доходи. Така Калфин коментира предложението на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) за въвеждането 
на 10% данък върху пенсията на работещите пенсионери. 
 
 
News.bg 
 
 
√Ако обсъждаме всяко нещо, което ви хрумне, ще берете ядове, "скастри" Горанов синдикати и работодатели 
Спорната тема за новия заем на страната ни от 16 млрд. лева отново влезе в сградата на Министерския съвет. Този път по 
желание на работодателите Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) включи в програмата на днешното 
си заседание допълнителна точка в посока именно дълга. 
Държава, синдикати и работодателите седнаха за първи път тази година на масата за разговори във формата на 
Тристранния съвет, като основната им цел бе да разгледат идеите на министъра на здравеопазването Петър Москов за 
промени по отношение на здравното осигуряване у нас. 
Още в първите минути на заседанието обаче от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поискаха 
повече информация от министъра на финансите Владислав Горанов за новия заем от 16 млрд. лева. 
„Тази точка няма място в този формат", отсече финансовият министър, но направи компромис и се съгласи да даде 
повече информация за дълга с мотива: „Приемам я, за да не кажете, че не искам да ви дам информация. Сега ще ви 
обясня за какво става въпрос, ще ви обясня каквото не ви е ясно", отзивчиво обясни Горанов. 
Въпреки компромиса от своя страна сега министърът на финансите се обърна към синдикатите и работодателите с 
предупреждението: „Ако си мислите, че тук занапред всяко нещо, което ви хрумне, ще се обсъжда, моля да се 
предпазите от това отношение". 
„Един дебат по тази тема никога не е излишен", отбеляза от своя страна и президентът на КТ „Подкрепа" Димитър 
Манолов и добави, че разговор в НСТС за дълга ще демонстрира едно добро отношение от страна на правителството към 
Тристранния съвет. 
Като друг мотив за допълнителната точка синдикалистът посочи, че работодатели и синдикати разбират подробности за 
искания дълг само от медиите. 



5 

 

 

„Това за информацията през медиите показва, че не четете достатъчно информацията от правителствените източници", 
му отговори министър Горанов и отново отсече: „Ако въведем практиката да обсъждаме на който каквото му хрумне, ще 
берете ядове самите вие". 
 
Chambersz.com 
 
√Работодателски организации проведоха информационна среща по проект Корпоративна социална отговорност за 
всеки 
Първа информационна среща по проект Корпоративна социална отговорност за всеки се проведе в София. Проектът се 
реализира от работодателски организации в Югоизточна Европа и Международната организация на 
работодателите(МОР). Асоциацията на организациите на българските работодатели също е включена в инициативите на 
проекта, и по-конкретно във втората му фаза, чрез активното участие на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България и Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов потвърди ангажираността на организацията към проекта и към по-активно 
показване и комуникиране на дейностите по корпоративна социална отговорност на фирмите, членове на палатата. Той 
подчерта, че отговорният бизнес се грижи за служителите, мисли за околната среда, управлява правилно веригите си от 
доставчици и комуникира своите дейности в полза на обществото. Г-н Симеонов изрази мнение, че малките на стойност 
действия на работодателя могат да имат голямо отражение върху готовността и амбицията на служителя да даде повече 
от себе си и да се отблагодари за грижата на компанията. 
Камен Колев, зам.председател на Българската стопанска камара изрази удовлетворението си от ангажираността на 
всички работодателски организации в Югоизточна Европа към тема, която има капацитета да повишава 
конкурентноспособността на компаниите, които прилагат корпоративна социална отговорност. Макар, че голяма част от 
МСП гледат на тези дейности като тежест и бреме, което носи допълнителни разходи, друга част не знаят какво 
представлява корпоративната социална отговорност, а трети са информирани, но не я прилагат, работодателските 
организации в региона, с правилните насоки на Международната организация на работодателите ще изпълняват проект 
КСО за всеки в периода 2015 – 2017 г. 
Теодор Дечев, директор Индустриални политики в Асоциацията на индустриалния капитал в България обърна внимание 
на факта, че корпоративната социална отговорност се практикува в нашата страна, че фирмите участват в социалния 
диалог. Той постави въпросите за необходимостта от приобщаване към практиките на КСО и микро и малките 
предприятия и доброволния характер на КСО, които стоят пред българския бизнес. 
Зам.министър–председателят и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин не успя да участва лично в 
срещата, но изпрати поздравително писмо към организаторите и участниците в срещата, като подчерта важността на 
темата, към която българското правителство има особено отношение. 
Пълно представяне проектът КСО за всеки направи Нил Мит, координатор на проекта и представител на Турската 
конфедерация на работодателските асоциации. Проектът има за цел да допринесе за развитието на по-динамични 
организации на гражданското общество, които да участват активно в обществения дебат на теми демокрация, правата на 
човека, социалното включване и на върховенството на закона. 
Партньори по проекта са работодателските организации в България, Македония, Румъния, Сърбия, Черна гора, Турция и 
Хърватия. 
По време на първия етап на проекта са проведени дейности, насочени към укрепване на капацитета на работодателските 
организации и предприятия и обучаване на експерти. През втората фаза, проектът ще акцентира върху информираността 
на работодателите относно социалната отчетност и повишаване на броя на експертите – обучители в тази област. Тя 
обобщи, че корпоративната социална отговорност е средство за създаване на едно по-спокойно общество. 
В дискусията по темата се включи Марина Стефанова, изпълнителен директор на Сдружение Българска мрежа на 
Глобалния договор на ООН . Тя уточни, че мрежата покрива 24 сектора в България и насърчава нефинансовото отчитане 
на компаниите. Освен това все по-често се осъществяват колективни проекти, свързани с КСО. Само през 2014 г. мрежата 
е организирала и е участвала в 40 събития с тази тематика. 
Георги Руйчев, изпълнителен директор на Български форум на Бизнес лидерите представи дейността на своята 
организация, която от 12 години организира годишни награди за фирмите, проявили КСО. На 25 февруари предстои 
церемонията за награждаване на най-добрите проекти за изминалата година, като кандидатите са 55 компании със 77 
проекти. 
Мануела Тотева, мениджър комуникации на Аурубис България представи опита на компанията в сферата корпоративна 
социална отговорност. Сред проектите на Аурубис в България са: насърчаване на служителите да бъдат отговорни към 
околната среда, да живеят здравословно, да даряват средства за различни каузи, както и проекти за подкрепа на 
общините Златица и Пирдоп. 
 
Fakti.bg 
 
√Предложения за намаляване на административната тежест 
Предложенията са за микропредприятията на Асоциация на индустриалния капитал в България 
Асоциация на индустриалния капитал в България неведнъж е правила предложения за намаляване на 
административната тежест върху бизнеса. Предложенията, които те представят в настоящия документ, са насочени 
конкретно към намаляване на административната тежест върху микропредприятията. На мнение сме, че с извършването 

http://www.chambersz.com/news/12995-rabotodatelski-organizacii-provedoha-informacionna-sreshta-po-proekt-korporativna-socialna-otgovornost-za-vseki
http://www.chambersz.com/news/12995-rabotodatelski-organizacii-provedoha-informacionna-sreshta-po-proekt-korporativna-socialna-otgovornost-za-vseki
http://www.csrforall.eu/
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на предлаганите от нас законодателни промени работата на предприятията, попадащи в тази категория ще бъде 
значително облекчена. 
Предлаганите от Асоциацията на индустриалния капитал промени касаят изменения в Закона за счетоводството – 
нормативeн акт, който е от особена значимост за осъществяваната от бизнеса дейност. 
Асоциациацията иска въвеждане на понятието „микросубект“ в Закона за счетоводството 
Микропредприятията разполагат с ограничени ресурси, с които да изпълнят високите регулаторни изисквания. Ако няма 
специални правила за микропредприятията, за тях се прилагат правилата, които важат за малките предприятия. Тези 
правила налагат върху тях административна тежест, която е непропорционална на тяхната големина и следователно 
създават относително по-тежки условия за микропредприятията в сравнение с другите малки предприятия. Ето защо 
съгласно разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС е възможно държавите-членки да освобождават микропредприятията 
от някои задължения, приложими за малките предприятия, които биха довели до ненужно голяма административна 
тежест за тях. 
Предлагат още критериите за определяне на едно предприятие като микросубект по Закона за счетоводството да 
бъдат следните /да отговаря най-малко на които и да е две от следните три условия/ : 
• Обща балансова стойност – до левовата равностойност на 350 000 евро; 
• Годишен оборот – до левовата равностойност на 700 000 евро; 
• Среден брой на наетите лица през финансовата година – до 10. 
Предлагат микросубектите да бъдат освободени от някои задължения, вменени им по Закона за счетоводството, а 
именно: 
• Предоставяне на информация по „Предоставени аванси и натрупани приходи“ и по „Натрупани задължения и приходи 
за бъдещи периоди“; 
• Съставяне на бележки към финансови отчети; 
• Съставяне на доклад за дейността; 
• Публикуване на годишните финансови отчети. 
Предлагат също микросубектите да изготвят само съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите. 
По данни на НСИ микропредприятията в България са 348 000 със средно заети 1.8 души. Всички те ще могат да се ползват 
от предлагания облекчен режим. 
Изменение на чл. 38 от Закона за счетоводството 
С оглед намаляване на регулаторната тежест и намаляване на извършваните разходи предлагат да бъде променена 
разпоредбата на чл. 38 от Закона за счетоводството, като акционерните дружества, които не са публични и отговарят на 
критериите за микросубект бъдат освободени от задължението за извършване на независим финансов одит. По мнение 
на Асоциацията следва да се обсъди допълнителна промяна, а именно - ограничаване на приложното поле на 
задължителния финансов одит, като отпадне т. 1 в чл. 38, ал. 1. Считат, че на независим финансов одит от регистрирани 
одитори трябва да подлежат субекти не на база правната форма на дружеството (акционерни дружества и командитни 
дружества с акции), а съобразно дейността (както е в т. 2 и т. 3) или на количествен критерий – приходи от продажби за 
предходната година над определен лимит. 
3. Увеличаване на праговете по ал. 3 и ал. 4 на чл. 32 от Закона за счетоводството 
Ал. 3 и 4 на чл. 32 от Закона за счетоводството предвиждат облекчения за едноличните търговци, а именно: 
• едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните 
приходи от продажби за текущата година не надхвърля 100 000 лв., финансовите отчети могат да се състоят само от отчет 
за приходите и разходите и 
• едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и на които размерът на нетните 
приходи от продажби за предходния отчетен период не надхвърля 50 000 лв., могат да отчитат и представят дейността си 
посредством воденето на специфични регистри – книги. 
С оглед предоставяне на възможност на повече еднолични предприятия да се отчитат при облекчен режим, 
разпоредбите в чл. 32 трябва да бъдат актуализирани. Предлагат прагът по ал. 3 да се увеличи от 100 000 на 200 000 лв., а 
този по ал. 4 – от 50 000 на 100 000 лева. 
Асоциация на индустриалния капитал в България потвърждава да твърди, че административните пречки, поставени пред 
бизнеса, са в ущърб не само на предприятията, но и на държавата. България има нужда от работеща икономика, за да 
излезе от кризата, а това може да бъде постигнато най-бързо като бъде дадена възможност на бизнеса да се развива. 
Администрацията трябва да подпомага бизнеса, а не да го натоварва излишно и да спъва дейността му, в т.ч. чрез 
изискването на отчети, справки и доклади, които не ползват никого. 
Надяваме се, че предложените от нас мерки ще бъдат обсъдени и приети от компетентните органи, тъй като същите ще 
окажат значително влияние върху намаляване на административната тежест върху микропредприятията в страната. 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Горанов отговаря на бизнеса: Какво отношение има дългът към доходите? 
"Ще приема да включим като допълнителна точка обсъждането на заема, за да не си помислите, че не искам да ви кажа 
за какво става въпрос. Но е неприемливо точката да бъде включена, без да е минала през съответните комисии". 
С тези думи финансовият министър Владислав Горанов се обърна към социалните партньори по време на заседанието на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщи БГНЕС. 
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"Какво отношение към доходите и жизненото равнище има външният дълг по отношение на Кодекса на труда и 
подзаконовите актове", попита Горанов и допълни, че на заседанието на социалните партньори, не може да се 
разглежда, "каквото им хрумне". 
В началото на заседанието председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев предложи 
две допълнителни точки в дневния ред - избор на нов зам.-председател на НСТС от квотата на работодателите, както и 
разискване на външния дълг, който Велев определи като "договор за дилърство с държавни облигации на стойност 8 
млрд. евро". 
"Смятаме, че този въпрос е свързан с доходите и жизнено равнище. Затова представлява голям обществен интерес", 
аргументира се Велев. "Работодателите сме представители на активното население, което създава БВП и ще плаща 
заема", каза още той. 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Над 1 млрд. лева са предвидени за обща селскостопанска политика 
1 млрд. и 400 млн. лева са предвидени за обща селскостопанска политика за настоящата кампания. Тези пари ще бъдат 
използвани за схемите за директни плащания на площ. Това съобщи пред Фокус зам.-министърът на земеделието и 
храните Васил Грудев. 
„Отделно имаме инвестиционните механизми на Програмата за развитие на селските райони, която до 2020 година ще 
налее в сектор „Земеделие“ над 2,9 млрд. евро“, добави Грудев. „Всички тези финансови стимули и инструменти трябва 
да доведат до качествено развитие на земеделието”, отбеляза зам.-министър Грудев. 
„Нов елемент в кампанията е увеличеното подпомагане и най-вече увеличената субсидия за сектор „животновъдство“, и 
за сектор „плодове и зеленчуци“”, каза Грудев. През изминалия програмен период акцент бе поставен върху 
зърнопроизводството, припомни Грудев. „В това няма нищо лошо, но на практика тези два сектора – животновъдство и 
зеленчукопроизводство бяха оставени на произвола на съдбата, каза Васил Грудев. 
 
 
√ Теменужка Петкова: Енергетиката е пред финансов колапс 
Енергетиката е пред финансов колапс, ако ние не предприемем бързи и адекватни действия. Това каза министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова в предаването „Неделя 150” по БНР. „Много от тези действия са непопулярни и никой 
досега не си е и помислял да предприема, но ние така или иначе нямаме друг полезен ход”, обясни министърът.  
По думите й ако не се предприемат много спешни действия в тази насока ще се влоши състоянието на енергетиката и 
дори може да изпадне в колапс, а с това ще колабира и българската икономиката, защото двата сектора са свързани. 
„За тези 100 дни от нашето управление първото, което направихме беше да поканим на масата за преговори нашите 
партньори от двете американски електрически централи”, каза министър Петкова. 
„В петък успяхме да подпишем меморандум за разбирателство с тях и като посоката е да вървим към обща визия и 
разбиране за това, че договорите с тях трябва да бъдат предоговорени по отношение на цената, която се отнася за 
разполагаемост, защото цената която плащаме за електричество на двете компании се състои от два компонента”, 
посочи тя. Министър Теменужка Петкова заяви, че едната цена, която плащаме е за мощност на електрическата енергия, 
а другата цена е за изразходвана енергия. „Цената, която плащаме за мощност или за така наречената разполагаемост се 
отнася до това тези централи да не работят, но да бъдат в готовност да бъдат включени в системата”, поясни Петкова.  
Министърът на енергетиката каза още, че тази цена за разполагаемост е доста по-висока от тази, за произведена 
електрическа енергия. „Ние стигнахме до решението да вървим в посока намаление на тази цена и по този начин да 
бъде намален общият микс на електрическа енергия. По думите й така НЕК ще спре да плаща цена за изкупуваната 
електроенергия, която да е по-висока от тази, на която продава енергията за хората. 
 
√ Горанов: Няма да отстъпя от договора за ратификация 
Договорът за ратификация вече е сключен и колегите могат или да са за него, или да са против него. Това каза 
министърът на финансите Владислав Горанов в предаването „Седмицата” по Дарик радио 
„Аз няма да отстъпя от договора, който е сключен, но все още не е ратифициран и според който си даваме правна 
възможност да изтеглим 8 милиарда евро”, посочи Горанов. Той поясни, че при ратификацията на международни 
договори парламентът не може да променя параметрите, заложени вътре. Министърът на финансите каза още, че в 
българските банки според статистика на БНБ в момента има 4,5 милиарда лева, които са свръх резервите в страната. 
„Това са парите, които са над необходимото”, обясни той. Министърът каза още, че има възможен сценарий да изтеглим 
4 милиарда лева от заема от българските банки, а останалите 12 милиарда лева от чуждите банки. Владислав Горанов 
коментира, че в актуализацията на бюджета за 2013 година е била частично предвидена от по-слабата събираемост. 
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Според Владислав Горанов дебатът по отношението на дефицита трябва да се води с министрите на образованието – 
проф. Тодор Танев, на здравеопазването – д-р Петър Москов, на труда и социалната политика - Ивайло Калфин, на 
отбраната-Николай Ненчев и на регионалното развитие и благоустройството-Лиляна Павлова. 
 
√ Очаква се спад на руските туристи заради санкциите на ЕС 
Министерството на туризма прогнозира спад на руските туристи през 2015 г., заради санкциите на Европейския съюз 
срещу Москва, както и заради обезценяването на руската рубла. Това става ясно от писмен отговор на министъра на 
туризма Николина Ангелкова до НС, предаде БГНЕС. 
За периода януари-ноември 2014 г. България е била посетена от 645 825 руски туристи, сочат данните на Националния 
статистически институт. Това е спад от 3,1% спрямо същия период на предходната година. Сред основните причини за 
негативния резултат са: ситуацията в Украйна, напрежението в Близкия Изток, девалвацията на рублата, поскъпването на 
почивките за руснаци зад граница, наложените ограничения за пътувания на руски граждани, фалит на над 20 руски 
туроператора и нарушаване на чартърните програми. 
"Експертните оценки показват, че през 2015 г. тенденция за намаляване на броя на туристите, които ще почиват извън 
Русия, ще продължи", пише министър Ангелкова. Опасенията на експертите са свързани с очакванията от сериозно 
поскъпване на почивките в чужбина за руските граждани. Прогнозите са за скок от 50-80%, спрямо цените за почивките, 
които руснаците са плащали през миналата година. Допълнителни фактори за мрачната прогноза за спад на руските 
туристи у нас са свързани с ограниченията за пътуване в чужбина на редица руски бизнесмени и държавни служители, 
въведените нови правила за ползване на социалните фондове, които преди са изпращали своите служители и техните 
семейства на почивки у нас, активната роля на руската страна за развиване на вътрешния туризъм, както и конкурентните 
цени на руските курорти спрямо тези в българските курорти. 
В заключение, министърът на туризма, посочва още, че се очаква продължаване и на още една негативната тенденция от 
2014 г. През миналата година руските туристи са намалили с 6% средствата, които харчат при почивки в чужбина. 
Отговорът на Министерството на туризма не съдържа мерки, които ведомството и останалите държавни институции 
предприемат за ограничаване на негативните последици за българския туристически бранш, заради санкциите на ЕС 
спрямо Русия. / 
 
√ Финансовият министър: Трябва ни заемът, за да платим сметките на държавата до 2017 г.  
8 млрд. евро са ни нужни, за да можем да плащаме сметките на държавата до 2017 г. С 6 млрд. погасяваме вече поето 
задължение, а 2 млрд. евро са нужни, за да покрием дефицитите, които сме планирали до края на 2017 г. Това каза 
финансовият министър Владислав Горанов пред БНТ. Той поясни, че по-голяма част от тези пари вече са изхарчени. 
Не съм съгласен, че трябва да има дефицит, но за да няма - трябва да орежем разходите“, каза още Горанов. Той обаче 
призна, че дефицитите са започнали от първото правителство на ГЕРБ, като все пак ги обясни с някои неблагоразумни 
решения от края на 2008 г. и световната финансова криза. „Ако искаме да харчим повече, отколкото изкарваме имаме 
две възможности – приватизация или заем от този, който даде“, каза Владислав Горанов. 
Финансовият министър заяви, че за банките, които ще отпуснат заема е бил направен конкурс. „Първа ни задача като се 
направи правителството беше да възстановим усещането за стабилност и държавност у гражданите, а за целта трябваше 
да възстановим влоговете на българските граждани, които са имали неблагоразумието да си вложат парите в КТБ“, каза 
той. 
На писмата, изпратени от правителството, се отзовали 19 банки. „Нямаме време за дълга и сложна процедура за 
емитиране на дълг, и изпратихме писма. Най-добрите условия, бяха от тези 4 банки. От този договор не произтичат 
никакви задължения за България освен, ако не решим да емитираме дълг“, каза Горанов. 
„Една от тези банки е замесена в международен скандал“, заяви водещият Бойко Василев, визирайки швейцарската 
банка HSBC, срещу която преди дни започна криминално разследване. „Не бих имал спокойствието на г-н Гечев да 
отправям такива сериозни обвинения към толкова сериозна институция. Нямам никакви притеснения тази банка да 
помага на българското правителство като посредник“, отвърна обаче Горанов. 
„Нищо не сме обещавали на Патриотите и АБВ, обещах им една такава банкнота, благодаря на Мая, премиерът май 
малко ревнува“, допълни Владислав Горанов и показа имитацията на банкнота от 10 000 лева, върху която е неговия лик. 
„Чувствам се жив класик, колегите от опозицията са напълно прави да се опитат да извлекат максимално дивиденти от 
толкова важна тема. Ние критикувахме правителството на Орешарски, защото то поддържаше дефицит“, каза още 
Горанов. 
 
√Радан Кънев: Новият дълг ще бъде само 4 млрд. лв., 12 млрд. са стари задължения 
"Предложеното решение за 16 милиарда лева заем е добро, защото това е моделът, който се използва във всички 
напреднали страни. Погрешен и манипулативен е коментарът, че това е изцяло нов заем. Има стари задължения, които 
подлежат на рефинансиране. Те са 12 милиарда лева. Всъщност 4 милиарда лева от новия дълг ще останат за покриване 
на други нужди в бюджета". Това каза Радан Кънев от Реформаторския блок на пресконференция в Пловдив, където бе 
на учредяване на Реформаторски бизнес клуб. 
Партията му ще иска ясна план-сметка за изразходването на тези 4 милиарда лева. Кънев критикува финансовия 
министър Владислав Горанов за това, че неумело е поднесъл информацията за дълга. "Ние обаче няма да настояваме  
Горанов да понесе персонална отговорност. Решението за отлагане на гласуването за заема е добро. Това е възможност 
диалога в обществото, макар и малко позакъснял, да се проведе. Заемът ще елиминира нестабилността и хаоса в 
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изплащането на съществуващите дългове, защото обединява в общо всички задължения и лихви", коментира още Радан 
Кънев. 
 
 
√Горанов: Да се въведе регистър в БНБ с информация за това къде и колко сметки има всеки българин 
Предлагам да се мисли за решение от типа всички банкови сметки на всички български граждани и предложена от 
правителството подобна законодателна инициатива да се създаде в БНБ по аналог на кредитния регистър-регистър на 
всички банкови сметки, без индивидуализация на размера, защото това е банкова тайна. Това заяви финансовият 
министър Владислав Горанов на парламентарен контрол относно действията на българските финансови институции 
срещу укриване на доходи на български граждани в чужди банки. 
„Всеки български гражданин, който има банкова сметка, тя да става известна автоматично и бързо на всички 
правораздавателни органи и на всички органи, които се занимават със събирането на приходите у нас. Да се създаде 
централизиран регистър в БНБ с информация за това всеки български гражданин в кои банки и колко банкови сметки 
има”, предложи Горанов. 
По думите му понастоящем при една процедура, свързана с пране на пари или други нарушение, българските служби 
изпращат запитване до всички български банки, а процесът тече с месеци и дотогава информацията може да е 
безполезна. „За времето между подаването на искане за информация и получаването й, трябва да се изменят 
съществени обществени обстоятелства. Затова обмислям сериозно и ще предложа законодателни промени, които да 
въведат по аналог на централния кредитен регистър - централен регистър в БНБ с информация за това всеки български 
гражданин къде и колко броя сметки има”, подчерта министърът. 
Владислав Горанов съобщи още, че българското правителство и МФ не са се отказали от кандидатстване в Европейския 
банков съюз. „Напротив, това остава един от основните приоритети”, каза още Горанов. 
 
√ Горанов: До края на годината имаме да погасяваме 7 млрд. лева  
Докато има дефицит, темата за дълга ще стои. Това каза министърът на финансите Владислав Горанов пред журналисти в 
Народното събрание. 
По думите на министър Горанов е необходимо да говорим за това, че харчим повече, отколкото изкарваме. „Аз полагам 
неимоверни усилия като министър на финансите заедно с премиера и всички държавни органи да съберем повече пари 
и, повярвайте ми, резултатите се виждат, но все пак дефицитът е 2,5 милиарда лева, аз ще се стремя по всякакъв начин 
да го намалявам през приходната част, но в края на краищата обществото трябва да разбере, че трябва да харчи толкова, 
колкото изкарва, или да се задължаваме с дългове“, обясни Горанов. 
„В бюджета има дефицит, който е превишението на разходите над приходите и този дефицит, дали е във вашия семеен 
бюджет или в държавния бюджет, може да се покрие или като си продавате имуществото-приватизация или като 
взимате назаем дълг“, поясни министърът на финансите. Според него се чука на отворена врата с намаляването на 
държавните разходи. „Аз не знам как да водя разходи с моите партньори в правителството, които са ме назначили за 
министър. Когато говорим за разходи те имат едно виждане, когато говорим за дефицит - второ и за дълг - трето“, 
коментира още финансовият министър. 
По думите му ЖП субсидиите, които са били отпуснати, са били грешка. „Така или иначе държавата трябва да финансира 
железопътния транспорт като най-екологично чист и най-модерния, но държавата трябва да информира железниците да 
не консумират такъв ресурс, за да не страдаме всички от това, че хем даваме много пари, хем не получаваме нужната 
услуга. Не може един билет за влак за дестинация около София да струва 1-2 лева, а същевременно да се возят в 
мотриси, които струват по 100 милиона лева едната“, допълни Владислав Горанов. 
Имаме да погасяваме до края на тази година сумата от 7 млрд. лв., каза министърът на финансите. Горанов посочи, че 
според него дебатът по въпроса с дълга тече съвсем нормално и след като предостави още аргументи на партньорите в 
коалицията всичко ще бъде наред. 
„Дългът от 12 млрд. лв, ако падне, това значи да няма дефицит, което е и моето желание, но едва ли е лесно достижимо. 
Не съм склонен да отстъпя от сумата от 16 млрд. лв“, заяви финансовият министър. „Тези цифри са от анализ направен 
много професионално не от Владислав Горанов, а от една много сериозна държавна машина наречена Министерство на 
финансите“, обясни той. 
Според министъра на финансите има проблем с контрабандата на горива. Той заяви, че ще направи всичко по силите си 
държавата да си събере своето. „Това, което обещах на една от много срещи със зърнопроизводителите и земеделските 
производители е, че първо ще издадем наредба, която ще въведе режим на активна регистрация на уредите, с които се 
извършва зареждането на горива“, коментира Горанов. 
По думите му с тази регистрация и база данни ще може аргументирано да се вземе решение какви мерки за контрол ще 
може да наложат, така че да не се нанасят вреди на земеделските производители с непосилни инвестиции. 
 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Вредната застраховка 
Пенсионните дружества не харесаха идеята на Комисията за финансов надзор да създаде гаранционен фонд и за тях  
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 „Знам, че много се писа за рисковете в КТБ, четох ви, но бях сложил едни пари там заради високите лихви и си ги чакам 
от фонда." През миналата година, когато банката беше затворена и близо шест месеца хиляди хора нямаха достъп до 
парите си, това беше честа тема на разговор. А простото обяснение неизменно беше: "Нали са ми гарантирани?" 
Проблемът с всеки гаранционен фонд винаги е един и същ - той поражда морален риск. Инвеститори, вложители, 
осигурени и всички защитени по този начин просто спират да се интересуват на кого дават парите си и търсят само от 
най-изгодните условия. И това автоматично ги насочва към най-рисковите опции, защото обещаната доходност винаги се 
съпътства с поет риск. А тази комбинация става още по-взривоопасна, когато се съчетае и със слаби регулатори, които не 
успяват с други средства и със здрав надзор да намалят риска от мащабни катастрофи като КТБ. 
При банките реално дебат за нуждата от Фонда за гарантиране на влоговете не може да се води - той е задължение по 
европейска директива. Въвеждането на негови аналози в други финансови сектори обаче си е обект на съвсем реална 
дискусия. Затова и когато сега насред целия шум около пенсионните фондове регулаторът им, Комисията за финансов 
надзор (КФН), предложи създаване на гаранционен фонд и при тях, критиките са много. И заслужени, защото тя не само 
изкривява пазара, но и реално може да свие до минимум търсения ефект от другите предлагани всеобхватни промени 
като намаляването на таксите и мултифондовете (виж съседния текст). 
Подсигуряване на осигуровките 
Идеята на комисията следва модела на фонда при банките. Предлага се да се създаде отделно юридическо лице, чието 
ръководство ще се посочва от КФН. В него първоначално пенсионните дружества трябва да внесат еднократно 1% от 
активите на универсалните и професионалните си схеми. По сметки на база на последните налични данни към края на 
2014 г. това прави над 70 млн. лв., като тази сума всъщност вече е заделена от всяко от пенсионните дружества като 
резерв, който по сега действащия закон трябва да е между 1 и 3% от активите. Освен еднократния трансфер фондът ще 
се попълва и от удръжка от всяка месечна осигурителна вноска. Нейният размер ще се определя от самия гаранционен 
фонд, като поне в първите години се очаква тя да е в порядъка на поне 1%, което ще означава, че при 870 млн. лв. брутни 
постъпления от вноски в универсалните фондове за 2014 г. и още 86 в професионалните към момента това ще означава 
10 млн. лв. годишно. 
По предложението на КФН тези резерви се обединяват и управляват заедно (влагат се нискорисково само в ДЦК и 
депозити), като ако някой фонд, вместо да умножи парите, е натрупал загуби, при пенсиониране клиентите му ще бъдат 
компенсирани, като фондът ще доплати разликата до номиналния размер на всичките им вноски през годините. В 
опростен пример, игнориращ всякакви такси, това означава, че ако 40 години трудов стаж сте внасяли 100 лева 
осигуровки месечно, ще сте внесли във фонда 48 000 лв. и ако, като се пенсионирате поради някаква причина 
(икономическа депресия, лоши инвестиции или откровени измами и източване) по партидата ви са останали по-малко 
пари - например 40 000 лв., фондът ще ви доплати липсващите 8000 лв. 
Едната обосновка на КФН за причините за въвеждане на гаранционен фонд е именно описаното - "при схемите с 
дефинирани вноски инвестиционният риск се носи от осигурените лица". Просто така, както е направен моделът в 
България, пенсионните фондове не гарантират размера на пенсия - той е функция от размера на вноските, натрупаната 
доходност, възрастта на пенсиониране и продължителността на живота. 
Другото обяснение обаче е малко по-странно: "Липсва ефективен механизъм за защита на пенсионните спестявания на 
осигурените лица във фазата на натрупване." Всъщност най-големият гарант би трябвало да са именно регулаторът и 
прилагането на закона, както и доброто управление и конкуренцията между пенсионните компании. Ако всеки фонд се 
управлява с грижа на добър стопанин, портфейлът е диверсифициран и се разкрива достоверна информация, рискът 
след 5 или 10 години той изведнъж да се окаже с отрицателна доходност е пренебрежим. 
Ненужната гаранция 
Всъщност в този си вид фондът е почти неизползваем. За разлика от депозитите осигуровките са дългосрочно вложение. 
Те се трупат с десетилетия, през които не можете да ги изтеглите и използвате. За това време най-малкото се натрупва 
толкова инфлация, че номиналните вноски отпреди 40 години ще са изгубили толкова стойност, че възстановяването им 
далеч няма да донесе желаната пенсия. В досегашната си история въпреки преминаването през най-голямата криза от 
Голямата депресия насам пенсионните фондове отчитат номинална доходност от над 5%. 
За сметка на това самото създаване на фонда е допълнителен разход за осигурените, който ще намалява средствата по 
партидите им. Докато в момента тече дебат за размера на таксите и се обмисля административното им намаляване, 
вноската за фонда ще изяде голяма част от него. Това изтъкна и председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. 
Освен това, ако има толкова дълбока рецесия, че да се наложи активирането на фонда, тя би трябвало да отвори дупки 
във всички фондове - нещо, което трудно би могло да бъде покрито с натрупаните във фонда средства. Така всъщност 
единственият реалистичен сценарий, при който гаранционният фонд би имал смисъл, е ако има директни злоупотреби и 
умишлено източване на фонд чрез инвестиции в свързани лица, при което изведнъж да зейне голяма дупка, измерваща 
се в голям процент от активите му. Само че това е именно нещото, което КФН не би трябвало да допуска. Или както 
обобщи депутатът Емил Димитров от Патриотичния фронт: "Този фонд моите пари ли ще гарантира или нечие лошо 
управление?" 
Същевременно самото въвеждане на гаранционен фонд увеличава риска именно от това. Ако сега има някакъв пазарен 
стимул за осигурените да избират добре управлявани фондове, с въвеждането на гаранция той ще отслабне. В този си 
вид той представлява просто размиване на риска в системата, като фондът реално ще подкрепя пенсионните фондове с 
по-рискови инвестиции. Затова и председателят на управителния съвет на ПОК "Доверие" Даниела Петкова обясни, че 
преди евентуалното му въвеждане трябва да се помисли за механизъм за отчитане на различния риск за осигурените в 
различни фондове, за което има стандартни измерители. В тази посока всъщност се движи и банковият фонд за 
гарантиране, при който с новата европейска директива се вкарва задължение вноските да станат рисково-претеглени - 
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институциите, за които е по-вероятно да се стигне до изплащане, да плащат по-високи вноски. В отговор на тези критики 
зам.-председателят на КФН Ралица Агайн обясни, че може да се помисли и за отчитане на риска при размера на 
вноските, като подчерта и че с новите по-високи капиталови изисквания дружествата с по-агресивно управлявани 
фондове така или иначе ще трябва да заделят повече капитал и резерви, което също е коректив. 
"След като гарантираме депозитите на хора, които доброволно си влагат парите в банките, не трябва ли да гарантираме 
и средствата на тези, които по задължение ги дават в частни фондове", попита Йордан Цонев от ДПС. Разликата обаче е 
огромна - при банките има един силен аргумент, че при тях може да има ликвидна криза от тегления на клиенти и 
гаранцията на влоговете намалява паниката, докато при пенсионните фондове този риск не съществува. 
Затова и представителите на всички фондове, с които "Капитал" разговаря, са против създаване на централизиран 
гаранционен фонд и предпочитат всяко от тях да си управлява индивидуален. Така постепенно ще намалеят хората с 
репликата "знам, че много се писа за рисковете..." Те ще започнат не само да четат, а и да питат. И да гласуват с парите 
си. 
 
 
√ Руската диета на българския бизнес 
Как производителите тук усещат ефекта от забраната на Путин за внос на европейско мляко и месо 
Когато през август миналата година Русия наложи ембарго за внос на някои групи хранителни стоки от ЕС, българските 
производители реагираха на мярката с голяма доза страх. Макар и износът на мляко и млечни продукти, месо, плодове и 
зеленчуци за Русия в последните години да не е в големи обеми, за някои фирми, които традиционно работят с този 
пазар, забраната действително се оказа силен удар. 
Днес, шест месеца след наложеното ембарго, макар и да не са драстични или масови, вече са налице и косвените ефекти 
от влошените търговски отношения. Предсказанието за свръхпредлагане на евтини продукти от ЕС, пренасочени към 
България заради руските санкции, не се потвърждава поне от официалната статистика за вноса (виж графиката). Такива 
стоки със сигурност влизат, но по-често или през единични сделки като част от нерегламентирания внос. 
Все пак в сектора е добре известно, че цените на отделни стоки на вътрешния пазар в ЕС падат вследствие от търговията с 
неизнесени обеми за Русия. И макар това да е в някаква степен добра новина за потребителите, все по-често тази 
практика се сочи от производителите като откровена форма на дъмпинг. Големите търговци, разбира се, са на друго 
мнение. Те твърдят, че планирането при тях се случва прецизно за дълги периоди напред, а шокът от руското ембарго 
върху цените се е усетил само първите седмици или месеци от налагането му, когато произведените количества с оглед 
краткия им срок на годност е трябвало да бъдат продадени бързо. След това по техните думи големите европейски 
производители просто са намалили обемите си. 
С една дума - ефект от руската бариера срещу Европа върху България явно има. Но той е различен за отделните 
подсектори на хранителната индустрия и поне засега не се проявява като катаклизъм, който да промени лицето на целия 
бизнес, а като непрекъснат натиск върху нея. 
Мащабите на промяната  
През 2014 г., за пръв път от пет години насам износът на български продукти отбеляза спад. И макар той да беше под 1% 
на годишна база, данните на НСИ показаха, че експортът в посока Украйна се е свил с над 55% до едва 370 млн. лв., а към 
Русия намалението е около 10% до 1.032 млрд. лв. 
В частност за сектора на селското стопанство и храните картината не изглежда така черна, защото за последните години 
Русия формира едва 2% от общия аграрен износ на страната. По данни на Министерството на земеделието и храните от 
забраните за конкретни продукти страната е загубила пазар за 10 - 12 млн. евро годишно, което представлява 
сравнително голям дял от общия аграрен експорт за Русия - между 17.4 и 20.6%, но едва около 0.2 – 0.3% от общото 
количество, изнасяно за всички страни. 
За отделните сектори тези данни имат различно значение. За млякото и млечните продукти например руският пазар през 
2013 г. е бил сред топ 10 дестинациите, посочват от Асоциацията на млекопреработвателите. Българският износ на 
млечни продукти за Русия е динамичен. Най-ниска е стойността му през 2007 г. (под 200 хил. долара), а най-висока - през 
2013 г. (над 4 млн. долара). Все пак това е сегментът, който пострада най-силно от наложените санкции, защото имаше 
много кампании, включително с европейско съфинансиране, за промотирането на тези продукти и възстановяване на 
позициите им на руския пазар. За разлика от месото, което почти нямаше износ за Русия, при млякото и млечните 
изделия вече бяха сключени и доста сделки. 
 
 
 
Вестник Сега 
 
√ Рискът от загуба на евросредства е най-голям по програма "Околна среда" 
Рискът от загуба на средства за стария програмен период (2007 - 2014 г.) е най-голям при оперативна програма "Околна 
среда". Това показва справка за изпълнението на 7-те оперативни програми към 10 февруари 2015 г., предоставена на 
"Сега" от администрацията на Министерския съвет. 
Според данните усвояемостта по водната програма е най-ниска - изпълнението й не успява да мине дори 50%. Ако 
реално одобрените от ЕК разходи по нея до февруари т.г. са 705 млн. евро, то до края на годината сумата трябва да 
достигне 1.5 млрд. евро. Т.е до края на тази година трябва да усвоим 795 млн .евро, ако искаме да не ги загубим. 
Следваща по лошо усвояване е програма "Регионално развитие", чието изпълнение е около 60%. Тук сертифицираните 
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разходи до момента са за 825 млн. евро, а сумата, която може да ни бъде одобрена, е близо 1.4 млрд. евро. И двете 
програми бяха спрени миналата година заради множество нарушения - главно при обществените поръчки. За да бъдат 
размразени, страната ни се съгласи на т.нар. плоски финансови корекции - санкции, които връщаме на Брюксел. Те са за 
152 млн. лв. по водната и 166 млн. лв. по регионалната програма. 
"Отличник" по усвояемост - с цели 76% - е програмата "Развитие на човешките ресурси". По нея вече са одобрени 789 
млн. евро, а трябва да ни признаят 1 млрд. евро. На второ място е програма "Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" със сертифицирани 714 млн. евро, при заложени 987 млн .евро., а на трето - "Техническа 
помощ" с одобрени 33 млн. евро, при заложени 46 млн. евро. 
До края на годината България трябва да сертифицира пред ЕК разходи в размер на близо 5 млрд. лв., ако не иска да 
загуби тези средства, показва още справката. Според нея сертифицираните разходи пред ЕК по всички програми до 10 
февруари т.г. са за 4.2 млрд. евро. Целта до края на 2015 г. обаче е да сме усвоили общо 6.6 млрд. евро. Така се получава 
разлика от 2.4 млрд. евро, или близо 4.8 млрд. лева, които трябва да бъдат сертифицирани. Преди време вицепремиерът 
Томислав Дончев съобщи, че сумата за усвояване за тази година е 4.5 млрд. лв. от стария програмен период плюс още 
1.1 млрд. лв. от новия. Последното изследване на ЕК, оповестено миналия петък, ни нареди на 23-то място сред 28-те 
държави членки по усвояемост. 
УСВОЕНО: 
Според справката на ЕК нивото на усвояване на евросредства у нас е общо 65%. Справката на българското правителство 
пък показва, че от 2007 до февруари 2015 г. реално изплатените суми по проекти по 7-те оперативни програми са 6.2 
млрд. евро национално и еврофинансиране, което представлява 77% изпълнение. 1.066 млрд. евро от тях са от ЕК, а 
останалото е национално финансиране. Само през 2014 г. са изплатени 1.7 млрд. евро. Най-много пари сме получили по 
програма "Транспорт" - 1.4 млрд. евро, следват "Околна среда" с 1.3 млрд. евро и "Регионално развитие" - с 1.2 млрд. 
евро. 
ЗАГУБИ: 
Загубите по програмата за развитие на селските райони до момента са за 131 млн. евро. За да не загубим оставащите 400 
млн. евро по нея, до средата на годината проектите, кандидатствали за евросубсидии, трябва да са приключили. По 
селската програма до момента имаме наложена финансова корекция за 60 млн. евро. ЕК настоява за допълнителни 
корекции за близо 200 млн. евро, които страната ни оспорва. И в новия програмен период тази програма е от най-
спорните. Тя бе изпратена за одобрение от Брюксел едва преди няколко дни, а окончателно решение на ЕК се чака не по-
рано от юли. Едва след това ще може да се започне и работа по повечето от заложените в програмата мерки. 
 
 
√ В 1.6 млн. партиди за втора пенсия цяла година не са внасяни пари 
В почти половината от индивидуалните партиди за втора пенсия на българите, родени след 1959 г., миналата година не 
са внасяни осигуровки. Около 1.6 млн. партиди съществуват, по тях има някакви пари, но миналата година не са 
постъпвали вноски. Това показва сравнението на данните на Националния осигурителен институт за броя на осигурените 
за миналата година и на Комисията за финансов надзор за хората, които имат партида в частните фондове. Според 
експерти сметките без движение са на хора, останали без работа, неактивни българи, емигрантите ни и др.  
Според НОИ през миналата година осигурените българи от трета категория, родени след 1959 г., са били 1 680 786 души 
средно на месец. Към тях трябва да се прибавят и родените след тази дата самоосигуряващи се - малко над 185 хил. 
души средномесечно. Така всички българи, родени след 1959 г., които са се осигурявали м.г., са били 1 865 894 души. 
Според данните на КФН към края на декември обаче за втора пенсия трябва да са се осигурявали 3 421 468 души. Това е 
броят на индивидуалните партиди на всички хора в деветте универсални пенсионни фонда, или разликата с осигурените 
на НОИ е близо 1.6 млн. 
Причината за огромната разлика е, че веднъж разкрити, партидите в частен фонд остават, докато хората не навършат 
годините за пенсия, независимо дали по тях продължават да се превеждат осигуровки или не. Дори и хората да останат 
безработни и прекъснат за известно време осигуряването си, техните партиди се пазят и парите по тях трябва да се 
инвестират. Според данните на НСИ безработните българи към края на м.г. са 354 500, като само тези без препитание 
повече от една година са 227 хил. души. След като се върнат обаче на пазара на труда, работодателят продължава да 
внася 5-те процента вноска в същата партида, не може да има две партиди на един и същ човек, обясни пред "Сега" 
шефът на асоциацията на дружествата Никола Абаджиев. Той призна, че разликата се дължи и на емигрантите ни - които 
някога са се осигурявали у нас, но са напуснали страната. Техните партиди също се пазят, но няма данни колко са те. 
Същата е картината и с професионалните фондове, където работодателят е длъжен да осигурява работещите тежък труд. 
Според НОИ м.г. в професионален фонд са внасяли осигуровки 89 692 работници от първа и втора категория средно на 
месец. Според данните на КФН за ранна пенсия към края на м.г. се осигуряват 254 555 българи в първа и втора категория 
труд. Тоест в близо 1/3 от индивидуалните партиди не е постъпил нито лев м.г. Тук проблемът е още по-сериозен, защото 
има работодатели, които не внасят пари по партидите на служителите си, съответно те след това няма как да получат 
ранната си пенсия. Този въпрос трябва да бъде уреден в пенсионната реформа. Позицията на фондовете е, че те трябва 
да плащат толкова, колкото има по сметките на хората. Само че според сметки на синдикатите има само 8 души, които 
биха получили нормална пенсия от професионалните фондове, ако трябва да се пенсионират сега. При останалите няма 
достатъчно натрупани пари. 
НЕЯСНОТА 
На последната дискусия при социалния вицепремиер Ивайло Калфин фондовете не предоставиха данни колко са 
осигурените, по чиито индивидуални партиди има сериозни пропуски и не могат да получат дори минимална пенсия. 
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Калфин заяви, че хората не трябва да страдат заради некоректни работодатели, но все още не е ясно какво ще е 
решението за тях. Досега фондовете прехвърлят натрупаните средства от партидите в НОИ и институтът с парите на 
всички осигурени покрива разликата до пълната пенсия. 
 
 
√ Реформаторите видяха шанс за България в неспокойната Гърция 
Нестабилната ситуация в Гърция насочва западните инвестиции към България. Това е един от изводите, които направиха 
министрите и депутати от Реформаторския блок на семинар в Поморие. Сбирката им бе по повод 100-те дни на 
правителството. Като основен говорител на проявата се изяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който 
заяви: "България се оформи през последните няколко месеца като остров на стабилност на Балканския полуостров и 
поради тази причина има доста заявления на западни инвеститори, които досега са инвестирали основно в Гърция, да 
преместят интереса си към България. Става дума и за американски инвестиции. Ситуацията в Гърция, независимо от това 
как се отразява тя на гръцкия народ и на ЕС, по наши първоначални данни ще се отрази положително на инвестиционния 
процес в България", заяви Лукарски. 
РБ писа оценка "Много добър 4.50" на министрите си и отчете, че управляващата коалиция е стабилна, но реформите са 
твърде бавни. Лидерът на ДСБ Радан Кънев отказа да даде оценка на коалиционните партньори, но разкритикува 
Министерството на финансите за начина, по който било представено в парламента рефинансирането на дълга. "Това е 
тежък политически гаф. БСП разви най-силната политическа атака срещу правителството до момента", заяви Кънев. 
Иначе реформаторите подкрепят заема. 
 
 
√ Борисов наредил да се готвят 50 млн. лв. за великденски добавки 
Въпреки приказките за продънения бюджет приходите сега са по-добри и премиерът е възложил на финансовия 
министър да готви постановление да се дадат за Великден 50 млн. лв. като добавки към пенсиите. Това съобщи самият 
Бойко Борисов, след като се появи на конгреса на партията на Татяна Дончева "Движение 21". "Има пари. Постъпленията 
от митниците са 90 млн. повече, а от данъчните със 70 млн. повече в сравнение със същия период за миналата година. И 
понеже действително истински си обичаме пенсионерите, ще ги заделим тези пари", заяви Борисов. 
Кои пенсионери ще получат добавки и в какъв размер, все още не е казвано, но същата сума беше дадена и за Коледа. 
Тогава 1.3 млн. пенсионери, чиито пенсии са под прага на бедността от 286 лв., получиха по 40 лв. за празниците. В петък 
имаше подобен въпрос в рамките на парламентарния контрол към вицепремиера Ивайло Калфин. Той изнесе данни, че 
към момента под прага на бедността са 1 228 623 възрастни българи. 
Извън обещанията за пенсионерите изказването на Борисов беше в познатия тон. На няколко пъти премиерът се оплака, 
че нечестно се манипулира информацията за дълга, който не бил 16 млрд. лв. "12 млрд. лв. са стар дълг, а другите са 
следващите три години да балансираме дефицита. Абсолютно нечестно е и ако ми поискат прошка за тази манипулация, 
с радост ще им дам", заяви той. И напомни как 4 години му "яли душата" с Дянков за това, че държат 0.48%, или под 2% 
дефицит. "Колко пъти в кампанията казах, че начинът, по който харчат и съсипват държавата, и това, което направиха с 
КТБ, след това ще се тегли дълг? Няма как да се правят реформи или да се занулят тези пасиви по друг начин. Абсолютно 
нечестно е", възмути се Борисов. 
"Парите от остатъка няма да се харчат, защото остатък няма. На пръстите на тази ръка мога да ви кажа какво има да 
плаща държавата. И ще видите, че дори 16-те млрд. да ги платим веднага, пак няма да стигнат с около 2 млрд. лв. 300 
млн. имаме за влакове - не са платени от 2006 г. за влаковете "Сименс". Имаме 4 млрд. в енергетиката, тя представлява 
системен проблем върху рейтинга на държавата", направи сметка премиерът. В събота по същите теми той направи 
редица запомнящи се изказвания, като например, че България, особено що се отнася до енергетиката, е като "крастава 
жаба, сложена да се вари на бавен огън", а за себе си каза: "Пак дойде селянчето от Банкя да изтегли каруцата". 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Дончев за заема: Това по-скоро е рутинна процедура 
Министър Владислав Горанов не е счел за необходимо предварително да обговаря и да обяснява темата за заема, 
защото това по-скоро е рутинна процедура, която прилича на такава, правена преди една-две години. Това каза пред 
Нова телевизия вицепремиерът по еврофондовете и икономическата политика Томислав Дончев. 
По думите му при този тип процедура, разлика няма и в новата си част става дума за рефинансиране на стар дълг. „В тази 
рутинна процедура, опозицията се опита да даде голям политически бой, търсейки собствения си кураж и правото си на 
съществуване. Друг въпрос е, че тук се експлоатира страх, който съществува повече от десетилетия на свръх 
задлъжнялата– имаме го от Виденово време, както и от Луканово време", посочи Дончев и добави, че ако вземането на 
дълг за други държави е опция, която би била подкрепяна от населението, то в България, нещата, поради травматичния 
ни опит, стоят по различен начин. „У хората има страх, който някой се опита да експлоатира. Новината тук е, че дълг 
няма, поне не и нов. 
Имаме рефинансиране на стар дълг, имаме опит от сега да имаме сигурна база затова как ще се финансират дефицитите 
до 2017 година", подчерта вицепремиерът. Той увери, че има максимален размер на дълга, който може да се ползва. 
„Няма гаранция, че той ще бъде използван до максималния резерв. Каквито и да е пари, които са част от държавния 
бюджет не могат да бъдат харчени за нещо различно от това, което пише в бюджета", каза още Томислав Дончев. 
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√ Петкова: Без адекватни действи енергетика ще колабира  
Българската енергетика ще колабира, а от там и българската икономика ако ние не предприемем бързи и адекватни 
действия, много от които са непопулярни и никой до сега не си и помислял да предприема. Това предупреди министърът 
на енергетиката Теменужка Петкова пред БНР. 
Тя посочи, че на първо място е необходимо да се стабилизира финансово сектора: През първите 100 дни от нашето 
управление, първото нещо, към което пристъпихме като спешни и краткосрочни действия беше да поканим на масата на 
преговорите нашите американски партньори от двете американски централи „Марица-изток" 1 и 3. В петък успяхме да 
подпишем меморандум за разбирателство с двете централи, като постигнахме общо виждане, че трябва да бъдат 
предоговорени условията по дългосрочните договори по отношение на цената. Поставили сме си срок до края на месец 
март да предоговорим условията. 
Паралелно с това трябва да търсим вариант за изплащане на просрочените задължения на НЕК към двете централи. Тези 
просрочени задължения са малко над 600 млн. Наред с това НЕК дължи над 1,2 млрд. на производителите на 
електрическа енергия. Другата важна мярка са промените в Закона за енергетиката. В четвъртък мина на второ четене в 
комисията Законът за енергетиката с измененията, които се предвиждат. Всяка една от промените е насочена към това 
да бъде свит дефицитът в НЕК. Това, което предлагаме, е от енергийния микс да бъдат извадени топлоелектрическите 
централи, които не произвеждат по високоефективен начин. Смятаме, че ефектът ще бъде около 100-150 млн. на година, 
което не е малко. Наред с това преференциалните цени и насърченията, които са по Закона за енергията от 
възобновяемите източници, няма да се прилагат вече за енергийни обекти за производство на електрическа енергия от 
възобновяеми източници, които са въведени в експлоатация след влизането на промените в Закона за енергетиката. 
Петкова заяви категорично, че до настоящия момент България не е получила официална писмена информация от своя 
акционер „Газпром" за това каква е визията му във връзка с проекта „Южен поток": Така че смятам, че е рано да говорим 
за каквито и да е било развития на събитията във връзка с т.нар. Турски поток. 
 
 
√ Ангелкова намали руските туристи 
Министерството на туризма прогнозира спад на руските туристи през 2015 г. заради санкциите на Европейския съюз 
срещу Москва, както и заради обезценяването на руската рубла. Това става ясно от писмен отговор на министъра на 
туризма Николина Ангелкова до Народното събрание. За периода януари-ноември 2014 г. 
България е била посетена от 645 825 руски туристи, сочат данните на Националния статистически институт. Това е спад от 
3,1% спрямо същия период на предходната година. Сред основните причини за негативния резултат са ситуацията в 
Украйна, напрежението в Близкия Изток, девалвацията на рублата, поскъпването на почивките за руснаци зад граница, 
наложените ограничения за пътувания на руски граждани, фалит на над 20 руски туроператора и нарушаване на 
чартърните програми. "Експертните оценки показват, че през 2015 г. тенденция за намаляване на броя на туристите, 
които ще почиват извън Русия, ще продължи", пише министър Ангелкова. 
 
√ От 1 март плащат на земеделците по нови правила  
От 1 март започва кампанията за директни плащания на площ с изцяло нови механизми на подпомагане, с изцяло нов 
дизайн на схемите и изцяло нови изисквания, съобщи заместник-министърът на земеделието Васил Грудев по БНТ. 
Паралелно с това стартира и прилагането на програмата за развитието на селските райони, "която претърпя доста дълъг 
дебат с колегите от Европейската комисия", допълни Грудев. 
"Стартираме от плащане за говеда по 240 лева и плащане на овце майки и кози майки между 42 лв. и 150 лева в 
зависимост вече от големината на стопанството и вида животно", каза Грудев. "Схемите за заявяване на тези субсидии се 
подават със заявленията за подпомагане по директни плащания на площ с разпечатка от ветеринарната система, 
свързана с бройката отглеждани животни. Новите моменти са именно новите схеми, които започваме да прилагаме. Те 
са свързани с допълнително надграждане на подпомагането – ако животното е под селекционен контрол, с което ние 
целим да надградим и да подобрим генетичния статут на стадата", обясни зам. земеделският министър. 
Парите за земеделие тази година са повече и няма да има сектори, които да бъдат неглижирани, както досега това 
ставаше с животновъдството и производството на плодове и зеленчуци, увери Васил Грудев. 
Над 2 милиарда и 900 милиона евро е общият бюджет на новата Програма за развитие на селските райони. Очаква се 
Европейската комисия да одобри окончателния текст на програмата до средата на тази година. Той уточни, по новите 
схеми ще се плаща повече за отглеждането на редки местни породи и такива застрашени от изчезване. 
Васил Грудев коментира и съобщението, че Кувейт е наложил временна пълна забрана на вноса на живи птици и яйца от 
България. Мярката е предприета след доклад на Световната здравна организация за огнище на птичи грип в България. 
"Преди няколко седмици имаше огнище на птичи грип в Бургаско, което огнище, обаче, беше своевременно потушено. 
Няма разрастване на това огнище. Разбира се, колегите, които са от третите страни извън Европейския съюз, имат 
възможност да предприемат такива мерки, но ние ще влезем в дипломатически контакт с тях за да отстраним и тази 
забрана", каза той. 
На въпрос какви инвестиции биха изправили на крака Северозападна България, Грудев каза, че и земеделието и 
животновъдството са развити в тази част на страната. "Чрез програмата за развитие на селските райони ние насочваме 
една част от инвестициите към общините в Северозапада с определен приоритет спрямо критериите, и по другите 
общини", каза заместник-министърът. "В Северозападна България има допълнителни ранкинг точки и критерии, които 
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ще облагодетелстват именно бенефициенти от тази част на страната, да се ползват с предимство при представяне на 
техните проекти когато сме с ограничен ресурс по която и е да е мярка", обясни Грудев. 
 


