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√ Работодатели против глоба за осигурителни вноски 
На основата на тези базови предложения АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ настояват да се извършат необходимите 
актюерски разчети и да се пристъпи към осъществяване на 25 допълнителни стъпки. 
Национално представителните работодателски организации имат нови предложения за реформа на осигурителната 
система. Предложенията за реформи са описани в писмо до вицепремиера, министър на труда и социалната политика и  
председател на НСТС Ивайло Калфин на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска 
камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, 
съобщиха от пресцентъра на БСК. 
Запазване на тристълбовия модел на пенсионно-осигурителната система, изчистване на системата от плащания с 
характер на социално подпомагане, радикална промяна в системата за определяне и отпускане на пенсии за 
инвалидност, отделяне в самостоятелен фонд на приходите и разходите за осигурените по чл.69 на Кодекса за социално 
осигуряване лица и отмяна на втора категория труд и нови критерии за първа категория труд са шестте ключови искания 
на национално представителните работодателски организации. Тези предложения бяха представени и на предишната 
среща на работната група за промени на пенсионната и осигурителната система.  
На основата на тези базови предложения АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ настояват да се извършат необходимите актюерски 
разчети и да се пристъпи към осъществяване на 25 допълнителни стъпки. Сред тях са премахване на задължението за 
работодателите да заплащат първите три дни болнични на работника, прието като временна антикризисна мярка през 
2010 г.; постепенно изравняване на минималния осигурителен доход за земеделските производители с този за 
самоосигуряващите се и въвеждане на лични осигурителни вноски и на минимална възраст за пенсиониране за 
държавните служители и за служителите от специалните ведомства. 
Работодателите искат индексация по швейцарското правило на действащия размер на максималния осигурителен доход 
през две години, с приложим коефициент две години по-рано спрямо текущата година, както и отпадане на 
възможността за зачитане на осигурителен стаж 4 г. за 5 г. при осигуряване на повече от едно основание.  
Сред предложенията са определяне на индивидуалния коефициент за пенсиониране (ИКП) като средноаритметично на 
месечните ИКП и отпадане на трите най-добри години преди 1997 г. при изчисляване на ИКП; въвеждане на 
многофондова система във втори и трети стълб на пенсионната система, както и възможност за осигурените в УПФ и ППФ 
при придобиване право на пенсия да избират между изплащането на пожизнена пенсия, срочна пенсия или еднократно 
или разсрочено изплащане на цялата натрупана по индивидуалната партида сума при създаване на гаранционен пул. 
Начисляване на лихва върху забавените от страна на НАП преводи на средства към Допълнително задължително 
пенсионно осигуряване, както и предвиждане на санкции за виновните за това длъжностни лица, искат още 
работодателите. Работодателските организации настояват за отмяна на въведената наказателна отговорност за 
укриването на осигурителни вноски и декларират готовност да инициират сезиране на Конституционния съд по този 
въпрос от правоимащите лица и институции. 
Работодателите не подкрепят част от предложенията на работната група по пенсионна реформа. Сред предложенията, 
които не се подкрепят от работодателските организации са: въвеждането на ежегодно служебно преизчисляване на 
пенсиите за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането; както и изплащането на 
обезщетения за безработица (в минимален размер за срок от 12 месеца) на дългосрочно безработните (над 1 г.), на 
които не достигат 2 години за придобиване право на пенсия. Вместо това, работодателите предлагат за тях да се 
приложи схема за ранно пенсиониране при намален размер на пенсията съобразно броя на недостигащите месеци 
осигурителен стаж.  
Друга част от предложенията на работната група по пенсионна реформа получават подкрепата на работодателските 
организации, включително повишаването на тавана за максимален размер на получаваните една или повече пенсии от 
35 на 40 на сто от максималния осигурителен доход, както и възможността лицензираните пенсионноосигурителни 
дружества да учредяват и управляват доброволни фондове за безработица и/или професионална квалификация. 
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√ Работодатели против глоба за осигурителни вноски  
Национално представителните работодателски организации имат нови предложения за реформа на осигурителната 
система. Предложенията за реформи са описани в писмо до вицепремиера, министър на труда и социалната политика и  
председател на НСТС Ивайло Калфин на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска 
камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, 
съобщиха от пресцентъра на БСК. 
Запазване на тристълбовия модел на пенсионно-осигурителната система, изчистване на системата от плащания с 
характер на социално подпомагане, радикална промяна в системата за определяне и отпускане на пенсии за 
инвалидност, отделяне в самостоятелен фонд на приходите и разходите за осигурените по чл.69 на Кодекса за социално 
осигуряване лица и отмяна на втора категория труд и нови критерии за първа категория труд са шестте ключови искания 
на национално представителните работодателски организации. Тези предложения бяха представени и на предишната 
среща на работната група за промени на пенсионната и осигурителната система.  
На основата на тези базови предложения АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ настояват да се извършат необходимите актюерски 
разчети и да се пристъпи към осъществяване на 25 допълнителни стъпки. Сред тях са премахване на задължението за 
работодателите да заплащат първите три дни болнични на работника, прието като временна антикризисна мярка през 
2010 г.; постепенно изравняване на минималния осигурителен доход за земеделските производители с този за 
самоосигуряващите се и въвеждане на лични осигурителни вноски и на минимална възраст за пенсиониране за 
държавните служители и за служителите от специалните ведомства. 
Работодателите искат индексация по швейцарското правило на действащия размер на максималния осигурителен доход 
през две години, с приложим коефициент две години по-рано спрямо текущата година, както и отпадане на 
възможността за зачитане на осигурителен стаж 4 г. за 5 г. при осигуряване на повече от едно основание.  
Сред предложенията са определяне на индивидуалния коефициент за пенсиониране (ИКП) като средноаритметично на 
месечните ИКП и отпадане на трите най-добри години преди 1997 г. при изчисляване на ИКП; въвеждане на 
многофондова система във втори и трети стълб на пенсионната система, както и възможност за осигурените в УПФ и ППФ 
при придобиване право на пенсия да избират между изплащането на пожизнена пенсия, срочна пенсия или еднократно 
или разсрочено изплащане на цялата натрупана по индивидуалната партида сума при създаване на гаранционен пул. 
Начисляване на лихва върху забавените от страна на НАП преводи на средства към Допълнително задължително 
пенсионно осигуряване, както и предвиждане на санкции за виновните за това длъжностни лица, искат още 
работодателите. Работодателските организации настояват за отмяна на въведената наказателна отговорност за 
укриването на осигурителни вноски и декларират готовност да инициират сезиране на Конституционния съд по този 
въпрос от правоимащите лица и институции. 
Работодателите не подкрепят част от предложенията на работната група по пенсионна реформа. Сред предложенията, 
които не се подкрепят от работодателските организации са: въвеждането на ежегодно служебно преизчисляване на 
пенсиите за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането; както и изплащането на 
обезщетения за безработица (в минимален размер за срок от 12 месеца) на дългосрочно безработните (над 1 г.), на 
които не достигат 2 години за придобиване право на пенсия. Вместо това, работодателите предлагат за тях да се 
приложи схема за ранно пенсиониране при намален размер на пенсията съобразно броя на недостигащите месеци 
осигурителен стаж.  
Друга част от предложенията на работната група по пенсионна реформа получават подкрепата на работодателските 
организации, включително повишаването на тавана за максимален размер на получаваните една или повече пенсии от 
35 на 40 на сто от максималния осигурителен доход, както и възможността лицензираните пенсионноосигурителни 
дружества да учредяват и управляват доброволни фондове за безработица и/или професионална квалификация. 
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√ Откриване на Европейска година за развитие в България  
На 19 март в Централен военен клуб се проведе конференция по откриване на Европейската година за развитие в 
България (ЕГР 2015). Организатор на събитието бе Български дипломатически институт към министъра на външните 
работи на Република България. 
Министърът на външните работи Даниел Митов обяви откриването на Европейската година за развитие в България под 
надслов „Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще.“. Външният министър определи 2015 г. като ключова 
година, в която се оценяват поставените през 2000 г. Цели на хилядолетието и в която се определят нови приоритети за 
устойчиво развитие. Той подчерта, че България подкрепя изграждането на универсална рамка за устойчиво развитие, 
която да е приложима към всички държави. Министър Митов отбеляза, че България активно участва в международните 
преговори в ООН за изработване на дневен ред на развитието след 2015 г. и лобира за укрепване на формулировките в 
Цел 16 „мирни общества и ефективни прозрачни институции“. 
Министърът заяви, че Националната програма за участие на България в Европейската година за развитие си поставя за 
цел да се популяризират успехите и предизвикателствата пред политиката за развитие на Европейския съюз и на 
България. Той подчерта важността от повишаването на информираността на българските граждани за сътрудничеството 
за развитие и за положителния ефект от него за авторитета на страната. 
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Външният министър не пропусна да спомене и за подкрепата на партньори от неправителствения сектор и академичните 
общности за изпълнението на амбициозната програма и даде положителна оценка на подписаното споразумение за 
сътрудничество между МВнР и Българска платформа за международно развитие. 
Заместник-председателят на Европейската комисия г-жа Кристалина Георгиева отправи видео послание, с което 
отбеляза, че дори след седем години икономическа криза, европейците продължават да са важна икономическа сила, 
която произвежда близо 20% от БВП на планетата. Г-жа Георгиева подчерта, че въпреки трудностите, европейците 
живеят в по-добри условия, отколкото милиони хора, засегнати от глад, бедност и конфликти. Еврокомисарят изтъкна, че 
именно подобни тежки условия служат като предпоставка за развитието на екстремизма. 
В откриващата част участие взеха още г-н Огнян Златев, ръководител на Представителство на Европейската комисия в 
България, г-н Теодор Стойчев, ръководител на Информационно бюро на Европейския парламент в България и г-н 
Венцислав Кирков от Българска платформа за международно развитие. 
Тема в първия панел на конференцията бе ускоряването на диалога между всички заинтересовани страни за 
възможностите и предизвикателствата пред сътрудничеството за развитие. Модератор на дискусията бе Ирина 
Алексиева, изп. Директор на Българско училище за политика „Димитър Паница“, а участие в дискусията взеха 
представители на държавни институции, неправителствения сектор и бизнеса. 
Мария Павлова, началник-отдел „Международно сътрудничество и развитие“, МВнР, очерта ролята на ЕС като донор на 
помощ за развиващите се страни и ангажиментите на България като страна членка на ЕС. Като главна полза за България 
от изпълнението на тези ангажименти, г-жа Павлова посочи издигането на авторитета на страната в международен и 
регионален план. Тя отбеляза ключовата роля на междуинституционалното сътрудничество за изпълнение на 
Националната програма и подчерта значението на взаимодействието с неправителствения сектор. 
Заместник-ръководителят „Демокрация и наблюдение на изборите“, Европейска служба за външна дейност, Лора 
Борисова, подчерта, че една от главните цели по време на Европейската година за развитие, е повишаване на 
информираността на гражданите, особено на младите хора, по отношение на различните програми. Подобно на външния 
министър, г-жа Борисова заяви колко е важно новата програма за устойчиво развитие да бъде универсална, тъй като 
досегашната програма е засягала най-вече развиващите се страни. Универсалната рамка ще бъде приложима във всички 
страни, включително и тези от ЕС. Проф. Духомир Минев от Информационен център НПО срещу бедността, също 
наблегна на значението на универсалния характер на програмата, тъй като, за да оказва помощ, ЕС също се нуждае от 
развитие. Г-н Минев определи 2015 г. като повратна точка в стремежа към развитие. 
Г-н Румен Сечков, директор на Фондация С.Е.Г.А., от своя страна постави въпроса за мястото на гражданските 
организации. Той очерта като проблемна точка недостатъчните средства за двустранно сътрудничество. Г-н Сечков 
обърна внимание и на ниската информираност на българските граждани и нагласите, насочени по-скоро към получаване 
на помощ, отколкото към предоставяне на такава. Той обаче добави, че през последните години не малка част от 
българските организации работят за повишаване на чувствителността на българското общество към глобалните 
проблеми и подчерта значението на задълбочаване на партньорството между институциите, гражданските организации 
и бизнеса, защото ефектът от подобно сътрудничество би бил по-голям. 
Представителят на работодателската общност г-н Теодор Дечев от Асоциация за индустриален капитал в България 
отбеляза, че Европейската година за развитие се провежда в много важен момент, в който работодателите от ЕС 
изоставят идеята за икономика на услугите и се връщат към тезата, че икономическото развитие минава през 
индустрията и производството. 
 „Мирните общества, върховенството и правото на доброто управление – ключови фактори на новия дневен ред на ООН 
за устойчиво и приобщаващо развитие след 2015 г.“, бе главната тема през втория панел от конференцията. 
Модератор на дискусията бе г-н Райко Райчев, генерален директор на генерална дирекция „Глобални въпроси“, МВнР. 
Първият говорител в панела, г-жа Петранка Филева, заместник-председател на Дружество за ООН в България отбеляза, 
че Европа и светът чертаят бъдещето си в труден момент. Г-жа Филева добави още, че ООН и ЕС споделят еднакви 
фундаментални ценности и цели. 
Г-жа Марина Стефанова, изп. директор на Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, допълни, че България трябва 
да намери своето място в глобализирания свят. Тя подчерта значението на ролята на бизнеса, който да бъде включен 
като заинтересована страна, а не просто като дарител. Г-жа Стефанова определи една устойчива компания като 
компания, която подкрепя обществото в неговото развитие. 
Участие в панела взеха още и представителите на академичната общност доц. Камен Лозев от Югозападен университет 
„Неофит Рилски“ и доц. Албена Танева от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, които очертаха като важна цел 
повишаването на интереса на младите хора към целите на устойчивото развитие и премахване на негативните 
стереотипи. Доц. Танева отправи посланието, че „много по-устойчив е начинът, по който мислим за света.“ 
Последен участник в панелната дискусия бе Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум, която 
разказа какво е общото между дарителството и устойчивото развитие, а именно, че социална промяна и развитие в 
пазарното общество не могат да бъдат постигнати само с правителствена политика, но и с намесата на инструментите на 
дарителството. 
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√ Бизнесът подкрепи патриотите за промените в АПК 
Големите работодателски организации застанаха зад предложенията на Патриотичния фронт, с които да се въведе 
„мълчаливото съгласие“ на държавните институции 
Големите работодатели единодушно подкрепиха промените в Административно-процесуалния кодекс (АПК), които внесе 
в началото на седмицата парламентарната група на „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“. Това стана на среща във 
вторник на  депутатите Валери Симеонов, Христиан Митев, Борис Ячев, Поли Карастоянова, Димитър Байрактаров, 
Искрен Веселинов и Славчо Атанасов с представители на основните работодателски организации в страната. 
Конфедерацията на работодателите в България, Българска стопанска камара и Асоциацията на индустриалния капитал 
приветстваха предложението на родолюбците да се въведе статутът на така нареченото „мълчаливо съгласие“, което да 
замени този на „мълчаливия отказ“. 
В момента действащата разпоредба на чл. 58 от АПК създава възможност за проявлението на така наречения „мълчалив 
отказ“ от страна на административния орган, въпреки че е длъжен да се произнесе в срок по искането за издаване на 
административен акт. Това обстоятелство, от една страна, създава възможност за административен произвол, а от друга 
– води до затрудняване на обжалването на мълчаливия отказ. 
Законопроектът на родолюбивата коалиция предвижда непроизнасянето в срок да се смята за „мълчаливо съгласие да се 
издаде актът“. Депутатите предлагат в АПК да се запише, че принципът действа „единствено в случаите и при условията, 
предвидени в специален закон“. 
Седем дни след изтичане на срока за произнасяне административният орган е длъжен да издаде поискания му акт, който 
може да бъде оспорен по реда на Глава шеста и на чл.145 от АПК“. Мълчаливото съгласие възниква дори когато 
производството е образувано в един орган и той следва да направи предложение до друг орган за издаването на акта, 
независимо дали издаващият акта орган е бил сезиран с предложение, предлагат да се запише в кодекса депутатите. 
„С тези промени ние изпълняваме още една точка от предизборната програма на Патриотичния фронт, заради която 
хората от дребния и средния бизнес от цялата страна ни гласуваха доверие. Работодателските организации, от своя 
страна, заявиха, че приемането на това законово изменение ще бъде революция в административните услуги. 
Така ще се пресекат и корупционните потоци, които възлизат на близо един милиард годишно“, подчерта Борис Ячев 
след края на срещата. 
Заместник-председателят на ПГ на Патриотичния фронт Поли Карастоянова пък добави, че целта на поправките, 
предложени от родолюбците, е държавните институции да работят по-ефективно, да се сложи край на безотговорното 
отношение към хората. 
„Нашето предложение е своеобразно начало на дебат за реформи за облекчение на граждани и бизнес. Трябва да се 
ограничи бездействието в работата на администрацията чрез създаване на предвидимост и контрол, както и улесняване 
на гражданите и бизнеса при участието им в процедури по издаване на административни актове“, отбеляза също 
Карастоянова. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ България е заявила енергийни проекти за 1.4 млрд. евро по плана Юнкер 
Общата стойност на проектите, които сме предложили да бъдат включени в плана „Юнкер”, е приблизително 1 млрд. 410 
млн. евро. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова на парламентарен контрол за българските 
предложения за финансиране по плана „Юнкер" в сектор „енергетика". 
Министър Петкова уточни, че в публикувания в ЕК първи списък на плана „Юнкер”, фигурират само проектите от сектор 
„Електроенергетика”, но с оглед възможността от ЕК да бъдат внесени още предложения, от МЕ са направили 
предложения за приоритетните за България шест газови проекта– междусистемната газова връзка между Гърция и 
България, подземното газово хранилище Чирен, рехабилитация и модернизация на националната газопреносна система, 
междусистемната връзка България – Турция, изграждане на второ газохранилище, междусистемната газова връзка 
между България и Сърбия. Енергийният министър допълни, че са добавени и още два електроенергийни проекта, сред 
които за разширяване на ПАВЕЦ Чаира. 
 „Голяма част от посочените проекти, освен че са признати от ЕК като проекти от общ европейски интерес, от 
изключително значение за устойчивото бъдещо развитие на енергийния сектор в България. Един от основните 
приоритети, които българското правителство си поставя, е да се гарантират газовите доставки за България, региона на 
Югоизточна Европа, ЕС, като това ще се осъществи чрез диверсификация на източниците и маршрутите”, подчерта 
министър Петкова и заяви, че в бъдеще, при успешна реализация на проектите за разширяване на капацитета на 
газохранилището в Чирен, изграждане на газовите интерконектори с Гърция и Турция, пускането на южния газов 
коридор и нов терминал за втечнен природен газ на северното гръцко-егейско крайбрежие, ситуацията и перспективите 
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пред България ще са значително по-добри. „Интерконекторите с Румъния и Сърбия също ще дадат достъп на страната ни 
до големите газохранилища и до алтернативни източници и маршрути на природния газ от Централна и Западна Европа”, 
увери тя. 
 „От анализите, които сме направили, необходимите инвестиции за изграждане на шестте газови проекта са в размер 
приблизително на 764 млн. евро, а стойността на инвестициите за изграждане на петте енергийни проекта, възлизат 
приблизително на 646 млн. евро или общата стойност на проектите, които сме предложили да бъдат включени в плана 
„Юнкер”, е приблизително 1 млрд. 410 млн. евро”, каза още министър Теменужка Петкова. 
 
√ Разходите за труд нарастват с 3,1% 
Разходите на бизнеса за един час труд са се увеличили с 3,1% на годишна база. Това показват данните на НСИ за 
четвъртото тримесечие на 2014 г. В индустрията ръстът е с 6,5%, в строителството - с 2,9%, а в услугите - с 0,9%. 
Разбивката на числата показва, че разходите на работодателите за осигуровки са се повишили с 6,3%. Това е близо три 
пъти повече в сравнение с ръста на разходите за възнаградения, които са нараснали с 2,4%. Перото за заплати се е 
увеличило най-много в икономическата дейност “Административни и спомагателни дейности”. Секторът обединява 
разнообразни отрасли като даване под наем на коли, охрана, подбор на кадри, туроператори. Във фирмите за 
недвижими имоти възнагражденията са намалели с 8,1%. 
Данните на Евростат показват, че България е на 10-о място в ЕС по увеличаване на разходите на работодателите за труд. 
Първенец е Румъния, където трудът е поскъпнал със 7,9%. Средният ръст за ЕС е 1,4%. 
 
Вестник Сега 
 
√ Газовата връзка с Румъния ще се изгражда от втори опит 
България иска пари за 6 енергийни проекта по плана "Юнкер"  
Изграждането на газовата връзка между Русе и Гюргево ще започне отново. Това стана ясно, когато вчера 
"Булгартрансгаз" откри нов търг за избор на фирма, която да се заеме със задачата, след като румънският консорциум, 
начело с компанията "Кала", не успя да прокара тръбопровода. В крайна сметка договорът със строителя бе прекратен, 
но така и не се разбра какви неустойки ще бъдат получени заради блокирането на проекта. 
Заради пречките, определяни като "технически проблеми", преди няколко месеца бе уволнен директорът на 
"Булгартрансгаз" Кирил Темелков. Наред със забавянето на връзката с Румъния като причина бе изтъкната и нуждата от 
ускорена модернизация на газохранилището в Чирен. "Под река Дунав има скъсана тръба, която трябва да бъде 
отстранена, за да може да бъде прокарана тръбата, която в момента е заварена на територията на Румъния и е готова, за 
да бъде изтеглена", обясни Темелков през ноември. Четири месеца по-рано - през юли 2014 г., подобен проблем отново 
блокира изпълнението на проекта. 
Сега румънският и българският газопреносни оператори ще проведат общ търг за избор на фирма, но по реда на 
българския Закон за обществените поръчки. За целта "Трансгаз" С.А., Румъния е упълномощил "Булгартрансгаз" да 
открие общата процедура от името и за сметка на румънския газов оператор с прогнозна цена от 4.7 млн. евро без ДДС. 
Амбициозният план е газовата връзка със съседите да започне работа още тази година. Строителят явно ще трябва да 
работи бързо и качествено - документите се приемат до 4 май, след което ще бъде направена оценка и ще се подпише 
договор. Това означава, че същинската работа по проекта ще започне най-рано в средата на годината. 
Брюксел ще помогне и за изграждането на друга газова връзка - тази с Гърция. Вчера премиерът Бойко Борисов обяви, че 
е получил уверения от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, че тръбата с южната ни съседка ще получи такова 
финансиране. Това е станало ясно след срещата на Съвета на ЕС, в която участва и премиерът. Пред журналисти Борисов 
каза още, че е намерен "тънкият баланс" по въпроса за енергийните договори. Държавните контракти ще бъдат 
обявявани пред ЕК, а частните - до нивото на търговската тайна. 
Борисов отново изтъкна нуждата от създаването на газов разпределителен център (хъб) и отбеляза, че много страни вече 
знаят, че това е възможно да се случи. Той обясни, че за него ще има няколко източника на газ - от Русия, от Гърция през 
терминал за втечнен газ, от Румъния, азерски газ, от нашите находища в Черно море. "Абсолютно е логично и ако дойдат 
световни, не само европейски компании, които да инвестират в този хъб, ако си разширим хранилището в Чирен, имаме 
много добра газопреносна система, с нови компресори, България е добро място това да се направи", каза Борисов. 
Енергийният министър Теменужка Петкова доразви идеята на Борисов и заяви, че 6 газови проекта могат да бъдат 
финансирани по плана "Юнкер", като сред тях е и тръбата с Гърция. "Общата стойност на проектите, които сме 
предложили да бъдат включени в плана "Юнкер", е приблизително 1.410 милиарда евро", обясни тя на вчерашния 
парламентарен контрол. В предложенията на България в сектор енергетика са включени и модернизацията на 
хранилището в Чирен, обновяването на националната газопреносна система, тръбата с Турция, изграждането на второ 
газохранилище. В списъка е и газовата връзка със Сърбия, макар че тя се финансира с общо 100 млн. лв. от миналия и 
настоящия програмен период по програма "Конкурентоспособност". 
ПРОБЛЕМ 
Българският енергиен холдинг (БЕХ) трябва бързо да стабилизира финансовото си здраве. Причината е, че агенция "Фич" 
понижи дългосрочния му рейтинг до "BB" от "BB+" заради лошото финансово състояние на холдинга. Като отрицателна е 
променена и перспективата за рейтинга му, като най-вероятно заслуга за това има огромната задлъжнялост на фирмите 
под шапката на енергийния холдинг - НЕК, "Булгаргаз" и др. 
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Вестник Монитор 
 
√ БГ инвеститори купиха най-много от новите облигации 
Британски и щатски компании взеха 1/3 от емисията за €3,1 млрд. 
Лихвите по 7 и 12-годишните книжа рекордно ниски 
Наши инвестиционни фондове, банки, пенсионни и застрахователни компании са придобили най-много от емитираните 
в четвъртък 3,1 млрд. евро български еврооблигации. Те са купили книжа от трите транша за 26% от общата стойност на 
емисията, или за 808 млн. евро. На второ място се нареждат британските инвеститори, на които се падат 24,2 на сто от 
стойността на емитираните книжа (752,5 млн. лв.) На трето място са компании, регистрирани в офшорни зони в САЩ 
(11,56%), а на четвърто място – германски и австрийски компании (10,5%). Инвеститори в новите български 
еврооблигации има още от Бенелюкс и Скандинавския регион, Италия, Франция, ЦИЕ и Азия. 
Общо 370 инвеститори са взели участие в трите транша 
съобщиха вчера от Министерството на финансите. България набра 1,25 млрд. евро 7-годишни, 1 млрд. евро – 12-годишни 
и 850 млн. евро - 20-годишни облигации. Подадените оферти са били за общо 4,9 млрд. евро. Само в рамките на един 
част заявките са достигнали 4 млрд. евро. Както е известно, водещи мениджъри бяха Citi, HSBC, SG CIB и UniCredit. 
Емисията, осъществена в няколко транша, е първата от типа троен транш за евро пазара, осъществена от държава в 
региона на Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка, посочиха от Министерството на финансите. И 
допълниха, че лихвените купони в размер на 2% и 2,625% за 7 г. и 12 г. бенчмарк емисии са най-ниските лихвени нива, 
постигани до момента от България на международните дългови капиталови пазари. Същевременно 12 г. и 20 г. 
срочности до падеж са и най-дългите за тези пазари. Лихвата по книжата с най-дълъг срок е 3,125%. 
Най-голям интерес към 7-годишните книжа са проявили банките 
които са закупили 43% от емисията. 35% от набраните 1,25 млрд. евро от този транш са купени от български инвеститори. 
54% от 12-годишните облигации са придобити от инвестиционни фондове. Наши компании са купили книжа от този тип 
за общо 260 млн. лв. при обща емисия от 1 млрд. евро. 
При облигациите с най-дълъг срок – 20 г. най-голям интерес са проявили британските компании, които са придобили 35% 
от одобрените поръчки за този транш. На офшорни компании от САЩ се падат 20%, а германски и австрийски 
инвеститори – 16%. 73 на сто от 20-годишните книжа са закупени от инвестиционни фондове. 
 
√ Приемат проекти за инвестиции от 14 април 
Приемът по мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
ще стартира на 14-и април. Това съобщи вчера министърът на земеделието и храните Десислава Танева в  Бургас по 
време на срещата със земеделски стопани. “Следващата седмица се очаква Наредбата по мярката да бъде публикувана в 
“Държавен вестник” и веднага след нейното обнародване ще издам заповед за отваряне на прием по нея. Проекти ще 
започнат да се приемат в първия работен ден след великденските празници”, каза още тя. 
“За Област Бургас от началото на кампанията по директните плащания са подадени над 230 заявления”, обяви министър 
Танева. Тя допълни, че дори на пръв поглед кампанията и структурата на директните плащания да изглеждат по-сложни, 
когато всеки се запознае с изискванията и разбере кои са схемите, отговарящи на неговите нужди, със сигурност той би 
получил едно по-справедливо подпомагане”. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Български инвеститори взеха 25% от новия дълг 
Пласираха облигации за 3,1 млрд. евро, доходността на 7-годишните падна до 2,179% 
Български инвеститори купиха близо 25% от трите нови емисии облигации на обща стойност 3,1 млрд. евро, които бяха 
пласирани в четвъртък на международните пазари. Страната ни за първи път пусна едновременно облигации със срок от 
7, 12 и 20 години. Това е първата операция от типа троен транш за евро пазара, осъществена от държава в региона на 
Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка. Постигнатата доходност по 7-годишните книжа е 2,179%, по 12-
годишните - 2,732%, а по 20-годишните - 3,264%. Това е изключително добро постижение, като се има предвид, че по 10-
годишните еврооблигации за 1,49 млрд. евро, емитирани през лятото на 2014 г., постигнатата доходност беше 3,055%. 
Така България направи впечатляващо завръщане на международните капиталови пазари. 
След 4-дневното "роуд шоу" в Лондон, Париж, Франкфурт, Мюнхен и Виена, на което новите облигации бяха 
представени пред инвеститорите, в четвъртък, 19 март, водещите мениджъри решиха да се възползват от позитивните 
инвеститорски нагласи и добрите пазарни условия, като в 9,00 часа по Гринуич беше обявен тройният транш нови 
еврооблигации - 7-годишни, 12-годишни и 20-годишни. Първоначално ориентировъчните цени бяха съответно от +195 
базисни точки, +225 базисни точки и +260 базисни точки над средната цена на лихвените суапове. Интересът беше голям, 
като заявките надминаха 4 млрд. евро в рамките на един час. Това позволи на водещите мениджъри да обявят 
официални цени от +190 базисни точки, +220 базисни точки и +255 базисни точки над средната цена на лихвените 
суапове с краен срок за подаване на заявки 12,30 часа по Гринуич. Записването по емисията нарасна до 5,5 млрд. евро, 
което позволи на водещите мениджъри да анонсират финален ценови диапазон от +180/185 базисни точки, +210/215 
базисни точки и +245/250 базисни точки над средната цена на лихвените суапове. Записването беше окончателно 
затворено в 14,50 часа по Гринуич с общ краен обем на заявките от 4,9 млрд. евро. Високият обем на заявките позволи да 
бъдат пласирани 1,25 млрд. евро 7-годишни, 1 млрд. евро 12-годишни и 850 млн. евро 20-годишни облигации. Водещи 
мениджъри по сделката бяха Citi, HSBC, SG CIB и UniCredit. 
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--- 
България успя да привлече изключително разнообразни инвеститори - общо 370 на брой. Като облигации за 765 млн. 
евро (25% от общата сума) са придобити от български инвеститори. 
Най-голям интерес родните инвеститори имаха към 7-годишните облигации, като изкупиха 35% от тях. Български 
инвеститори придобиха и 26% от 12-годишните и 13% от 20-годишните книжа. 
Българските инвеститори бяха най-активни при 7-годишните и 12-годишните облигации, следвани от купувачи от 
Великобритания, Германия и Австрия. Само при 20-годишните най-голям обем облигации купиха инвеститори от 
Великобритания (35%), следвани от САЩ офшор (20%), Германия и Австрия (16%) и България (13%). По тип инвеститори 
най-голям дял облигации придобиха инвестиционни фондове, следвани от банки, застрахователи и пенсионни фондове. 
 
Вестник Преса 
 
√ България емитира облигации за 3,1 млрд. евро 
Министерство на финансите даде окончателните параметри на вчерашната дългова емисия 
България емитира три вида облигации на международните пазари за 3,1 млрд. евро – 7 годишни, 12 годишни и 20 
годишни при много ниска лихва. 
"Лихвените купони в размер на 2% и 2,625% за 7 г. и 12 г. бенчмарк емисии са най-ниските лихвени нива, постигани до 
момента от България на международните дългови капиталови пазари, като същевременно 12 г. и 20 г. срочности до 
падеж са и най-дългите за тези пазари", съобщават от Министерство на финансите. 
Общият интерес на подадените поръчки за българския външен дълг е бил в размер на 4,9 млрд. евро. 
Официалното съобщение гласи, че вчера, 19 март, България емитира успешно троен транш нови бенчмаркови 
еврооблигации – 1,25 млрд. евро 7-годишни, 1 млрд евро 12-годишни и 850 млн. евро 20-годишни. Общо 370 
инвеститора взеха участие в трите транша, с общ интерес на подадените поръчки за 4,9 млрд. евро. 
След проведено широко високо професионално 4-дневно европейско представяне на емитента – роуд шоу, обхващащо 
Лондон, Париж, Франкфурт, Мюнхен и Виена, в четвъртък, водещите мениджъри решиха да се възползват от 
позитивните инвеститорски нагласи и добрите пазарни условия, като официално в 9:00 часа по Гринуич беше обявен 
троен транш нови бенчмаркови еврооблигации – 7-годишни, 12-годишни и 20-годишни при първоначални 
ориентировъчни цени съответно от +195 базисни точки, +225 базисни точки и +260 базисни точки над средната цена на 
лихвените суапове. Интересът от инвеститорите беше непосредствен като заявките достигнаха над 4 млрд. евро в 
рамките на един час, което позволи на водещите мениджъри да обявят официални цени от +190 базисни точки, +220 
базисни точки и +255 базисни точки над средната цена на лихвените суапове за съответните срочности за 7-годишни, 12-
годишни и 20-годишни с краен срок за подаване на заявки 12:30 часа по Гринуич. Записването по емисията продължи да 
нараства, достигайки 5,5 млрд. евро, което позволи на водещите мениджъри да анонсират финален ценови диапазон от 
+180/185 базисни точки, +210/215 базисни точки и +245/250 базисни точки над средната цена на лихвените суапове за 
съответните три срочности. Записването беше окончателно затворено в 14:50 часа по Гринуич с общ краен обем на 
подадените заявки от 4,9 млрд. евро. 
Високият обем на заявките позволи на България да набере окончателно 1,25 млрд. евро 7-годишни, 1 млрд. евро 12-
годишни и 850 млн. евро 20-годишни за общ реализиран обем от 3,1 млрд. евро. Водещи мениджъри по трансакцията за 
нови бенчмаркови еврооблигации на Република България бяха Citi, HSBC, SG CIB и UniCredit. 
България успя да привлече изключително разнообразна и много добре диверсифицирана база от инвеститори за трите 
емисии. Окончателната дистрибуция по географски признак и тип инвеститори е: 
7 години: общо поръчки за 2,2 млрд. евро от 160 инвеститора. Географско разпределение: разпределени при 
инвеститори от България 35%, следвани от инвеститори от Обединеното Кралство 18%, Германия и Австрия 17%, САЩ 
офшор 9%, ЦИЕ 7%, Бенелюкс и Скандинавски регион 4%, Италия 4%, Азия 3% и други от Европа 3%. По тип инвеститори: 
банки 43%, инвестиционни фондове 41%, застрахователи и пенсионни фондове 13%, частни банки и други 3%. 
12 години: общо поръчки за 1,5 млрд. евро от 120 инвеститора. Географско разпределение: разпределени при 
инвеститори от България 26%, следвани от инвеститори от Обединеното Кралство 23%, Германия и Австрия 19%, САЩ 
офшор 13%, Бенелюкс и Скандинавски регион 11%, ЦИЕ 3%, други от Европа 3% и Азия 2%. По тип инвеститори: 
инвестиционни фондове 54%, банки 42%, застрахователи и пенсионни фондове 4%. 
20 години: общо поръчки за 1,2 млрд. евро от 90 инвеститора. Географско разпределение: разпределени при 
инвеститори от Обединеното Кралство 35%, САЩ офшор 20%, Германия и Австрия 16%, България 13%, Бенелюкс и 
Скандинавски регион 8%, Франция 2%, Италия 2% и други държави 4%. По тип инвеститори: инвестиционни фондове 73%, 
банки 17%, застрахователи и пенсионни фондове 10%. 
 
Вестник Класа 
 
√ Малките и средни предприятия и свежите инвестиции движат растежа в Източна Европа 
Компаниите прогнозират пазарите от Югоизточна Европа да растат, извеждайки България и Сърбия 
в топ10 на страните с очакван естествен растеж през 2015 г. 
Стабилното възстановяване на Централна и Източна Европа помага на съседните страни от югоизточната част на региона 
да "дръпнат нагоре", като група от девет държави са най-облагодетелствани от слабото евро и по-ниските цени на 
петрола, показват две изследвания, които TMF Group публикува днес. 
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Спoред доклада „Бизнес рискове и възможности в Централна и Източна Европа“, на TMF Group и публикуван от 
„Икономист Интелиджънс Юнит“, бизнес средата за малките и средните предприятия се е подобрила в няколко страни от 
Централна и Източна Европа, особено в Чехия, Унгария, Полша и Словакия. Въпреки това бизнесът все още е изправен 
пред предизвикателства по отношение на административните, регулаторните и данъчните условия. 
Икономическият растеж ще бъде все повече движен от малките и средни предприятия (МСП) в региона, които ще 
продължат да изпреварват тези в Еврозоната и Европейския съюз. МСП се възползват от схемите за инвестиционни 
стимулиране, по-добри възможности за финансиране и освобождаване от данъци. 
В доклада се посочва, че в региона на ЦИЕ се наблюдава засилен ниършоринг (за разлика от офшоринг) на 
производствени процеси и в сферата на услугите и по-специално в Полша. Импулсът за създаване на стартиращи 
технологични предприятия в страни като Словакия и Полша се засилва. Нещо повече, растежът на центровете за 
споделени услуги, продължава да предлага големи възможности в страни като Унгария и Полша. 
Въпреки това фирмите, опериращи в региона, продължават да са изправени пред сериозни предизвикателства. Докладът 
подчертава области като прекомерна бюрокрация и специфично секторно данъчно облагане. Бюрокрацията в 
обществените поръчки в публичния сектор продължава да бъде проблем в някои страни. Въпреки ниските корпоративни 
данъци данъчните системи продължават да се нуждаят от реформи. Проблем е рискът от произволна правна уредба, 
като специфичното секторно данъчно облагане. 
Междувременно Югоизточна Европа (ЮИЕ), която изостава от очакванията свързани с възстановяването й, сега можеби 
заслужаванов погледот страна науправляващите на корпорации, които са поставенипод натиска датърсят растежв 
световен мащаб. 
Компаниите, които разрастват своя бизнес в региона на Централна и Източна Европа, търсят начини да се възползват от 
като цяло от стабилния икономически растеж и благоприятните нива на корпоративни данъци, които са по-ниски, 
отколкото в повечето държави от Западна Европа. Страните от Югоизточна Европа (България, Хърватия,  Сърбия и 
Словения) са дом на около 20 милиона души и международният бизнес търси нов потенциал за растеж на този регион. 
Фирмите прогнозират, че тези пазари ще растат, извеждайки България и Сърбия в топ 10 на страните с очакван органичен 
растеж през 2015 г. 
Югоизточна Европа продължава да предлага възможности за растеж, но също така крие и рискове за бизнеса. 
Потенциалните инвеститори и международни компании трябва да бъдат добре подготвени, за да се справят с рисковете 
и да търсят подкрепа от местни експерти, които имат богат опит в справянето с бързо  
променящата се законодателна и регулативна среда. Остават и рисковете от забавяне/дефлация в Еврозоната, както и 
изостряне на кризата в Русия и Украйна. 
Мартин Кьоринг, EIU редактор, заяви: "Регионът на Централна и Източна Европа продължава да предлага множество и 
различни възможности за развитие и бизнес, но и рискове. Потенциалните инвеститори не трябва да игнорират 
взаимодействието на тези рискове и възможности. Нарастващото значение на малките и средни предприятия например 
ще оформя бизнес средата в региона." 
Даниел Торнили, CEEMEA Business Group, заяви: "На фона на незадоволителното представяне на европейските и 
световни пазари през 2013-2015 г., Централна и Източна Европа започна да се възстановява забележимо и благодарение 
на раздвижването в Еврозоната и повишаване на кредитирането от страна на банките, потребителите също повишиха 
своите разходи и потребление. Относителният повишение на икономическите показатели затихна в последните месеци, 
като цикълът на растеж е умерен. Но тъй като компаниите търсят растеж, за да компенсират слабите пазари, Централна и 
Източна Европа се оказа регионът, който предлага "добър клъстер от пазари". При групиране на основните пазари в 
Централна и Източна Европа, се получава солидна база и възможности за навлизане по отношение на броя на 
населението, както и разнообразни възможности на различни типове пазари и потребителски сегменти. Тази 
положителна тенденция не се забелязва до такава степен в Югоизточна Европа, с изключение на Румъния, но дори и в 
региона на Югоизточна Европа вече се забелязват първи скромни признаци и възможности за бизнес развитие." 
Юрай Герзени, ръководител заEMEAзаTMFGroup, заяви: "След няколко трудни години, с изключение на Полша, 
Централна и Източна Европа показва положителни тенденции в международен план. Въпреки това комплексните 
системи за отчитане и данъчното облагане в допълнение към често променящите се закони и непрозрачност на бизнеса, 
налага да се извърви дълъг път до постигане на стабилно възстановяване. Докато страните от Централна Европа и 
Румъния показват положителни резултати, Югоизточна Европа все още изостава по ръст и размер, но предлага по-големи 
възможности като група от югоизточноевропейски страни.“ 
"Разбира се, всяка страна има много различна бизнес среда и уникални регулаторни рамки, което прави трудно за 
международния бизнес да бъде съвместим с местните наредби. Затова, работата с местен партньор може да помогне на 
компаниите да се възползват максимално от възможностите, които се предлагат региона." 
За TMF Group 
TMF Group е водещ световен доставчик на висококачествени бизнес услуги за клиенти, работещи и инвестиращи на 
международните пазари. Компанията се фокусира върху осигуряването на специализирани и критични за бизнеса 
финансови, правни и човешки ресурси и административни услуги, които дават възможност на клиентите да управляват 
своите корпоративни структури, финансови средства и инвестиции в целия свят. TMF Group присъства в повече от 80 
страни в Северна и Южна Америка, Азия и Тихоокеанския регион, Близкия изток, Африка и Европа, и има над 20 години 
опит в Централна и Източна Европа. 
За „Икономист Интелиджънс Юнит“ 
„Икономист Интелиджънс Юнит“ (EIU) е световен лидер в бизнес проучванията и анализ и B2B поделението на The 
Economist Group, който издава The Economist. „Икономист Интелиджънс Юнит“ помага на ръководителите да вземат по-



9 

 

 

добри решения чрез предоставяне на своевременен, достоверен и безпристрастен анализ на световните пазарни 
тенденции и бизнес стратегии. 
За повече информация: www.eiu.com или www.twitter.com/theeiu. 
За CEEMEA Business Group 
CEEMEA Business Group е съвместно предприятие между DT-Global Business Consulting и Global Success Advisors. 
Собствениците на дружеството имат 27-годишен опит в анализа на пазарите в Централна и Източна Европа/CIS, както и в 
световен мащаб. CEEMEA Business Group предоставя анализи и доклади от почти три десетилетия на над 420 големи 
корпорации в света, по-голямата част от които сред Fortune-500. Организацията изготвя годишно около 500 доклада за 
пазарите на Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка, включително тримесечни актуализации на всички 
основни пазари и месечни актуализации на руските бизнес тенденции. CEEMEA Business Group е най-дългогодишният 
доставчик на услуги от този тип в региона на Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка. Организацията е със 
седалище във Виена, Австрия. 
ДОПЪЛНЕНИЕ: ОСНОВНИ ИЗВОДИ 
$1Чехия е по-развит пазар в сравнение с другите страни от Централна и Източна Европа, който отново се разраства след 
трудните следкризисни години. Правителството въвежда реформи и установява стандарти, които могат да активизират 
международния и местния бизнес. Чехия продължава да бъде предизвикателство за развитието бизнеса заради 
конкурентноспособността на разходите и сложността в отчитането. 
$1В Унгария съществува риск от произволна правна уредба, като например специфичното секторно данъчно облагане, 
което е насочено предимно към компании - чуждестранна собственост, в допълнение към незадоволителната 
прозрачност, дори в сравнение с други страни от ЦИЕ. Това затруднява международните компании да растат. Все пак 
страната е силен пазар за споделени услуги и бизнесите могат да се възползват от благоприятните данъци. 
$1Полшае най-големият и най-силен играч в Централна и Източна Европа и е третият по големина доставчик на 
аутсорсинг услуги в света след Китай и Индия. Правителството предприема стъпки да направи регулаторната среда 
благоприятна за международния бизнес и местните МСП. 
$1Румъниядемонстрира най-бързо възстановяване на икономиката в Централна и Източна Европа, но трябва да 
продължи да инвестира в инфраструктура и да работи за по-голяма прозрачност на работата на правителството. Румъния 
е много атрактивна дестинация за международния бизнес, благодарение на потенциала си по отношение на 
квалифицирана работна ръка, и по специално в сферата на информационните технологии и въпреки, че румънските МСП 
са най-слаби в сравнение с предприятията в Чехия, Полша, Унгария и Словакия. 
$1Словакия, повече от другите държави, чиито растеж се основава на МСП, има висока данъчна тежест. Реформите не се 
движат с желаната скорост, а най-високата ставка на корпоративния данък в страните от Централна Европа е 
предизвикателство за по-нататъшен растеж. 
$1България се очаква демонстрира подобрение в представянето си тази година на базата на положителното развитие по 
отношението на инвестициите, промишленото производство, потребителското поведение и по-високи реални заплати, 
произтичащи от изключително ниските нива на инфлация, близки до нула, или дефлация. 
$1Хърватия се подобрява на базата на по-добрите достъп до кредити за фирмите и потребителите и тенденции в 
областта на туризма, както приемането на страната в ЕС и достъпа до европейско финансиране. 
$1Продажбите в Сърбия доказаха своята устойчивост спрямо последните и продължаващи мерки, които страната 
предприема за строги икономии и изглежда малко вероятно да паднат от сравнително добрите нива от 2014 г. 
$1Словения се спусна близо до дъното на класацията от 23 пазара, тъй като програмите за строги икономии ще 
продължат заедно с ограничаването на публичните разходи и отрицателни нагласи на инвеститорите. 
 
√ ЕИБ може да инвестира в газовата връзка между България и Гърция 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) може да инвестира средства в изграждането на газовата връзка между 
България и Гърция. Това стана ясно по време на пресконференция на финансовата институция в София. 
„Сред приоритетните проекти на ЕИБ за 2015 г. са газовите връзки в Европейския съюз. Можем да дадем пример с тази 
между България и Гърция, която би могла да бъде финансирана от банката", коментира зам.-президентът на 
финансовата институция Ласло Бараняй. 
Той посочи, че към момента от ЕИБ финансира 20 активни проекта у нас по инициативата Jaspers, която е партньорство 
между Европейската комисия (ЕК), ЕИБ, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и немската Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW). Към тези проекти влизат и изграждането на магистрала „Струма" и довършването на магистрала 
„Хемус". 
По думите на Бараняй през настоящата година ЕИБ ще финансира проекти в България по плана „Юнкер" и по стратегията 
на Европейската комисия (ЕК) „Европа 2020". „Планът „Юнкер" е новият инвестиционен план на Европейския съюз. На 
този етап все още дискутираме по какъв начин ще успеем да го въведем и да финансираме проектите по него. В средата 
на годината предстои Европейския парламент (ЕП) да го приеме официално и да започнем да работим по него", обясни 
още той. 
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√ Новият закон за обществените поръчки - много по-лесен и разбираем 
До края на годината ще бъде изготвен изцяло нов закон за обществените поръчки у нас, който да влезе в сила в началото 
на 2016 г. Работата по него е свършена на 85%, заяви в парламента вицепремиерът по европейските фондове и 
икономическата политика Томислав Дончев. 
Той посочи, че изработването на нов закон за еврофондовете е инициирано от него през 2012 година и това отговаря на 
въпроса дали го подкрепя. Работи се усилено по финалната версия на текста и Дончев се надява проектът да бъде на 
вниманието на народните представители преди средата на годината. 
Освен това се работи и по изцяло нов закон за обществените поръчки, който също трябва да бъде в парламента в 
рамките на настоящата година. Крайният срок за транспониране на новите евродирективи по темата е пролетта на 2016 
година, предаде Дарик. „Имаме задачата да приключим много по-рано. Става дума за изцяло нов текст, а не за 
поредната кръпка в закона", коментира Дончев. 
Освен да транспонира текстовете на новите директиви на ЕС, законът цели „да внедри всички научени уроци". Задача на 
експертите, които работят по текста, е законът да е толкова прост и разбираем, колкото може да бъде, защото анализите 
показват, че голяма част от грешките, които се правят, не са обезателно само и единствено плод на злонамереност, каза 
Дончев. По думите му грешки се правят поради изключително сложната, дори на моменти объркана законодателна 
рамка, която имаме. 
Вицепремиерът изрази надежда законът да бъде факт преди края на годината, за да влезе в сила от началото на 2016-а. 
 
investor.bg 
 
√  До средата на годината законът за еврофондовете ще бъде внесен в НС 
Работи се и по новия закон за обществените поръчки, заяви Томислав Дончев  
Закон за европейските фондове ще има и изработването му е на финалната права. Това стана ясно от думите на 
вицепремиера, който отговаря за усвояването на парите от ЕС Томислав Дончев. 
В изказването си пред депутатите вчера президентът Росен Плевнелиев призова за приемането на такъв закон. Днес 
Дончев обясни, че инициативата за това е негова. 
„Самият факт, че изработването на закон е инициирано от мен самия още през 2012-а година, отговаря на въпроса дали 
аз подкрепям една такава инициатива“, каза той. 
Дончев обясни, че върху текстовете се работи усилено и изрази надежда, че до средата на тази година проектът ще бъде 
внесен в парламента. 
Вицепремиерът анонсира изработването на друг важен закон – за обществените поръчки. Изцяло новият проект щял да 
бъде готов до края на годината. 
„Задачата, която е дадена на експертите, е законът да е толкова прост и разбираем, колкото може да бъде, защото 
анализът показва, че голяма част от грешките, които се правят, не са само и единствено от злонамереност. Те се правят от 
изключително сложната и дори на моменти объркана законодателна рамка“, каза вицепремиерът. 
Той разясни, че новият закон ще уреди категорично правните отношения при електронно възлагане. 
 
√ Калфин: Всеки трябва да направи компромис за пенсионната реформа 
Целта е системата да стане максимално независима от бюджета и предсказуема и справедлива за хората, заяви 
вицепремиерът  
Всички страни трябва да направят компромиси, след като бъде предложен цялостният пакет по пенсионната реформа. 
Това е заявил министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на среща за обсъждане на 
предложенията за усъвършенстване на пенсионния модел с представители на пенсионерски организации, членове на 
Обществения съвет към НОИ, съобщиха от социалното ведомство. 
 „Всеки трябва да направи компромиси, когато в края на месеца внеса целия пакет по пенсионната реформа за 
обсъждане. Вероятно ще има всякакви коментари по него, но всички трябва да имаме предвид, че целта е да се подобри 
системата, така че да може да е максимално независима от бюджета и максимално предсказуема и справедлива за 
хората“, е посочил министърът. 
По думите му Министерството на труда и социалната политика търси възможности за подобряване на размера на 
пенсиите на всички пенсионери - на настоящите и на бъдещите. 
Основната забележка на пенсионерите към някои от водещите предложения, е била свързана с това, че голямата част от 
тях са насочени към бъдещите пенсионери. „Търсим варианти за справедливо повишение на пенсиите на всички 
пенсионери – и настоящите, и бъдещите такива“, уверил министърът. 
Общественият съвет е консултативен орган на Националния осигурителен институт. 
Едни от най-спорните въпроси по пенсионната реформа са за увеличаването на възрастта и стажа за пенсиониране и 
стъпката, с която да нарастват, за въвеждането на пенсионна възраст за работещите в специалните ведомства, за 
промяна на индивидуалния коефициент в пенсионната формула, въвеждането на 10% данък върху пенсията на 
работещите пенсионери, за възможността за прехвърляне на вноските за втора пенсия от универсалните пенсионни 
фондове в държавното обществено осигуряване. 


