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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Българска национална телевизия 
 
√ След празниците. Трябва ли да се отработват? 
Унгария, Румъния, Латвия и България са единствените страни в ЕС, в които отработват в събота при сливане на почивните 
дни. На това се позовават от БСП и предлагат да се премахне отработването. 
Безспорно е, че работната събота заради слети празнични и почивни дни не е ефективна – често работният ден се 
скъсява и не се работи интензивно, каза в “Денят започва” председателят на УС на АИКБ Васил Велев. Трябва да се има 
предвид, че след по-дълъг уикенд първият работен ден също не е пълноценен. Да прибавим и това, че след 6-дневна 
работна седмица един почивен ден не е достатъчен преди да стартира нормалната работна седмица, добави той и 
обобщи, че в резултат на сливанията на почивни и празнични дни загубите за реалното производство е около 550 млн. 
годишно. “Категорично ние подкрепяме на централно равнище с декрет да не се добавят почивни дни”, заяви Велев и 
уточни, че всяко предприятие може да вземе решение дали да слива тези дните. 
Зад предложението на БСП няма никакви разчети – нещо, което е характерно за социалните предложения изобщо. Няма 
оценка до какво ще доведе подобна промяна и идеята е абсолютен популизъм, коментира бившият социален министър 
Иван Нейков. Това отработване е неефективно в администрацията или в дейност, в която няма производство. 
Предложението касае група хора, които разчитат на бюджета, каза той и добави, че трябва да се знае какво работно 
време ще се спечели или загуби. 
Видеото може да видите тук. 
 
Вестник Сега 
 
√ ЕК започна наказателна процедура заради вредните промени в Закона за земята 
Европейската комисия е започнала процедура по установяване на нарушения в българския закон за собствеността и 
ползването на земеделски земи, става ясно от съобщение на ЕК. Първият етап от тази процедура е официално 
уведомително писмо, с което ЕК иска страната ни да представи мотивите си относно закона, регулиращ придобиването 
на земеделски земи у нас. Срокът ни за отговор е 2 месеца. Писма по същия повод са изпратени и до Унгария, Литва и 
Словакия. 
Според ЕК земеделските закони във въпросните 4 държави съдържат разпоредби, които могат да се считат за 
ограничаващи свободното движение на капитали. "Всякакви ограничения трябва да бъдат надлежно обосновани и да 
съответстват на принципите за недопускане на дискриминация и за пропорционалност", посочват от ЕК. Оттам изтъкват, 
че държавите членки имат право да определят свои правила за насърчаване на развитието на селските райони, за 
запазване на земята за селскостопански цели и за избягване на спекулативен натиск върху цените на земята, но това 
трябва да се извършва в границите, предвидени в правото на ЕС. Според Комисията оспорваните национални 
разпоредби съдържат и някои ограничения, които могат да дадат възможност за дискриминационно третиране на 
инвеститорите от други държави членки. Те включват: изискване за пребиваване в дадената страна, ограничения за лица 
без постоянен адрес или предишна стопанска дейност в дадената страна, различни ограничения за лица без 
професионални познания, за прехвърлянето на правото на ползване на земи или за юридически лица, както и правна 
несигурност, свързана с предварителното одобрение на договорите за продажба. 
Най-вероятно при нас става дума за промяна в закона за собствеността и земеделските земи, приета през февруари т.г. от 
депутатите, която забрани на публичните дружества, акциите на които се търгуват на регулирания пазар в България или в 
държави от ЕС, да закупуват земя. С нея бяха въведени санкции от 100 лв./дка за притежаване на земеделски земи за 
български юридически лица със собственост извън ЕС. От бизнеса обаче се обявиха против промените с аргумента, че 
публичните компании нямат контрол върху лицата, които купуват от акциите им на борсата. 
"Тази грешка е напът да бъде поправена, като се изключат от санкциите публичните дружества, което мина без проблем 
през бюджетна комисия с проект за промени в Закона за пазарите на финансови инструменти", обясни Васил Велев, 
председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), цитиран от Инвестор.бг. През миналата 
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година предишният парламент прие ограничения за притежаването на земеделска земя от чужденци въпреки 
наложеното от президента вето. За физическите лица се изисква пет години уседналост, за да придобиват ниви, както и 
за членовете на управителните органи на търговски дружества, регистрирани в ЕС. Със закона се въведе забрана на 
фирми извън ЕС и на офшорни дружества да купуват земеделски земи. 
 
investor.bg 
 
√ ЕК стартира процедура срещу България заради ограничения за инвеститорите в земя 
Комисията поиска от общо четири държави да представят съображенията си относно законите, регулиращи 
придобиването на земеделски земи 
Европейската комисия (ЕК) взе решение днес да поиска официално от България, Унгария, Литва и Словакия да представят 
съображенията си относно своите закони, които регулират придобиването на земеделски земи, съобщиха от 
пресцентъра на Комисията. 
Тези нормативни актове съдържат няколко разпоредби, които могат да се считат за ограничаващи свободното движение 
на капитали и свободата на установяване по смисъла на правото на Европейския съюз (ЕС). Всякакви ограничения на тези 
залегнали в Договора основни свободи трябва да бъдат надлежно обосновани и да съответстват на принципите за 
недопускане на дискриминация и за пропорционалност, посочват от ЕК. 
Макар че държавите членки имат право да определят свои собствени правила за насърчаване на развитието на селските 
райони, за запазване на земята за селскостопански цели и за избягване на спекулативен натиск върху цените на земята, 
това трябва да се извършва в границите, предвидени в правото на ЕС, се изтъква в съобщението. 
Според Комисията оспорваните национални разпоредби съдържат също така някои ограничения, които могат да дадат 
възможност за дискриминационно третиране на инвеститорите от други държави членки. Те включват: изискване за 
пребиваване в дадената страна, ограничения за лица без постоянен адрес или предишна стопанска дейност в дадената 
страна, различни ограничения за лица без професионални познания, за прехвърлянето на правото на ползване на земи 
или за юридически лица, както и правна несигурност, свързана с предварителното одобрение на договорите за 
продажба. 
Искането на Комисията е под формата на официално уведомително писмо — първият етап от процедурата за 
установяване на нарушение съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Засегнатите 
държави членки имат срок от два месеца за отговор. 
Последната редакция на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) в България беше направена 
през февруари. С нея бяха въведени санкции от 100 лв./дка за притежаване на земеделски земи за български 
юридически лица със собственост извън ЕС. 
От бизнеса и експерти се обявиха против промените с аргумента, че публичните компании нямат контрол върху лицата, 
които купуват от акциите им на борсата. 
“Тази грешка е напът да бъде поправена, като се изключат от санкциите публичните дружества, което мина без проблем 
през бюджетна комисия с проект за промени в Закона за пазарите на финансови инструменти”, обясни вчера по време на 
дискусия, организирана от Investor.bg, Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). 
През миналата година предишният парламент прие ограничения за притежаването на земеделска земя от чужденци 
въпреки наложеното от президента вето. За физическите лица се изисква пет години уседналост, за да придобиват ниви, 
както и за членовете на управителните органи на търговски дружества, регистрирани в Европейския съюз (ЕС). Със закона 
се въведе забрана на фирми извън ЕС и на офшорни дружества да купуват земеделски земи. 
 
bestbrandsbg.com 
 
√ Бизнесът продължава да настоява за корекция в Закона за земите 
Не са решени въпросите за публичните дружества и разораването на полски пътища, заявиха участници в Клуб Investor 
За бързи корекции в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) настояват представители на 
бизнеса, тъй като с последните промени в нормативния акт са останали нерешени сериозни въпроси. Това заявиха 
участници в дискусията „Ефективни стъпки за земеделско финансиране“, организирана от Investor.bg. 
Припомняме, че с последната редакция на ЗСПЗЗ бяха въведени санкции от 100 лв./дка за притежаване на земеделски 
земи за български юридически лица със собственост извън ЕС. 
Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), отчете, 
че е извършена голяма по обем работа с промените в закона и те в голямата си част са полезни. Но когато не се прави 
оценка на въздействието, се допускат някои грешки като забраната за притежаване на земеделски земи, заяви той. 
„Тази грешка е напът да бъде поправена, като се изключат от санкциите публичните дружества, което мина без проблем 
през бюджетна комисия с проект за промени в Закона за пазарите на финансови инструменти“, припомни той. 
Ефектът по думите му е положителна реакция на пазара и корекция на SOFIX в посока нагоре. "Индексът беше надолу от 
Коледа насам, когато му повлия поправката в Кодекса за социално осигуряване (КСО) за пенсионните фондове. Сега от 
десетина дни имаме корекция, главната причина е информацията за поправката, свързана със земите", обясни Велев. 
Той изтъкна, че ако един американски инвеститор е създал компания в България, купил е земи и след това трябва да 
плаща големи глоби от 100 лв./дка, трябва да продаде компанията си. 
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„Пазарът на земя замира и цените падат драстично. Българските притежатели на земя доволни ли са? Ако тази земя е 
обезщетение по взет кредит, банката ще поиска допълнително обезпечение“, изтъкна Велев. 
В крайна сметка, бизнес климатът се влошава и инвеститорите бягат, коментира той по повод поправката и допълни, че 
въпросът трябва да се решава бързо, защото крайният срок – 1 май, наближава и пазарът на земя ще стагнира. 
Стайко Стайков, председател на УС на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), коментира, 
че Асоциацията от години работи по комасационни проекти в различни землища. За да бъдат завършени те успешно 
обаче, е необходимо глобите да отпаднат, тъй като в комасационните проекти участват публични компании. 
Бившият директор на Агенцията по инвестиции Стоян Сталев също разкритикува тази промяна. „Депутатите може би не 
си дават сметка – като принуждаваме собственици да продават земя до 1 май, практически правим национализация на 
частна собственост. Това е удар по инвестиционния имидж на страната ни“, заяви той. 
Друг проблем посочи Таня Дъбнишка, експерт от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). Тя 
заяви, че текстовете, според които фермерите могат да разорават полски пътища, също могат да създадат проблеми. В 
случая по думите й има колизия на законодателството със Закона за общинската собственост. 
Проблемът е, че на места общинските съвети решават, че няма да се дават пътищата под наем. Тогава те могат да се 
ползват с решение на директора на областната дирекция по земеделие. Тук обаче общината може да реши да 
санкционира земеделеца, изтъкна експертът. 
„С малки корекции на ЗСПЗЗ ще се намерят решения на възникналите проблеми. Срокът е 1 май, дотогава има 
достатъчно време и много сериозно мислим какви корекции да се направят“, заяви депутатът проф. Иван Станков, зам.-
председател на парламентарната комисия по земеделие. 
Той посочи, че по въпроса за земеделските пътища е имало различни предложения, но е надделяло становището да се 
предоставят на фермерите. Като проблем той посочи, че в момента 60% от пасищата са раздадени на хора, които не 
отглеждат животни, но ги поддържат в добро състояние. 
Според зам.-министъра на земеделието Васил Грудев това ще се промени, когато ползвателите на пасища осъзнаят в 
следващите месеци, че сега ще получават по-трудно субсидии за тези терени. 
 
glasove.bg 
 
√ Трябва ли да отработваме празничните дни? 
 „Идеята за премахването на отработване на почивните дни около празниците на БСП е популизъм. Именно БКП въведе 
подобна практика за отработване. Сега наследниците й искат да го премахват, тъй като се задават избори и искат да се 
харесат на хората“. Това коментира пред БНТ бившият социален министър в кабинета на Иван Костов – Иван Нейков. 
Според него идеята е необмислена и не са направени анализи до какво ще доведе тя за българската икономика. Според 
него и сега има много различни начини за регулация на работния режим. Нейков припомни, че в Кодекса на труда има 14 
опции на работен режим по Кодекса за труда. Работодателите обаче масово не го познавали. По думите му трябвало по-
често да се практикува дистанционният режим на работа, тъй като в много от случаите се ходело безполезно на пълен 
работен ден в офисите. Председател на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев му опонира, че идеята за 
премахването на отработване около празничните дни е добра и съботниците могат да се компенсират с отпуски на 
служителите. Велев бе категоричен, че в събота не се работи ефективно. След обяд хората мислят за друго., много често 
работният ден се скъсява. 
Той отбеляза, че в Европа само ние и още три бивши соц страни работим в събота.  БНТ, „Денят започва“ 
 
politics.rep.bg 
 
√ ВЕЛЕВ: В ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ НЕ СЛИВАТ ПРАЗНИЦИ 
Зад предложението да не се отработват празничните дни няма никакви разчети. Това заяви пред БНТ бившият социален 
министър Иван Нейков. По думите му няма оценка до какво ще доведе това. Не се знае колко работно време ще се 
загубили или спечели. От своя страна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че 
подкрепя на централно равнище с декрет да не се добавят почивни дни. Така е в ЕС. В другите държави не сливат 
празници, подчерта той. Велев бе категоричен, че в събота не се работи ефективно. След обяд хората мислят за друго., 
много често работният ден се скъсява. 
 
skener.bg 
  
√ Бизнесът продължава да настоява за корекция в Закона за земите 
За бързи корекции в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) настояват представители на 
бизнеса, тъй като с последните промени в нормативния акт са останали нерешени сериозни въпроси. Това заявиха 
участници в дискусията „Ефективни стъпки за земеделско финансиране“, организирана от Investor.bg. 
Припомняме, че с последната редакция на ЗСПЗЗ бяха въведени санкции от 100 лв./дка за притежаване на земеделски 
земи за български юридически лица със собственост извън ЕС. 
Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), отчете, 
че е извършена голяма по обем работа с промените в закона и те в голямата си част са полезни. Но когато не се прави 
оценка на въздействието, се допускат някои грешки като забраната за притежаване на земеделски земи, заяви той. 
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 „Тази грешка е напът да бъде поправена, като се изключат от санкциите публичните дружества, което мина без проблем 
през бюджетна комисия с проект за промени в Закона за пазарите на финансови инструменти“, припомни той. 
Ефектът по думите му е положителна реакция на пазара и корекция на SOFIX в посока нагоре. „Индексът беше надолу от 
Коледа насам, когато му повлия поправката в Кодекса за социално осигуряване (КСО) за пенсионните фондове. Сега от 
десетина дни имаме корекция, главната причина е информацията за поправката, свързана със земите“, обясни Велев. 
Той изтъкна, че ако един американски инвеститор е създал компания в България, купил е земи и след това трябва да 
плаща големи глоби от 100 лв./дка, трябва да продаде компанията си. 
 „Пазарът на земя замира и цените падат драстично. Българските притежатели на земя доволни ли са? Ако тази земя е 
обезщетение по взет кредит, банката ще поиска допълнително обезпечение“, изтъкна Велев. 
В крайна сметка, бизнес климатът се влошава и инвеститорите бягат, коментира той по повод поправката и допълни, че 
въпросът трябва да се решава бързо, защото крайният срок – 1 май, наближава и пазарът на земя ще стагнира. 
Стайко Стайков, председател на УС на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), коментира, 
че Асоциацията от години работи по комасационни проекти в различни землища. За да бъдат завършени те успешно 
обаче, е необходимо глобите да отпаднат, тъй като в комасационните проекти участват публични компании. 
Бившият директор на Агенцията по инвестиции Стоян Сталев също разкритикува тази промяна. „Депутатите може би не 
си дават сметка – като принуждаваме собственици да продават земя до 1 май, практически правим национализация на 
частна собственост. Това е удар по инвестиционния имидж на страната ни“, заяви той. 
Друг проблем посочи Таня Дъбнишка, експерт от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). Тя 
заяви, че текстовете, според които фермерите могат да разорават полски пътища, също могат да създадат проблеми. В 
случая по думите й има колизия на законодателството със Закона за общинската собственост. 
Проблемът е, че на места общинските съвети решават, че няма да се дават пътищата под наем. Тогава те могат да се 
ползват с решение на директора на областната дирекция по земеделие. Тук обаче общината може да реши да 
санкционира земеделеца, изтъкна експертът. 
 „С малки корекции на ЗСПЗЗ ще се намерят решения на възникналите проблеми. Срокът е 1 май, дотогава има 
достатъчно време и много сериозно мислим какви корекции да се направят“, заяви депутатът проф. Иван Станков, зам.-
председател на парламентарната комисия по земеделие. 
Той посочи, че по въпроса за земеделските пътища е имало различни предложения, но е надделяло становището да се 
предоставят на фермерите. Като проблем той посочи, че в момента 60% от пасищата са раздадени на хора, които не 
отглеждат животни, но ги поддържат в добро състояние. 
Според зам.-министъра на земеделието Васил Грудев това ще се промени, когато ползвателите на пасища осъзнаят в 
следващите месеци, че сега ще получават по-трудно субсидии за тези терени. 
 
petel.bg 
 
√ Европейската комисия започна наказателна процедура заради вредните промени в Закона за земята  
Европейската комисия е започнала процедура по установяване на нарушения в българския закон за собствеността и 
ползването на земеделски земи, става ясно от съобщение на ЕК. Първият етап от тази процедура е официално 
уведомително писмо, с което ЕК иска страната ни да представи мотивите си относно закона, регулиращ придобиването 
на земеделски земи у нас. Срокът ни за отговор е 2 месеца. Писма по същия повод са изпратени и до Унгария, Литва и 
Словакия, пише "Сега".  
Според ЕК земеделските закони във въпросните 4 държави съдържат разпоредби, които могат да се считат за 
ограничаващи свободното движение на капитали. "Всякакви ограничения трябва да бъдат надлежно обосновани и да 
съответстват на принципите за недопускане на дискриминация и за пропорционалност", посочват от ЕК. Оттам изтъкват, 
че държавите членки имат право да определят свои правила за насърчаване на развитието на селските райони, за 
запазване на земята за селскостопански цели и за избягване на спекулативен натиск върху цените на земята, но това 
трябва да се извършва в границите, предвидени в правото на ЕС. Според Комисията оспорваните национални 
разпоредби съдържат и някои ограничения, които могат да дадат възможност за дискриминационно третиране на 
инвеститорите от други държави членки. Те включват: изискване за пребиваване в дадената страна, ограничения за лица 
без постоянен адрес или предишна стопанска дейност в дадената страна, различни ограничения за лица без 
професионални познания, за прехвърлянето на правото на ползване на земи или за юридически лица, както  и правна 
несигурност, свързана с предварителното одобрение на договорите за продажба. 
Най-вероятно при нас става дума за промяна в закона за собствеността и земеделските земи, приета през февруари т.г. от 
депутатите, която забрани на публичните дружества, акциите на които се търгуват на регулирания пазар в България или в 
държави от ЕС, да закупуват земя. С нея бяха въведени санкции от 100 лв./дка за притежаване на земеделски земи за 
български юридически лица със собственост извън ЕС. От бизнеса обаче се обявиха против промените с аргумента, че 
публичните компании нямат контрол върху лицата, които купуват от акциите им на борсата. 
"Тази грешка е напът да бъде поправена, като се изключат от санкциите публичните дружества, което мина без проблем 
през бюджетна комисия с проект за промени в Закона за пазарите на финансови инструменти", обясни Васил Велев, 
председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), цитиран от Инвестор.бг. През миналата 
година предишният парламент прие ограничения за притежаването на земеделска земя от чужденци въпреки 
наложеното от президента вето. За физическите лица се изисква пет години уседналост, за да придобиват ниви, както и 
за членовете на управителните органи на търговски дружества, регистрирани в ЕС. Със закона се въведе забрана на 
фирми извън ЕС и на офшорни дружества да купуват земеделски земи. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Миньори, полицаи и военни работят 15 г., после – на бюро 
Миньорите, военните и полицаите да не могат да работят повече от 15 години опасен труд. След като изтече този срок 
обаче, те няма да се пенсионират, а ще си доработват, за да се ограничи ранното пенсиониране. 
Това предвиждат предложения за промени в правилата за пенсия на работещите в силовите министерства и на тези от 
първа категория труд. Те са внесени от няколко синдикални структури в социалното министерство, което смята да ги 
включи в пакета от предложения за пенсионна реформа, научи в. “24 часа”. 
За военните и полицаите да се въведе пенсионна възраст 52 или 54 години в зависимост от званието им, предвижда още 
предложението. Тя обаче ще може да се променя във времето заедно с нарастването на общата пенсионна възраст. 
Идеята е след 15 години стаж в опасна среда човекът да не се пенсионира, а да продължи работата си вече при условия, 
които не застрашават здравето му, обясни Тодор Воденов, лидер на синдикат “Отбрана” към КТ “Подкрепа”. За военните 
и полицаите такива длъжности можело да се намерят в структурата на министерствата. Условията за пенсиониране на 
военни и полицаи или трябва да останат както в момента - след 27 г. стаж и без възраст, или евентуална промяна да се 
прави след много голям гратисен период, коментира пък Валентин Попов от синдиката на служителите в МВР. 
Миньорите, изкарали 15 г. под земята, пък трябва да бъдат преквалифицирани, гласи предложението. Това може да 
става както за сметка на социалното министерство, така и на работодателите. Но срещу намирането на нова работа за 
миньорите те да получават или стимули, или данъчни облекчения от държавата. В момента миньорите се пенсионират 
при 10 г. стаж под земята и навършени 52 г. и 8 мес. 
 
√ Калфин: Европа ни дава пари за нови работни места за инвалиди 
В новия програмен период са заделени средства за създаване на работни места за хора с увреждания. В момента 
разработваме плана за развитие на сектора през периода 2016-2017 г. Това заяви вицепремиерът и министър на труда и 
социалната политика Ивайло Калфин в Пловдив, където откри Европейския панаир на предприятия и кооперации от 
социалната икономика. Изложението се провежда в международния панаир под тепетата и показва атрактивни модни 
колекции за пролетта и лятото на ниски цени, представени от над 70 фирми от 7 държави. 
"Трябва да се гордеете с това събитие", бе категоричен Марко Цуравич от Главна дирекция „Растеж“ на Европейската 
комисия. Той припомни, че социалните предприятия формират 10% от бизнеса в Европейския съюз и дават работа за 6% 
от населението в трудоспособна възраст. 
"Социалните предприятия имат сигурен приятел и партньор в лицето на община Пловдив", подчерта кметът инж. Иван 
Тотев. Той припомни, че градът има приз за активна социално отговорна политика, а местната власт предоставя 43 
социални услуги. 
 
√ Фалшивите пари у нас са нараснали с 30% 
С 30 % са нараснали фалшивите пари у нас само за година. Най-често банкнотите менте се пробутват в заведения, 
съобщава Нова тв. От обменните бюра признават, че се случва и тях да ги излъжат. 
Най-често се подправя банкнотата от 20 лева. Дори да успеят да се справят с водния знак, препъни камък за 
фалшификаторите се оказва холограмата. Логично сред чуждите валути едва ли у нас лесно биха минали албански леки, 
например. Затова и най-често засичаните фалшификати са на долари и евро. 
 
√ Министерството на земеделието: Ще отговорим на ЕК в срок от 2 месеца 
"Във връзка с взетото от Европейската комисия решение да поиска официално от България и други страни членки да 
представят съображенията си относно своите закони, които регулират придобиването на земеделски земи, заявяваме че: 
България ще спази срокът от два месеца поставен от ЕК за изготвяне на отговор, след като се запознае подробно с 
решението й. Министерство на земеделието и храните ще инициира разговор с Комисията по земеделие и храни към 
Народното събрание, за да се обсъдят и предприемат адекватни действия, както в защита на интересите на земеделските 
производители, така и за спазване на европейското законодателство". Това се казва в съобщение до медиите от 
държавното ведомство. 
 
Вестник Труд 
 
√ Искат таван на плащанията в брой за скрап 
Да бъдат забранени плащания в брой на суми над 1000 лв. при изкупуването на скрап от черни и цветни метали, 
предлага Българската асоциация за рециклиране (БАР). 
Според бранша са нужни и промени на Закона за управление на отпадъците, с които да се регламентират дейностите на 
автоморгите. От БАР посочват, че дейностите, които се извършват в тях, са свързани с обработване на опасни отпадъци. 
Затова се предлага автоморгите да минат на лицензионен режим. 
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От асоциацията предлагат също да се промени видът на банковите гаранции, които нейните членове осигуряват. В 
момента те са 25 хил. лева за фирмата и по 5000 лева за всяка действаща площадка. Предлага се да отпаднат гаранциите 
за фирма, а тази за площадка да стане 10 000 лв. 
 
√ НАП: Три работни дни за подаване на корпоративните декларации 
Още три работни дни остават за подаване на корпоративните декларации, напомнят от НАП. 
Срокът изтича на 31 март, а до тогава трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадането на 
направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път, ползват 1% отстъпка от 
дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва само ако и данъкът е внесен 
в срок до 31 март 2015 г. До момента в Агенцията са подадени 200 000 е-декларации. 
Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към 
бюджета. Други вариант за плащане е с пощенски запис или чрез интернет. 
Образец на декларацията за облагане с корпоративни данъци може да бъде намерен на интернет страницата – 
www.nap.bg, както и във всички офиси на Агенцията в страната. 
И през тази година продължава съвместната инициатива на НАП с Националния статистически институт (НСИ) за 
подаване само на едно място на годишните отчети за дейността, които фирмите представят едновременно с 
декларациите си за облагане с корпоративни данъци. Възможностите са или по електронен път в НСИ, задължително 
подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП. Обменът на информация между двете 
институции става изцяло по служебен път. 
Повече информация за декларирането и плащане на данъци и осигурителни вноски може да се получи на телефона за 
данъчна информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор. 
 
√ Рекордно ниски лихви по влогове от 11 години 
Лихвите по депозитите на домакинствата и фирмите спаднаха до най-ниските си нива от 2004 г. насам, сочи статистиката 
на БНБ, обявена днес. 
Доходността по спестяванията на домакинствата в лева през февруари се е понижила до 2,01 на сто. А тази в евро е 
спаднала до 1,83 на сто. Спрямо януари спадът на лихвите е с 0,35 процентни пункта (п.п.) по левовите депозити и с 0,22 
п.п. по тези в евро. Още по-значително е понижението при фирмените депозити. 
През февруари компаниите са получавали за спестяванията си в лева 0,98% лихва, а за тези в евро - 0,97%. 
В тримесечното издание на БНБ „Икономически преглед“ прогнозата за лихвите е те да спадат плавно до средата на 2015 
г. Причината е, че банките разполагат с много средства. Според наблюденията на централната банка най-голямо е 
понижението на лихвите за спестявания в долари, следвани от депозитите в евро. 
Въпреки ниските лихви през февруари спестяванията на хората са нараснали с над 200 млн. лв. и надхвърлиха 40 млрд. 
лв., отчете в същото време централната банка преди два дни. Това означава, че засега не се оправдават очакванията на 
икономисти, че ниската доходност ще стимулира потреблението. 
Спад на лихвите се наблюдава и при кредитите, но той не е толкова голям. Лихвите по потребителските кредити в лева са 
се понижили с 1,22 п.п. на годишна база, достигайки нива от 10,79%, а тези в евро - с 0,95 пункта до 8,49%. За година 
спадът при ипотечните заеми в лева е с 0,63 п.п. до 6,21 на сто, а при тези евро 1,08 пункта до 6,30%. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Брюксел проверява ограниченията на пазара на земя 
Въведената преди година забрана за покупки от чужденци може да се окаже извън европравилата 
Почти единодушно приетата преди година забрана чужденци да купуват българска земеделска земя беше забелязана от 
Брюксел. Европейската комисия започна процедура заради съмнения, че текстовете нарушават свободното движение на 
капитали и свободата на установяване. А че текстът е органичителен, беше ясно още при приемането му. Но популизмът 
на повечето партии - БСП, ГЕРБ, "Атака", а на финала и ДПС, извади пазарните аргументи от парламента и вкара 
националистическото правило. Преосмисляне явно може да дойде само ако Брюксел забележи дефекта. 
Какъв е проблемът 
В четвъртък от Брюксел съобщиха, че от България, Унгария, Словакия и Литва се изисква информация за въведените 
ограничения, което е първият етап от процедура за установяване на евентуални нарушения. В случай че такова бъде 
потвърдено, страната ще трябва или да промени законодателството си, или да плаща глоби. 
В съобщението не се посочва изрично кои текстове от българското законодателство са евентуално проблемни, но според 
неофициална информация става дума за въведеното преди година изискване за петгодишна уседналост на физическите 
и юридическите лица, които притежават ниви. "Макар че държавите членки имат право да определят свои правила за 
насърчаване на развитието на селските райони, запазване на земята за селскостопански цели и за избягване на 
спекулативен натиск върху цените, това трябва да се извършва в границите, предвидени в правото на ЕС", се казва в 
официалното съобщение. В него се допълва още, че "оспорваните национални разпоредби съдържат някои ограничения, 
които могат да дадат възможност за дискриминационно третиране на инвеститори от други държави членки". Като 
такива примери са посочени изисквания за пребиваване, наличие на постоянен адрес или стопанска дейност в дадена 
страна и др. Така България и другите три държави имат двумесечен срок да защитят текстовете в законодателството си, а 
ако не успеят, ще трябва да го променят или да платят глоби (виж карето). 
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В четвъртък от агроминистерството съобщиха, че ведомството предстои да се запознае подробно с решението на ЕК и ще 
спази срока от два месеца за изготвяне на отговор. "Министерството ще инициира разговор с комисията по земеделие и 
храни към Народното събрание, за да се обсъдят и предприемат адекватни действия както в защита на интересите на 
земеделските производители, така и за спазване на европейското законодателство", казаха още от ведомството. 
Как върви процедурата 
- ЕК изисква чрез официално писмо информация по конкретния казус от държавата. Срокът за отговор е два месеца; 
- Ако след получаването й се прецени, че държавата нарушава законодателството на ЕС, Брюксел изпраща официално 
искане за спазването му, като иска от държавата да представи какви мерки ще предприеме. Срокът за отговор е два 
месеца; 
- В случай че държавата продължи да не спазва законодателството, Брюксел може да я призове пред съда на ЕС. При 
осъдително решение държавата трябва да вземе мерки; 
- Ако държавата не изпълни решението на съда на ЕС, ЕК може да започне второ дело, в което да предложи налагане на 
финансови санкции. Съдът може да промени размера им;Поправки с много спорове  
Сагата с промените в закона за земите започна в края на 2013 г., когато от "Атака" призоваха да се въведе мораториум 
върху покупката на земя от чужденци и след 2014 г., макар България да е поела ангажимент такава да няма 7 години 
след влизането на страната в ЕС. Изненадващо забраната получи подкрепа в парламента от ГЕРБ и БСП, а впоследствие 
логично бе отменена с решение на Конституционния съд. Партиите обаче започнаха да готвят ограничения, които според 
тях отговарят на европейското законодателство. В крайна сметка в средата на миналата година с гласовете на БСП, ГЕРБ и 
"Атака" (и на ДПС при ветото на президента) бяха приети поправки, според които се въвежда уседналост при такива 
сделки - ниви в страната могат да притежават лица, които са пребивавали в България поне пет години, или дружества, 
чиито собственици са пребивавали поне пет години в България - текстове, които не споменават изрично чужденци, но 
фактически се отнасят за тях. 
Председателят на парламентарната комисия по земеделие в предходния парламент Светла Бъчварова (БСП) обяви пред 
"Капитал Daily", че преди гласуването на текстовете не е искано изрично становище от ЕК дали евентуално противоречат 
на правилата му. Земеделската комисия обаче е получила информация от тогавашната парламентарна комисия по 
европейска интеграция за въведените ограничения в други държави членки, която е ползвана като база за подготовката 
на българските правила. 
Миналогодишните ограничения за покупка на земя от чужденци пък само преди месец бяха подсилени и с глоби, 
предвиждащи да се заплащат по 100 лв. за декар, когато земята се притежава от чужденец или дружество с 
чуждестранен акционер, като те могат да нараснат до 300 лв. за декар, ако в тримесечен срок нарушението продължи. 
Текстовете, приети с мнозинство от различните партии в парламента, доведоха до абсурдната ситуация от огромни 
санкции да бъдат заплашени всички публични дружества в страната, тъй като никое от тях не може да контролира кой 
придобива негови акции от фондовата борса. Преди седмица бюджетната парламентарна комисия взе решение да 
поправи гафа, след като единодушно прие предложение от Реформаторския блок санкциите да не се отнасят до 
публични компании, което е внесено в заключителните разпоредби на закона за пазарите на финансови инструменти. То 
трябва тепърва да се гледа на второ четене в пленарната зала, а за да не се налагат глоби, трябва да бъде прието от 
парламента преди 1 май - датата, от която влизат в сила текстовете. 
 
√ Пенсионните фондове отново изразиха недовоство от забавени вноски 
От НАП декларираха, че не бавят парите и от началото на годината са превели над 248 млн. лв.  
Недоволство от последния аукцион за държавен външен дълг, от начина на превеждане на пенсионните вноски и от 
регулаторната политика изразяват пенсионните дружества в три декларации, оповестени в четвъртък. Те са адресирани 
до председателя на временната парламентарна комисия за пенсионните фондове Корнелия Нинова, а писмата за 
аукциона на ДЦК и регулаторната политика са с копия и до премиера, представителството на Европейската комисия и 
председатели на ресорни комисии. 
Осигуровки в сивото 
От БАДДПО отново повдигат въпроса и за превода на вноски от НАП. Пенсионните компании недоумяват защо липсва 
воля да се анализират истинските причини за малкото натрупвания по личните партиди във фондовете. Като такива те 
посочват работата без трудови договори, липсата на редовни осигуровки върху реалната заплата, големи прекъсвания в 
периодите на осигуряване и др. 
"Върху всички посочени фактори държавата има необходимите механизми, за да въздейства, но не го прави", 
коментират от БАДДПО. Напротив, посочват от компаниите, вниманието от тези проблеми се отклонява и ниските 
натрупвания се обясняват само с лошо управление и високи такси. Те повдигат и въпроса за забавените преводи на 
вноски, дали парите от тях се отразяват в консолидирания бюджет и депозити в БНБ, както и за какво се използват 
неразпределените пари за пенсии. 
Депутатът от Патриотичния фронт Димитър Байрактаров припозна въпросите на асоциацията към НАП и ги зададе по 
време на изслушването на експертите й, което ще продължи и през следващата седмица. От НАП декларираха, че не 
бавят осигурителни вноски за частните пенсионни фондове, и приведоха за пример, че от началото на годината до 
момента са превели 248.269 млн. лв., с 18.328 млн. повече, отколкото за същия период на миналата година. От 
приходната агенция отбелязаха още, че от началото на годината 7446 лица са започнали работа за пръв път, като 2365 от 
тях вече са избрали частен фонд и вноските им се превеждат там. До края на февруари 5081 не са подали заявление за 
избор на фонд и внесените суми за осигуровките им са в НАП. 
Почистване на забавеното 
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По депозитни сметки на НАП в БНБ в момента има 95 млн. лв., неразпределени осигурителни вноски за частни фондове. 
НАП обясни, че през миналата година са изчиствали и превеждали допълнителни осигуровки за периода 2010 - 2014 г. и 
през тази ще превеждат невнесени осигуровки от 2009 до 2006 г. Експертите на приходната агенция отбелязаха, че 
сторната се дължат на това, че вече по партидите се превеждат пропорционално на внесените осигуровки и това е 
причината, ако работодателят е декларирал, но не е внесъл пълната сума, да има корекции по партидите в частните 
фондове. 
От Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване се оплакват също от неизпълнените заявки за 
покупка на ДЦК на аукциона от 19 март. В декларацията си те посочват, че подадените от тях заявки за общо 500 млн. 
евро са останали неудовлетворени. В изявлението си за регулаторната политика, което е пратено и до омбудсмана 
Константин Пенчев и председателя на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев, се изразява недоволство по 
липсата на дискусия с надзора за нова методика, по която да се изчислява доходността. 
 
√ Лихвите по депозитите за домакинствата паднаха под 2% 
Доходността за бизнеса доближава 1%, кредитите също продължават да поевтиняват 
Цената, която банките са готови да платят за привличането на спестявания от населението, продължава трайно да 
намалява и през февруари пада под 2%. През изминалия месец предлаганата от финансовите институции средна 
годишна лихва за срочните депозити на домакинствата в левове се е понижила до рекордно ниските 1.94%, а влоговете в 
евро носят на притежателите средна годишна доходност от 1.73%. Това показва лихвената статистика на БНБ, 
публикувана в четвъртък. 
Данните за последния месец сочат, че цената на кредитите за домакинствата също запазва общата си посока на 
понижение, макар и в някои категории и валути през февруари да е отчетен ръст спрямо януари. 
Рекордно ниска доходност 
Предлаганата от банките доходност по спестяванията на домакинствата намалява трайно от затихването на депозитната 
война от 2009-2010 г. насам, като постепенното натрупване на все повече ликвидност в системата на фона на 
стагниращия кредитен пазар допълнително потиска лихвените проценти. Така само за февруари доходността се е 
понижила с 0.35 процентни пункта (пр.п.) по депозитите в левове и с 0.27 пр.п. по тези в евро. Сравнението с година по-
рано пък сочи намаляване съответно с 1.54 и с 1.52 пр.п., а понижението за последните пет години е със съответно над 5 
и над 4 пр. п. 
По наблюдения на анализаторите от финансовия портал "Моите пари" през февруари 11 от банките на пазара са 
намалили предлаганите лихви по срочните депозити. Прогнозите на централната банка, записани в последното издание 
на редовния "Икономически преглед", също предвиждат запазване на тенденцията. Ефектът от бездруго високата 
ликвидност в системата се засилва и от преразпределянето на 3.7 млрд. лв., колкото са гарантираните депозити на 
вложителите в Корпоративна търговска банка, чийто лиценз БНБ отне на 6 ноември 2014 г., в останалите финансови 
институции. Още през първия месец на започналото на 4 декември изплащане на тези средства Фондът за гарантиране 
на влоговете в банките разплати 90% от гарантираните депозити, като само 2% от тях бяха изтеглени в брой. 
Поевтиняване и при кредитите 
Продължаващият спад в цената, при която банките привличат ресурс, е предпоставка за запазването на тенденцията за 
плавно поевтиняване и на заемите. На пръв поглед данните на БНБ за последния месец показват разнопосочни 
движения в цената на финансирането за домакинствата – левовите потребителски кредити и жилищните заеми в евро 
поевтиняват, докато заемите за потребление в евро и ипотеките в левове поскъпват леко спрямо януари. Общо за 
последната година обаче кредитирането за населението е поевтиняло с между 0.64 и 1.74 пр.п., а сравнението с 
пиковите стойности от 2009-2010 г. показва поевтиняване средно с около 2.5-3.5 пр.п. в отделните сегменти и валути. 
Цената на кредирането за бизнеса в левове като цяло се задържа на относително стабилни равнища за последната 
година, докато при заемите в евро месечните колебания са малко по-големи, но данните за февруари сочат 
поевтиняване с 1.92 пр.п. спрямо година по-рано. Заради все още замръзналия кредитен пазар в корпоративния сегмент 
по-осезаемите месечни разлики в средните лихвени проценти не са рядкост, като често се дължат на ефектите от по-
големи единични сделки. 
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Вестник Сега 
 
√ ЕК заплаши България със санкции заради пречките за покупка на земя от чужденци 
Депутатите все пак ще трябва да ревизират спорните поправки, които предизвикаха хаос на борсата и 
отдръпване на инвеститори 
Европейската комисия започна наказателни процедури срещу България, Литва, Словакия и Унгария, защото законите им, 
регулиращи покупката на земи, противоречат на свободното движение на капитали в ЕС. Забелязана е дискриминация на 
инвеститорите от други държави - членки на ЕС. Наказателните процедури получиха ход чрез уведомителни писма, с 
които ЕК иска страните да обяснят защо са приели такива закони. Срокът за отговор е 2 месеца. 
Наказателната процедура не е изненада, тъй като предупреждения, че приетите от депутатите ограничения при сделките 
със земя противоречат на европейското законодателство, се появиха още при дебатите на спорните текстове. 
Съгласно присъединителния си договор с ЕС от 2005 г. България се задължи да премахне до края на 2014 г. всички 
ограничения пред граждани и фирми от ЕС да купуват земя. Вместо това през 2013 г. у нас бе въведена пълна забрана 
чужденците да купуват земя, която в началото на 2014 г. бе отменена от Конституционния съд. БСП обаче не се отказа и 
предложи поправки в Закона за земята, приети през април 2014 г. Те въведоха изрична забрана за купуване на 
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земеделски земи от фирми, чиито съдружници или акционери са чужденци извън ЕС или пък са регистрирани в офшорни 
зони. Освен това бе записано, че земя може да притежават само лица, които са живели у нас поне 5 г. Първоначалната 
идея на червените депутати бе срокът на уседналост да бъде 3 г. От "Атака" обаче предложиха той да е 5 г., което бе 
подкрепено от всички партии без ДПС. Още тогава се появиха предупреждения, че промените ограничават както 
гражданите на ЕС, така и живеещите в чужбина българи и че ЕК ще се намеси. Експерти коментираха и че за пореден път 
страната ни изпраща негативен сигнал към чуждите инвеститори. Заради изискването за уседналост президентът Росен 
Плевнелиев наложи вето на закона, което обаче бе преодоляно.  
Законът не бе поправен и в новия парламент. Дори напротив - тъй като в него липсваше санкция за неспазването на 
забраната, депутатите от ГЕРБ решиха да "оправят" този проблем преди месец с нови поправки в закона. Така от 1 май 
т.г. ще се глобяват с по 100 лв. на декар българските търговски дружества с чуждо участие, които притежават земеделска 
земя. При повторно нарушение санкцията скача до 300 лв. на декар.  
Бизнесът възропта срещу санкциите и предложи от ограниченията да се изключат поне публични дружества, чиито акции 
се търгуват на българската и европейските фондови борси. Мотивът бе, че под заплаха от глоба фирми ще трябва да 
продадат земите си, дори ако само една тяхна акция е купена от чужденец. Освен това публичните компании нямат 
контрол върху лицата, които купуват акциите им на борсата. Народните избраници обаче отхвърлиха предложението с 
мотива, че то цели да заобиколи закона. Според бизнеса след промените ценните книжа на редица публични дружества 
са понижили цените си и това е оказало пагубно въздействие на целия капиталов пазар.  
ЕК вчера предупреди, че "всякакви ограничения трябва да бъдат надлежно обосновани и да съответстват на принципите 
за недопускане на дискриминация и за пропорционалност". Държавите членки имат право да определят свои правила за 
развитието на селските райони, за запазване на земята за селскостопански цели и за избягване на спекулативен натиск 
върху цените на земята. Това обаче трябва да се извършва в границите, предвидени от правото на ЕС. Според ЕК 
оспорваните национални разпоредби съдържат и някои ограничения, които могат да дадат възможност за 
дискриминационно третиране на инвеститорите от други държави членки. Такива са изискване за пребиваване в 
дадената страна, ограничения за лица без постоянен адрес или предишна стопанска дейност в дадената страна, 
различни ограничения за лица без професионални познания, за прехвърляне правото на ползване на земи или за 
юридически лица, както и правна несигурност, свързана с предварителното одобрение на договорите за продажба.  
"България ще спази срока от два месеца, поставен от ЕК, за изготвяне на отговор, след като се запознае подробно с 
решението й", съобщиха лаконично от земеделското министерство снощи. Оттам посочиха, че ще инициират разговор с 
агрокомисията в парламента, за да се предприемат адекватни действия "в защита на интересите на земеделските 
производители и за спазване на европейското законодателство". 
 
√ Образователната реформа изглежда все по-трудна задача за депутатите 
Училищният закон ще е резултат от договорки с неясен ефект върху качеството на образованието 
Ако се съди от 296-те страници, до които набъбна проектозаконът за предучилищно и училищно образование между 
първо и второ четене, приемането му няма да е лека задача. В сряда парламентарната просветна комисия започна 
второто четене на огромния текст, което по всички личи няма да приключи в зададения от ГЕРБ срок - до средата на 
годината. Подобно на първия опит за приемане на закона в 41-вото Народно събрание, и този път първите няколко часа 
от парламентарната дискусия преминаха в препирни по наименованието на закона. 
Сред темите, които са в графата "обичайните заподозрени" при предишните дискусии и по които очаквано има най-
много предложения сега, са финансирането на частните училища, домашното образование (тази форма на обучение се 
предлага за първи път в третия проект на ГЕРБ, но предизвика бурни дискусии при първото четене) и изучаването на 
майчин език. Сред дискусионните теми ще бъдат оценяването на учениците, приемът в гимназиите, одобряването на 
учебниците, създаването на обществени съвети в училищата и на национален инспекторат за оценяването на 
образованието. Вече започнаха и тревогите дали някои промени няма да доведат до дефицити, например по отношение 
на децата със специални потребности. 
Финансирането на частните училища 
Първоначалната радост от "минаването" на първо четене на текстовете, които позволяват на частните детски градини и 
училища да получават държавна субсидия, може да се окаже мимолетна. На ГЕРБ и реформаторите ще са им нужни 
доста ораторски умения, за да убедят противниците на идеята - БСП, "Атака" и Патриотичния фронт, в необходимостта от 
тази промяна и най-вече, че заделянето на 10-15 млн. лв. годишно за тази цел няма да се отрази негативно на 
финансирането на общинските и държавните училища. Ирена Коцева и колегите й от ГЕРБ предлагат на второ четене 
частните забавачки и училища да представят касови отчети за разходите си, а при установяване на нарушения да не 
получават държавно финансиране до отстраняването им. Според Янаки Стоилов (БСП) държавата трябва да осигурява на 
възпитаниците на частните детски градини безплатни помагала, а на учениците до VIII клас - безплатни учебници. 
Реформаторите също имат алтернативна идея - една пета от възпитаниците на частните институции, които получават 
публични средства, да не плащат такса. Лидерът на ДПС и член на комисията Лютви Местан предлага таксите за частните 
забавачки и школа да имат таван - 70% от размера на държавната субсидия. 
По отношение на финансите има и други предложения. Местан например предлага специално финансиране за 
защитените и средищните училища, което да не зависи само от броя на децата, както и формула, по която да се 
изчислява осигуряването на тези допълнителни средства. Милен Михов (Патриотичен фронт) също предлага 
допълнително финансиране, но за училища, в които се обучават между 60 и 100 ученици. Колегата му социалист Валери 
Жаблянов разширява обхвата на идеята до 300 ученици или за училища, които са единствени за съответната община. 
Домашното образование 
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Депутатите от ГЕРБ са внесли по-детайлни предложения и по друга силно дискусионна тема - за т.нар. домашно 
образование. То ще е възможно по желание на родителите на деца, които заради заболяване не могат да посещават 
редовно училище; за учениците до 14-годишна възраст ще е по желание на родителите, а за учениците над тази възраст - 
по желание на самия ученик, но със съгласието на родителите му. От възможността да се обучават вкъщи могат да се 
възползват и учениците с изявени дарби или лица, навършили 16-годишна възраст. Предлага се самостоятелната 
организация да се одобрява с решение на експертна комисия към регионалното управление на образованието 
(сегашните инспекторати по образование), като в нея задължително ще има и представител на общината. Същата 
комисия ще осъществява ежегоден контрол. Мариана Тодорова от АБВ допълва в свое предложение, че домашните 
ученици трябва да покриват държавните образователни стандарти. Бойка Маринска (РБ) предлага учениците от I до IV 
клас, които не постигнат необходимите компетентности за съответния учебен предмет, да се връщат за следващия клас в 
училище. 
Депутатите нямат спорове по структурата на началното образование, но със сигурност ще има спорове по идеята на 
Милен Михов (Патриотичен фронт) основното образование да се завършва след VIII клас, а не след VII, както предвижда 
проектът. Според предложението му основното образование се разделя на два етапа - началното, по което няма 
спорове, е от I до IV клас, а прогимназиалният етап е от V до VIII включително. Абсолютно същото предложение е внесъл 
и Валери Жаблянов (БСП), но с допълнението, че средното образование е от IX до XII клас и се провежда на един етап, а 
не на два, както предлагат вносителите. Странно е, че образователната структура продължава да е обект на спорове, след 
като предложеният от ГЕРБ вариант всъщност се обсъжда още от 2003 г. при първото правителство на НДСВ. Какво остава 
тогава за предложения, които буквално биха взривили обществеността - като това на Милен Михов задължителната 
предучилищна подготовка да започва на 4 години. Подобна идея имаше в първия проект на ГЕРБ в 41-вото НС, но сега 
текстът е отпаднал, тъй като реформаторите са категорично против. 
Помощните училища 
Съпротива от "Атака", БСП и Патриотичния фронт се очаква за друга идея на ГЕРБ - за преобразуването на помощните 
училища в центрове за специална образователна подкрепа. Това ще става със заповед на министъра на образованието и 
науката - за държавните, и след решение на общинския съвет - за общинските центрове за специална образователна 
подкрепа. Позицията на Министерството на образованието и науката по този въпрос беше променлива. С 
преустановяване функционирането на помощните училища и с превръщането им в центрове за подкрепа на личностно 
развитие ще се постигне отваряне на образователната система за равен достъп до образование и за посрещане на 
потребностите на всички деца и ученици, пише в становище на МОН, подписано от министър Тодор Танев и изпратено до 
просветната комисия. Няколко дни по-късно Танев заяви пред БНТ, че е против закриването на тези училища. Равният 
достъп до образование несъмнено звучи чудесно на книга, но прилагането му на практика минава през много 
въпросителни - ще имат ли училищата капацитет да поемат тези деца, ще има ли учители, достъпна среда и т.н. 
Майчиният език 
Подобна неясна, но и опасна позиция заяви министърът и по темата за задължителното изучаване на майчин език. В 
интервю за в. "Дневник" на въпрос дали е склонен на компромиси в законопроекта и с кои от предложенията конкретно, 
Танев заявява, че "трябва да мислим европейски и по въпроса с предложението на Лютви Местан майчиният език да се 
изучава задължително в училищата. Защото с чувство за малоценност не се прави модерна нация". Министърът дори не 
е попитан конкретно какво мисли по въпроса, но отговаря, без да се замисли за последствията. Все пак два дни преди 
второто четене на законопроекта в комисия Танев се поправи и заяви, че изучаването на майчиния език трябва да остане 
в задължително избираемата подготовка, както е и сега. Лидерът на ДПС обаче е внесъл предложения за задължително 
изучаване на майчин език по 4 часа на седмица - идея, която безспорно ще обедини противниците по други текстове 
ГЕРБ, БСП, "Атака" и Патриотичният фронт. 
Огромният брой текстове - общо 1100, от които 729 са внесени между първо и второ четене, предполага по различните 
предложения да се оформят различни коалиции. При този сценарий - на взаимни компромиси, има опасност законът да 
се превърне в колаж от разноцветни текстове с разнопосочни цели и принципи за постигането им. Със сигурност 
гласуването на проектозакона за училищно образование ще премине под знака на хитри ходове и процедурни хватки, от 
които не е ясно какъв нормативен продукт ще се получи на финала. 
 
√ Бизнесът отново лобира за 10% ДДС върху храните 
Намалението можело да се направи пробно за 6 месеца 
Намаляване на ДДС за хранителните продукти до 10% и спешно приемане на нов закон за храните. За това настояха за 
пореден път фирмите от хранително-вкусовата промишленост на заседание на земеделската комисия. 
"Крайно време е да помислим за диференцирана данъчна ставка за храните, както е в повечето държави в ЕС, защото у 
нас 60% от храните са в сивия сектор", каза шефът на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров. По думите 
му намалението може да се въведе пилотно за 6 месеца, за да се види, че бюджетът няма да пострада, а ще има 
допълнителни приходи. 
"От 5 милиона хляба, които се продават дневно, 2 милиона не могат да се проследят изобщо. Това прави към 1 милион 
евро. Ако намалим ставката за храните, тези пари ще влязат в бюджета", посочи и Мариана Кукушева от Съюза на 
сладкарите и хлебарите. Тя даде за пример Румъния, която въвела преди 2 г. 9% ставка за хляба и брашната и след като 
отчела положителен резултат, смята от 2016 г. да диференцира данъка и за останалите храни. "Как ние да бъдем 
конкурентоспособни? Защо тази тема е табу? Това не е абсурд и екстравагантност, а необходимост", коментира тя. 
Колежката й Савина Валхова от Съюза на мелничарите и оризопроизводителите също настоя поне за изготвяне на 
анализи, за да се прецени реално ползата от намаления налог. 
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Шефът на земеделската комисия Румен Христов пое ангажимент да поиска съвместно заседание с бюджетната комисия, 
където въпросът да се разгледа сериозно. "Ще ни трябват обаче точни разчети, защото не можем да рискуваме да 
продъним бюджета. Мен ако питате, по-добре е да намалим ДДС от 20 на 18%", коментира той. 
Проф. Иван Станков от АБВ потвърди, че темата трябва да се обмисли, тъй като събираемостта от ДДС следва да се 
увеличи, и предложи да се отиде до Румъния да почерпим опит. Георги Божинов от БСП пък призова всяка партия да 
обсъди предложението и до края на годината да се предприеме нещо. "Ако така ще стимулираме икономиката, може да 
разчитате на подкрепата ни", съобщи той. Останалите партии не коментираха темата. 
От бранша твърдят, че агроминистърът Десислава Танева подкрепя искането им, а от финансовото министерство 
заявили, че са "склонни да помислят". Темата периодично се повдига от хранителната индустрия при всеки нов кабинет и 
традиционно се радва на добро отношение от земеделските министри, но не и от финансовите. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
"Законът не дава достатъчно правомощия на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за достъп до места, в 
които без регистрация се извършват дейности с храни, докато нас ни контролират постоянно", оплакаха се от бранша. 
Оттам настояха санкциите да се повишат, европейското законодателство да се транспонира точно заради множество 
грешки сега. Освен това производителите искат административната тежест да се намали, дарените храни да се освободят 
от ДДС, да се осъвремени регистърът на производителите на храни, да се въведе регистър на одиторите и др. Според тях 
новият закон трябва да предвиди регистрация не на търговски обекти, а на юридически лица, тъй като в момента дори да 
се затвори даден обект заради нарушения, собственикът му си прави нова фирма и пак действа постарому. Сред идеите 
им са новият документ да въведе още регистрация на лица, произвеждащи опаковки, влизащи в контакт с храните, както 
и на такива, търгуващи от разстояние и доставящи храни по домовете - сектори, които нарастват лавинообразно, а нямат 
никакъв контрол. Възможността вносните храни да се облепят със стикери вместо с етикети да се премахне, настояват 
още от бранша. Обидно е цялата информация да е представена на 6 езика, а българският текст - на стикер, смятат те. 
ВОПЪЛ 
"Никой не знае колко е сивият сектор у нас." Така отговори шефът на БАБХ проф. Пламен Моллов на въпрос защо не 
може да проверява "сивите" фирми. "Министерството на земеделието ни оряза разходите за заплати с 4 млн. лв. То 
гледа на нас като обикновена агенция, а не като такава, която се грижи за здравето на цялата нация", възмути се проф. 
Моллов. По думите му с наличните ресурси БАБХ не може да се справи със задачите си и скоро ще бъде принудена да 
ореже някои форми на контрол. "Контролът трябва да се финансира, а ние нямаме пари. Лабораториите ни са отпреди 15 
г.", оплака се той. 
 
Вестник Преса 
 
√ В парламентарната комисия: Консенсус за намаляване таксите на пенсионните фондове 
Заседание на парламентарната Временна комисия за проучване на финансовото състояние на 
пенсионноосигурителните дружества 
Обединихме се около това, че е необходимо намаляване на таксите, които плащат осигурените лица към фондовете. 
Това заяви пред журналисти Корнелия Нинова, председател на Временна комисия за проучване на финансовото 
състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни 
фондове и прилагането на регулаторната рамка, предаде репортер на БГНЕС. 
Нинова припомни, че комисията която тя оглавява, е имала за задача да установи финансовото състояние на фондовете, 
да прегледа регулаторната рамка и да предложи усъвършенстване на текстове или нови текстове. "Целта ни е вноските 
на хората за пенсии в частните пенсионни фондове да бъдат гарантирани и те да са сигурни, че им носят доходност и 
някой ден ще получат втора пенсия. За финансовото състояние изслушахме КФН, самите дружества, министърът на 
финансите и на труда и социалната политика. По регулаторната рамка също поканихме всички страни", каза Нинова. 
Тя съобщи, че ще предложи следващата седмица да бъде последното заседание на комисията, което да завърши с 
доклад с конкретни законодателни инициативи от наша страна. 
  
"Имаме съгласие да се разшири обхвата на понятието свързани лица, за да подсигурим осигурените. Ще направим 
такова законодателно предложение. Имаше съмнение за злоупотреби, за инвестиции от страна на фондовете в свързани 
фирми. Спори се много и за начина за изчисляване на доходността. Имаше различия между дружествата и КФН, като 
едните казваха, че тя е положителна, а другите, че е отрицателна. Вече работи общ екип между тях, който да изготви 
единна и най-реалистична методика", посочи Нинова. 
"Оставаме на различна позиция относно промяната в Кодекса за социално осигуряване, касаеща прехвърлянето на 
вноските в Сребърния фонд. В него няма да има индивидуални партиди", обяви Нинова.  
По думите й от дружествата са против, а Горанов и социалният министър Ивайло Калфин подкрепят това предложение.  
"Горанов иска вноските да се прехвърлят вместо в НОИ в Сребърния фонд", заяви депутатът от БСП. Според нея най-
важно е да се обоснове как ще бъдат гарантирани пенсиите на хората за в бъдеще, защото Сребърният фонд не носи 
доходност и в него не се инвестира. В Сребърния фонд хората ще загубят правата си за наследяване на пенсионните 
вноски и те ще остават за държавата, обясни още Корнелия Нинова. 
 
 
 
 



13 

 

 

Вестник Монитор 
 
√ 19 млрд. лева влизат в сектор “Земеделие” 
Почти 19 млрд. лева може да влязат в българското земеделие до края на новия програмен период. До 2020 г., в аграрния 
сектор има възможност да се инвестират 17 млрд. лева, а други 2 млрд. лева ще дойдат като допустими държавни 
помощи и доплащания, съобщи вчера изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Румен Порожанов на 
форум за селското стопанство. Очаква се днес министърът на земеделието Десислава Танева да издаде заповед за 
отварянето на мярката за инвестиции в земеделски стопанства на риск на държавата. Приемът на заявления ще стартира 
от 14 април, каза министърът по време на среща с членове на Френско-българската търговска и индустриална камара. 
Мярката ще бъде отворена осем седмици, като средствата по нея може да се използват за строителство, ремонти, 
създаване на насаждения. 
Бюджетът на мярката на този прием ще е 150 млн. евро, уточни Танева. Наредбата за прилагането на мярката беше 
публикувана през тази седмица в Държавен вестник. Всички инвестиции в Северозападна България ще ползват 
предимство, както и инвестициите в животновъдството, трайните насаждения, зеленчукопроизводството и тези на 
младите фермери, които са бенефициенти по специалната мярка от предния програмен период. 
До средата на година се очаква да се получи официалното одобрение на програмата по начина, по който я изпратихме на 
4 февруари, информира още Танева. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Икономическият растеж през 2014 г. надмина очакванията 
Според предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2014 г. брутният вътрешен продукт 
(БВП) нараства с 1,7% в реално изражение, подобрявайки значително резултата от 2013 г. (1,1%). „С основен принос за 
положителната динамика на БВП беше вътрешното търсене (2,8 пр.п.), докато външното търсене повлия по-умерено - с 
1,5 пр.п.“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев. 
Водещ фактор от страна на вътрешното търсене беше крайното потребление, даващо 1,9 пр.п. към ръста на БВП, 
следвано от брутното капиталообразуване - с 0,9 пр.п., докато вносът очаквано подейства в обратна посока (с -2,6 пр.п.). 
„От страна на предлагането, за пръв път от 2009 г. насам и трите сектора на икономиката имат положителен принос за 
ръста на БВП. От тях най-солиден беше приносът на услугите (0,7 пр.п.), следвани от индустрията (0,5 пр.п) и селското 
стопанство (0,2 пр.п).“, допълни Калчев. 
В анализа на Райфайзенбанк се отбелязва, че към януари бюджетното салдо беше положително (69,1 млн. евро), за 
първи път от април 2014 г. насам. Причина бяха ръстът при приходите с 19,3% и спадът при разходите с 1,3% спрямо 
януари миналата година. 
България емитира на международните пазари дълг за рекордните 3,1 млрд. евро в рамките на новата си средносрочна 
дългова програма в размер на 8 млрд. лв. Трансакцията беше посрещната с интерес от широк кръг инвеститори. Бяха 
емитирани 3 транша с фиксирана лихва, с падежи след 7, 12 и 20 години, на рекордно ниски нива (съответно с купони 2%, 
2,625% и 3,125%). Тези лихвени нива са близки до емитенти със съпоставими рейтинги. С това емитиране правителството 
използва почти изцяло заложения в държавния бюджет лимит за нов външен дълг тази година, като се очаква 
увеличение на отношението дълг към БВП на страната до 29,3%. В тази връзка, ново емитиране по програмата може да 
се очаква евентуално през следващата 2016 г. 
През януари, за трети пореден месец, кредитите към фирми и граждани се свиха с 8,5% на годишна база, достигайки 
49млрд. лв., като кредитирането се осъществи на фона на разнопосочна динамика на средните номинални лихви. 
От друга страна, обемът на депозитите отново нарасна на годишна база през януари - с 2,6% (1,4 млрд. лв.), до 53,5 млрд. 
лв. По компоненти, депозитите на домакинствата се увеличиха с 3,1% (1,2 млрд. лв.), достигайки 38,2 млрд. лв., а тези на 
нефинансовите предприятия нараснаха с 1,3% (189,2 млн. лв.), до 15,3 млрд. лв. 
 
investor.bg 
 
√ Прехвърлянето на вноските в Сребърния фонд ще бъде политическо решение 
Обединихме се за намаляване на таксите, които се плащат от осигурените лица към пенсионните фондове, каза 
Корнелия Нинова 
Възможността за прехвърляне на вноските за втора пенсия в Сребърния фонд ще бъде политическо решение. Това заяви 
пред журналисти председателят на Временната комисия за проучване на финансовото състояние на 
пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и професионални пенсионни фондове и 
прилагането на регулаторната рамка Корнелия Нинова. 
 „Това ще бъде политическо решение и ще стане при обсъждане на законопроекта в зала. Очаквам скоро да бъде внесен. 
Той поправя вече приетия КСО, който даваше възможност за прехвърляне на вноските в НОИ. Тук имаме своите различия 
- както експертни, така и политически. Чакаме министъра на финансите да ни даде обосновка на този законопроект – как 
ще се отрази най-вече на размера на пенсиите на хората, ще бъдат ли гарантирани за в бъдеще, защото Сребърният фонд 
не носи доходност. В Сребърния фонд парите ще загубят правото си за наследяване, ако някой почине през това време 
парите му остават за държавата”, каза Нинова, цитирана от агенция „Фокус”. 
Председателят на комисията допълни, че намерението на управляващото мнозинство е да отпадне напълно идеята за 
прехвърляне на средствата в НОИ. Това е било обсъдено и с вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин, който е 
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заявил, че в НОИ няма потенциал за управление на капиталов стълб, защото парите от вноски трябва да се инвестират в 
различен вид държавни ценни книжа, акции и т.н. Няма и възможност да се поддържа индивидуален стълб. „В 
Сребърния фонд индивидуални партиди няма да има. Те влизат във фискалния резерв, ако станат факт”, подчерта 
Корнелия Нинова. Тя добави, че ще попита финансовия министър, ако тази промяна стане факт, как ще се гарантират 
пенсиите. 
Всички се обединихме от необходимостта за намаляване на таксите, които се плащат от осигурените лица към 
фондовете, каза още Нинова. 
Тя припомни, че комисията е имала две задачи - да установи състоянието на фондовете и да прегледа регулаторната 
рамка и да предложи усъвършенстване на текстове или нови такива. „Целта ни е вноските на хората за пенсии в частните 
пенсионни фондове да бъдат гарантирани и да бъдат сигурни, че някой ден ще получат тази втора пенсия”, обясни тя. 
Нинова отчете, че по регулаторната рамка са постигнали пълно съгласие по няколко теми и ще предложи другата 
седмица проект на доклад с конкретни законодателни инициативи. „Всички се обединихме от необходимостта за 
намаляване на таксите, които се плащат от осигурените лица към фондовете. Ще видим в какъв размер ще е 
намалението. Когато в началото са стартирали фондовете, таксите са били големи и е било необходимо натрупването на 
капитал. Сега е основателно да се намалят”, коментира председателят на комисията. 
Втората тема, по която е постигнато съгласие, е да бъде разширен обхватът на понятието свързани лица. „Имаше 
съмнения за злоупотреби, имахме и конкретни сигнали”, поясни Корнелия Нинова и уточни, че промените ще бъдат в 
Закона за КФН. 
 „Третото, по което много се спори, е начинът за изчисляване на доходността. Едните казват, че е положителна, други – 
отрицателна. Причината се оказа, че работят по две различни методики. Затова вече работи общ екип между тях, който 
изготвя единна методика, която най-вярно да изчислява”, подчерта тя. 
 
√ Лихвите по депозитите за домакинствата са вече 2%, а за фирмите – 1% 
Само за първите два месеца на 2015 г. среднопретегленият лихвен процент по новите срочни левови депозити на 
домакинствата и фирмите спада от 2,1% на 1,5% 
След тенденцията към спад през цялата 2014 г. и ускоряването й през втората половина на годината, лихвените проценти 
по депозитите вече са рекордно ниски. 
През февруари сме могли да вложим свободните си парични средства на срочен банков депозит в левове при средна 
лихва от 2,01% и в евро при 1,83%. Това показва лихвената статистика на Българска народна банка (БНБ). За сравнение - 
през втория месец на 2014 г. като възнаграждение за отложеното ни потребление сме могли да получим лихва от 3,66% 
за влоговете в левове и 3,36% за тези в единната европейска валута. 
Лихвените проценти по фирмените спестявания пък са още по-ниски. През февруари лихвата, която получават 
предприятията за това, че държат паричните си средства в банките, слезе под 1%, като за депозитите в левове тя е 0,98 на 
сто. По евровите се смъква до 0,97%. Година по-рано левовите спестявания на компаниите са били олихвявани при 
средна лихва от 2,17%, а евровите – при 2,05%. 
И едно интересно сравнение. През февруари 2015 г. среднопретегленият лихвен процент по новите срочни депозити на 
домакинствата и фирмите в левове е 1,5%. За сравнение в края на 2014 г. средната ставка е била 2,1% при 3,1% в края на 
2013 г. С други думи само в първите два месеца на новата година понижението е с 0,6 процентни пункта при 1 процентен 
пункта за цялата минала година. Ето защо очакванията за още по-ниски лихвени проценти по депозитите през цялата 
2015 г. са оправдани. 
В своя тримесечен „Икономически преглед“ БНБ очаква плавно понижение на ставките по срочните депозити през 
първото полугодие на 2015 г. Според банковите анализатори тази динамика ще се обуславя от запазващата се висока 
ликвидност на банковата система, за която допринася и преразпределението на депозитната база от гарантираните 
влогове в Корпоративна търговска банка (КТБ) към останалата част от банките. 
На това мнение е икономическият екип на УниКредит Булбанк. Според експертите една от причините за тенденцията за 
спад на лихвите по депозитите е изключително ликвидната система. Те смятат, че това ще премахне част от стимулите за 
спестяване, което на свой ред би трябвало - макар и във все още скромни пропорции - да подкрепи инвестициите на 
бизнеса и потребителските разходи на домакинствата. 
Според БНБ фактор с потенциално ограничаващо влияние за прираста на депозитите на домакинствата ще бъде именно 
продължаващото понижение на лихвените проценти по спестяванията. Статистиката обаче показва, че от началото на 
2015 г. спестяванията на домакинствата в банките растат с 950 млн. лв. 
Централната банка отчита и промяна в структурата и валутата на депозитите през миналата година, преминала под знака 
на случилото се с КТБ и последвалото изплащане на гарантираните депозити. 
 „Домакинствата продължиха да влагат спестяванията си най-вече в овърнайт депозити и депозити, договорени за 
ползване след предизвестие, като свиваха срочните си депозити – тенденция, обусловена от разликата в данъчното 
третиране на тези депозити“, посочват от централната банка. 
От гледна точка на валутната структура понижение на лихвите през 2014 г. БНБ наблюдава при депозитите във всички 
валути, като най-голям е спадът на лихвените проценти при депозитите в долари, следвани от тези в евро. 
Любопитен акцент в тримесечния анализ на БНБ е фактът, че в края на 2014 г. се увеличава броят на банките, предлагащи 
лихвени проценти в най-ниските диапазони – до 1% и от 1% до 2%. Съответно – намалява и броят на банките, предлагащи 
лихви в интервала от 3% до 4% и над 4%. 
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Сравнително ниското търсене на кредитен ресурс от частния сектор, както и политиката на Европейската централна 
банка по поддържане на ниски лихви в еврозоната и предоставяне на ликвидност чрез нестандартни мерки също ще 
оказват въздействие върху лихвените равнища у нас. 
Търсенето на депозити се обуславя най-вече от макроикономическата среда, която спестителите определят като 
несигурна, и доходите на икономическите агенти. Лихвените равнища и доходността на банката пък са най-важният и с 
нарастващо значение фактор, определящ политиката на търговските банки по привличане на депозити. Това издават 
резултатите от тримесечната анкета „Финансов сектор: оценки и очаквания” на Дирекция „Икономическа и финансова 
политика“ към Министерството на финансите. 
 
 

 


