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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
pik.bg 
 
√ АИКБ: Спирането на сделки може да доведе до нарушаване на бизнес средата 
Значително разширяване на прокурорските правомощия по отношение на гражданското съдопроизводство не е 
обосновано, представлява връщане към норми, отменени в минал период и няма да доведе до добри резултати. 
Това се казва в позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) след срещата им с главния прокурор 
Сотир Цацаров по повод широко дискутираните в българското общество проекти на закони за изменение и допълнение на 
Гражданско – процесуалния кодекс (приет на първо четене от НС) и Наказателно – процесуалния кодекс (оттеглен от 
вносителите). Общо беше мнението, че важни промени в нормативната уредба не следва да се предприемат прибързано, 
а само след обществено обсъждане и внимателна оценка на въздействието. 
АИКБ изрази безпокойството на бизнеса, че предлаганите промени, предвиждащи спирането на сделки, могат да доведат 
до нарушаване на бизнес средата, влошаване на инвестиционния климат и да ограничат, препятстват и застрашат 
сигурността на търговския оборот. Разбира се, АИКБ изразява своята готовност да дискутира законодателни решения, 
насочени към защитата на обществения интерес по отношение на мерките срещу финансирането на тероризма и срещу 
изпирането на пари. 
На практика, прокуратурата и сега има възможност, осигурена от множество специални закони, да завежда и да участва в 
граждански и административни дела и може да ползва това свое право в съответните случаи, за да се намесва в защита на 
обществения интерес. От друга страна, предоставянето на обща (генерална) възможност на прокуратурата да встъпва в 
дела, като предявява неидентифициран по вид, предмет и правна характеристика иск, ще наруши принципите на 
правовата държава и на равенство на правните субекти пред закона, заявяват от АИКБ. Представителите на бизнеса 
изложиха позициите си за необходимост от изготвяне на оценка на въздействието на нормативните актове и в частност - 
на влиянието им върху бизнес средата и инвестиционния климат. 
Главният прокурор и представителите на българските работодатели се ангажираха да продължат сътрудничеството си за 
успешно реформиране на съдебната система и за гарантиране на предвидима и ясна нормативна среда за развитие на 
стопанската дейност в Република България, в съответствие с добрите практики на правовата държава, заявяват още от 
АИКБ. 
 
√ Цацаров се срещна с ръководствата на АИКБ, БСК и КРИБ 
Главният прокурор Сотир Цацаров се срещна с ръководствата на бизнес- и работодателските организации Васил Велев 
(Асоциация на индустриалния капитал в България), Божидар Данев (Българска Стопанска Камара) и Кирил Домусчиев 
(Конфедерация на работодателите и индустриалците в България). Срещата се проведе в Съдебната палата. 
Главният прокурор запозна гостите с измененията в ГПК, както и с резултатите от проведената по-рано среща между него 
и министър-председателя, съобщиха от прокуратурата. Тази позиция бе подкрепена от представителите на 
работодателските организации. Изразено бе общото становище, че придаването на нови правомощия на прокуратурата в 
гражданското съдопроизводство създава условия за намеса на държавни органи в частно-правни отношения, което може 
да създаде опасни прецеденти в развитието на нормалния граждански оборот. 
 
359news.bg 
 
√ Среща между АИКБ и Главния прокурор за ГПК 
По повод на широко дискутираните в българското общество проекти на закони за изменение и допълнение на Гражданско 
– процесуалния кодекс (приет на първо четене от НС) и Наказателно – процесуалния кодекс (оттеглен от вносителите), 
днес, 6 април 2015 г., се проведе среща между ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
и Главния прокурор на Република България. 
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Участниците се обединиха около виждането, че значително разширяване на прокурорските правомощия по отношение на 
гражданското съдопроизводство не е обосновано, представлява връщане към норми, отменени в минал период и няма да 
доведе до добри резултати. Общо беше мнението, че важни промени в нормативната уредба не следва да се предприемат 
прибързано, а само след обществено обсъждане и внимателна оценка на въздействието. 
АИКБ изрази безпокойството на бизнеса, че предлаганите промени, предвиждащи спирането на сделки, могат да доведат 
до нарушаване на бизнес средата, влошаване на инвестиционния климат и да ограничат, препятстват и застрашат 
сигурността на търговския оборот. Разбира се, АИКБ изразява своята готовност да дискутира законодателни решения, 
насочени към защитата на обществения интерес по отношение на мерките срещу финансирането на тероризма и срещу 
изпирането на пари. 
На практика, прокуратурата и сега има възможност, осигурена от множество специални закони, да завежда и да участва в 
граждански и административни дела и може да ползва това свое право в съответните случаи, за да се намесва в защита на 
обществения интерес. От друга страна, предоставянето на обща (генерална) възможност на прокуратурата да встъпва в 
дела, като предявява неидентифициран по вид, предмет и правна характеристика иск, ще наруши принципите на 
правовата държава и на равенство на правните субекти пред закона. 
Представителите на бизнеса изложиха позициите си за необходимост от изготвяне на оценка на въздействието на 
нормативните актове и в частност – на влиянието им върху бизнес средата и инвестиционния климат. 
Главният прокурор и представителите на българските работодатели се ангажираха да продължат сътрудничеството си за 
успешно реформиране на съдебната система и за гарантиране на предвидима и ясна нормативна среда за развитие на 
стопанската дейност в Република България, в съответствие с добрите практики на правовата държава. 
 
sliven.net 
 
√ Среща между ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Главния прокурор на 
Република България 
По повод на широко дискутираните в българското общество проекти на закони за изменение и допълнение на Гражданско 
– процесуалния кодекс (приет на първо четене от НС) и Наказателно – процесуалния кодекс (оттеглен от вносителите), 
днес, 6 април 2015 г., се проведе среща между ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
и Главния прокурор на Република България. 
Участниците се обединиха около виждането, че значително разширяване на прокурорските правомощия по отношение на 
гражданското съдопроизводство не е обосновано, представлява връщане към норми, отменени в минал период и няма да 
доведе до добри резултати. Общо беше мнението, че важни промени в нормативната уредба не следва да се предприемат 
прибързано, а само след обществено обсъждане и внимателна оценка на въздействието. 
АИКБ изрази безпокойството на бизнеса, че предлаганите промени, предвиждащи спирането на сделки, могат да доведат 
до нарушаване на бизнес средата, влошаване на инвестиционния климат и да ограничат, препятстват и застрашат 
сигурността на търговския оборот. Разбира се, АИКБ изразява своята готовност да дискутира законодателни решения, 
насочени към защитата на обществения интерес по отношение на мерките срещу финансирането на тероризма и срещу 
изпирането на пари. 
На практика, прокуратурата и сега има възможност, осигурена от множество специални закони, да завежда и да участва в 
граждански и административни дела и може да ползва това свое право в съответните случаи, за да се намесва в защита на 
обществения интерес. От друга страна, предоставянето на обща (генерална) възможност на прокуратурата да встъпва в 
дела, като предявява неидентифициран по вид, предмет и правна характеристика иск, ще наруши принципите на 
правовата държава и на равенство на правните субекти пред закона. 
Представителите на бизнеса изложиха позициите си за необходимост от изготвяне на оценка на въздействието на 
нормативните актове и в частност - на влиянието им върху бизнес средата и инвестиционния климат. 
Главният прокурор и представителите на българските работодатели се ангажираха да продължат сътрудничеството си за 
успешно реформиране на съдебната система и за гарантиране на предвидима и ясна нормативна среда за развитие на 
стопанската дейност в Република България, в съответствие с добрите практики на правовата държава. 
 
Канал 3 
 
√ Цацаров се срещна с шефовете на БГ-бизнеса 
Главният прокурор разяснил промените в ГПК 
Главният прокурор Сотир Цацаров се срещна с ръководствата на бизнес и работодателските организации Васил Велев 
(Асоциация на индустриалния капитал в България), Божидар Данев (Българска Стопанска Камара) и Кирил Домусчиев 
(Конфедерация на работодателите и индустриалците в България). 
Срещата се проведе в Съдебната палата, съобщиха от пресслужбата на главния прокурор. Той запозна гостите с 
измененията в ГПК, както и с резултатите от проведената по-рано среща между него и министър-председателя. 
Тази позиция бе подкрепена от представителите на работодателските организации. Изразено бе общото становище, че 
придаването на нови правомощия на прокуратурата в гражданското съдопроизводство създава условия за намеса на 
държавни органи в частно-правни отношения, което може да създаде опасни прецеденти в развитието на нормалния 
граждански оборот. 
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Вестник 24 часа 
 
√ Цацаров и работодателите за измененията в ГПК: Създават условия за държавна намеса в частни дела 
След като по-рано през деня Сотир Цацаров се срещна с премиера Бойко Борисов, главният прокурор събра в Съдебната 
палата ръководствата на бизнес- и работодателските организации Васил Велев (Асоциация на индустриалния капитал в 
България), Божидар Данев (Българска Стопанска Камара) и Кирил Домусчиев (Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България), съобщиха от пресцентъра на прокуратурата, цитирани от "Фокус". 
Главният прокурор запозна гостите с измененията в ГПК, както и с резултатите от проведената по-рано среща между него 
и министър-председателя. 
Позицията му бе подкрепена от представителите на работодателските организации. Изразено бе общото становище, че 
придаването на нови правомощия на прокуратурата в гражданското съдопроизводство създава условия за намеса на 
държавни органи в частно-правни отношения, което може да създаде опасни прецеденти в развитието на нормалния 
граждански оборот. 
 
Вестник Труд 
 
√ Работодателите подкрепиха Цацаров за измененията в ГПК: Създават условия за държавна намеса в частни дела 
След като по-рано през деня Сотир Цацаров се срещна с премиера Бойко Борисов, главният прокурор събра в Съдебната 
палата ръководствата на бизнес- и работодателските организации Васил Велев (Асоциация на индустриалния капитал в 
България), Божидар Данев (Българска Стопанска Камара) и Кирил Домусчиев (Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България), съобщиха от пресцентъра на прокуратурата, цитирани от "Фокус". 
Главният прокурор запозна гостите с измененията в ГПК, както и с резултатите от проведената по-рано среща между него 
и министър-председателя. 
Позицията му бе подкрепена от представителите на работодателските организации. Изразено бе общото становище, че 
придаването на нови правомощия на прокуратурата в гражданското съдопроизводство създава условия за намеса на 
държавни органи в частно-правни отношения, което може да създаде опасни прецеденти в развитието на нормалния 
граждански оборот.  
 
Вестник Сега 
 
√ ГЕРБ смени рязко курса за развалянето на частни сделки 
Не главният прокурор, а финансовият министър ще получи още правомощия да се намесва, когато има съмнения за 
увреждане на държавния интерес или заплаха за националната сигурност 
Инициаторите на идеята прокуратурата да се меси в частни сделки - ГЕРБ, премиерът Бойко Борисов и главният прокурор 
Сотир Цацаров, вчера направиха рязък завой и се отказаха от първоначалния си план. Новият гласи, че проектът за 
Граждански процесуален кодекс (ГПК), с който се развързват ръцете на прокуратурата, ще бъде оттеглен и преправен, като 
навсякъде главният прокурор ще бъде заместен механично с финансовия министър. Оттеглянето беше потвърдено от 
премиера Борисов пред "Сега" минути след като привечер Цацаров заяви в парламента, че "ГПК трябва да последва 
съдбата на НПК", тоест да бъде оттеглен. И до момента обаче не е ясно какви точно допълнителни правомощия ще бъдат 
дадени на министъра на финансите, който и в момента може да се намесва в сделки, когато е увреден държавен интерес, 
и дори да ги спира по закона за мерките срещу изпиране на пари. 
В петък вносителят Цветан Цветанов оттегли и проекта за изменение на Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК), с който 
на главния прокурор се даваше право да спира сделки, които нарушават държавния интерес, за 48 часа без съдебен 
контрол. Пред "Сега" Цветанов каза вчера: "Промените в ГПК ще претърпят съществени корекции. Правомощието да 
сезира прокуратурата за съмнителни сделки, при които е ощетен държавният интерес, ще бъде прехвърлено към 
финансовия министър. За това настояваха от РБ по време на дебатите при първото четене на законопроекта. Редакциите в 
поправките ще бъдат обсъдени във вторник в съвета за развитие". Той поясни, че ще бъдат отчетени всички съображения 
на главния прокурор. 
Обратът вчера настъпи след ненадейна совалка на главния прокурор Сотир Цацаров при премиера Бойко Борисов. Там 
Цацаров обявил, че не иска да се намесва по граждански дела, съобщи пресцентърът му. По време на срещата той заявил, 
че допълнителните правомощия на прокуратурата, "откровено казано, може да създадат опасни прецеденти в развитието 
на нормалния граждански оборот". Според прокуратурата Борисов споделил напълно аргументите и се ангажирал да 
запознае с тях парламентарната група на ГЕРБ. Премиерът се съгласил, че връщането към законодателни решения, 
отменени от 1998 г., е спорно и следва да се търси друг подход, свързан с права на министъра на финансите като 
представител на държавата, който подлежи на парламентарен контрол. Мнението на премиера от вчера е точно обратното 
на позицията му отпреди две седмици, когато лично той лансира спорната идея. Тогава Борисов обяви, че до този ход се 
е стигнало след негови разговори с прокурори и служби. 
Малко по-късно Цацаров се срещна по същата тема и с ръководствата на работодателските организации Васил Велев 
(Асоциация на индустриалния капитал в България), Божидар Данев (Българска стопанска камара) и Кирил Домусчиев 
(Конфедерация на работодателите и индустриалците). На разговор на четири очи с всеки поотделно той им обяснил 
доводите си срещу промените. Работодателите напълно го подкрепили. В разпространената от тях позиция става ясно, че 
нямат възражения срещу това финансовият министър да получи още права. "Той и сега има право да разваля сделки в 
определени случаи", коментира пред "Сега" изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.  
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Идеята правомощията, които се даваха на главния прокурор, да отидат при министъра на финансите за първи път бе 
лансирана от реформаторите по време на правната комисия миналата сряда. Тогава депутатът Петър Славов заяви, че 
според него не трябва да се дава право на участие в гражданския процес на прокуратурата, а това правомощие трябва да 
е на министъра на финансите. Според него и сега по закон именно той защитава интересите на държавата по граждански 
дела. Тогава Славов беше контриран от шефа на правната комисия Данаил Кирилов, който е от ГЕРБ, че с проектите се 
дават тези права и на главния прокурор, защото министърът на финансите вече си ги има и няма как той да бъде сложен 
на мястото на шефа на държавното обвинение. Само дни по-късно обаче ГЕРБ вече са точно на обратната позиция и са на 
път да вкарат министъра на финансите на мястото на главния прокурор.  
В момента по закон министърът на финансите е органът, който защитава интересите на държавата по граждански дела. В 
МФ дори има две дирекции, които се занимават с това. И сега от името на министъра на финансите може да се образуват 
дела, свързани с държавен интерес. МФ може да иска от съда да встъпи като помагач или контролираща страна по всякакви 
дела, като от съда зависи дали ще му бъде разрешено.  
По закона срещу мерките за изпиране на пари министърът на финансите и сега има право да спира при съмнения за пране 
на пари и по сигнал на ДАНС операции и сделки за срок до три работни дни. В тези случаи дирекция "Финансово 
разузнаване" на ДАНС е длъжна незабавно да уведоми и прокуратурата. Тогава прокурорът може да наложи превантивна 
мярка или да направи искане пред съответния съд за налагане на запор или възбрана. Съдът следва да се произнесе по 
искането не по-късно от 24 часа от постъпването му.  
Вероятно сега правомощията на министъра на финансите да спира сделки и операции ще бъдат разширени и ще се отнасят 
не само за съмнения за пране на пари, но и за всякакви сделки, които биха могли да навредят на държавния интерес или 
примерно на националната сигурност. Процедурата ще е същата, но кръгът от сделки и операции, които могат да бъдат 
засегнати, ще се разшири значително. 
 
Вестник Дневник 
 
√ Цацаров запознал работодатели с промените на ГЕРБ в гражданското правораздаване 
Главният прокурор Сотир Цацаров се е срещнал с представителите на работодателските организации - Васил Велев 
(Асоциация на индустриалния капитал в България),  Божидар Данев (Българска стопанска камара) и Кирил Домусчиев 
(Конфедерация на работодателите и индустриалците в България). 
От съобщение на пресцентъра на държавното обвинение става известно, че Цацаров е представил на гостите си промените 
в Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК), изготвени от управляващите от ГЕРБ, с които прокуратурата получаваше по-
разширени правомощия по граждански дела. 
Цацаров е разказал и за срещата си с премиера Бойко Борисов, за която съобщи единствено прокуратурата, на която 
главния прокурор е убедил Борисов, че идеите на депутатите от ГЕРБ главният прокурор да може да разваля сделки и да 
участва в граждански дела са популизъм. 
След разговора си с Цацаров и участващите представители на работодателските организации стигнали до същия извод. 
"Изразено бе общото становище, че придаването на нови правомощия на прокуратурата в гражданското 
съдопроизводство създава условия за намеса на държавни органи в частнoправни отношения, което може да създаде 
опасни прецеденти в развитието на нормалния граждански оборот", завършва съобщението на държавното обвинение. 
 
Вестник Монитор 
 
√ След среща с премиера Бойко Борисов - Цацаров: Финансист №1 да спира сделките, жилещи държавата 
Главният прокурор да може да стопира операции при тероризъм и пране на пари 
Министърът на финансите да има право да спира или да обжалва частни сделки. Това предлага главният прокурор Сотир 
Цацаров, който вчера се срещна първо с министър-председателя Бойко Борисов, а след това и с представители на бизнеса 
у нас, за да обсъдят промените в ГПК и НПК. 
Измененията в Гражданско-процесуалния кодекс бяха приети миналата седмица от парламента и предвиждат главният 
прокурор да може да обжалва пред съда договорки, накърняващи интересите на държавата или обществото. Тези в НПК 
пък предвиждаха той да може да спира в изключителни случаи за 48 часа подобни сделки, но в крайна сметка беше решено 
изменението да се отложи и да влезе в друг закон. 
След вчерашния разговор на Цацаров с премиера от прокуратурата пуснаха изявление на обвинител №1, в което той 
настоява тези правомощия да бъдат дадени на финансовия министър. А в случаите, когато са засегнати държавни имоти – 
на регионалния. “Проблемът не е в това дали прокуратурата има необходимите “капацитет и интегритет” да упражнява 
такива права. Такива доводи принизяват ефекта от подобен закон до нивото на обикновения политически популизъм. 
Придаването на нови правомощия в гражданското съдопроизводство създава условия за намеса на държавни органи в 
частно-правни отношения, което, откровено казано, може да създаде опасни прецеденти в развитието на нормалния 
граждански оборот”, заявява обвинител №1 и допълва: “Освен това действащият ГПК предвижда принципното положение, 
че държавата се представлява от министъра на финансите, а по дела, които се отнасят до недвижими имоти, държавна 
собственост – от министъра на регионалното развитие и благоустройството”. Мнението на Цацаров е, че и към момента 
държавното обвинение разполага със сериозен инструментариум чрез който може да обезпечава бъдещи вземания на 
държавата. “Повече права не са нужни на държавното обвинение, а на министъра на финансите при осъществяваната от 
него защита на интересите на държавата, включително и в гражданския процес. Максималното разширяване на 
правомощията на прокурора би могло да бъде възможността да обжалва всеки съдебен акт, който засяга имуществените 
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права и законни интереси на държавата и само на нея!”, категоричен е Цацаров. Той настоява и да се помисли сериозно и 
върху идеята обвинител №1 да спира сделки, опасни за държавата, за 48 часа. Според него подобно правомощие е “крайно 
неприемливо и крие опасности за свободния гражданския оборот и за търговците”. Затова предлага то също да бъде 
дадено на министъра на финансите, който да го ползва “при защита на интересите на държавата, и то в изключителни 
случаи “Главният прокурор се нуждае от такива правомощия по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и 
по Закона за мерките срещу изпирането на пари, но не и в други случаи”, категоричен е Цацаров. Според него премиерът 
е заявил, че споделя мнението му и се е ангажирал да запознае парламентарната група на ГЕРБ с това становище. 
“Министър-председателят също изрази мнение, че връщането към законодателни решения, отменени от 1998 г., е спорно 
и следва да се търси друг подход, свързан с права на министъра на финансите, като представител на държавата, който 
подлежи на парламентарен контрол”, пишат още от прокуратурата. По-късно през деня Цацаров се срещна с ръководствата 
на бизнес и работодателските организации Васил Велев (АИКБ), Божидар Данев (БСК) и Кирил Домусчиев (КРИБ). По време 
и на този разговор обвинител №1 е заявил същата позиция, която е била подкрепена от представителите на бизнеса, 
съобщиха още от прокуратурата. 
 
Вестник  Новинар 
 
√ Главният прокурор не иска повече правомощия 
Обмислят Горанов да разваля частни сделки 
Главният прокурор Сотир Цацаров отказва да има допълнителни правомощия за разваляне на частни сделки. 
Становището му е, че придаването на нови възможности за намеса на държавни органи в частно-правни отношения крие 
опасни прецеденти в развитието на нормалния граждански оборот. 
Мнението си Цацаров е изложил пред премиера Бойко Борисов, съобщиха от прокуратурата. Двамата обсъдиха вчера 
приетите спешни промени в Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК). Те гласят, че прокуратурата ще може да започва 
производства в защита на държавния интерес, като прокурорът ще може да настоява за развалянето на подобни сделки. 
„Конкретният повод (сделките за едно евро) не може да обоснове сам по себе си предлаганите изменения. В наказателния 
процес прокуратурата разполага с правото да претендира за мерки за обезпечаване на глоба, конфискация и отнемане на 
вещи в полза на държавата”, смята Цацаров. 
Той определи и като „крайно неприемливо” предложението главният прокурор да спира финансови операции или сделки 
за срок до 48 часа. Това искане бе внесено като изменение в Наказателно-процесуалния кодекс. То обаче не беше 
гласувано в парламента заедно с приемането на корекциите в ГПК, както се очакваше, а бе оттеглено от вносителите от 
ГЕРБ. 
Премиерът Бойко Борисов изрази съгласие с аргументите на главния прокурор. Той възнамерява да запознае подробно 
парламентарната група на ГЕРБ с мнението на обвинител номер 1. 
Междувременно се засили нагласата вместо на главния прокурор правомощията за разваляне на търговски сделки в ущърб 
на държавата да се дадат на финансовия министър. Такова мнение вече се чу от депутатите, като бе подкрепено вчера и 
от Цацаров. 
По време на срещата си с Борисов главният прокурор посочи, че и в сега действащия ГПК също се предвижда принципното 
положение, че държавата се представлява от министъра на финансите, а по дела, които се отнасят до недвижими имоти, 
държавна собственост – от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
В понеделник Цацаров разговаря и с представители на бизнеса, сред които бяха Васил Велев (Асоциация на индустриалния 
капитал в България), Божидар Данев (Българска стопанска камара) и Кирил Домусчиев (Конфедерация на работодателите 
и индустриалците в България). Поводът отново бяха промените в ГПК. 
Освен прецизиране на приетите текстове в ГПК на парламента предстои и обсъждане за разделянето на Висшия съдебен 
съвет на две колегии - съдийска и прокурорска и следователска. Предложенията, залегнали в Закона за съдебната власт, 
са част от мерките за съдебна реформа. В тази връзка председателят на Висшия касационен съд Лозан Панов призова към 
конкретни действия. 
"Промяната в съдебната система трябва според мен да започне с реформа на ниво „образование“, защото потенциалът на 
хората, които ще се занимават с правосъдие, идва точно оттам", коментира пред БНР той. 
Панов смята, че докато дебатът за реформата не се проведе в детайли, е рано да се говори за необходимост от промяна в 
конституцията. В същото време той отбеляза, че има спад на исканията за използване на специални разузнавателни 
средства (СРС). 
 
Вестник Строител 
 
√ Главният прокурор се срещна с ръководствата на АИКБ, БСК и КРИБ 
Главният прокурор Сотир Цацаров се срещна с ръководствата на бизнес- и работодателските организации г-н Васил Велев 
(Асоциация на индустриалния капитал в България), г-н Божидар Данев (Българска Стопанска Камара) и г-н Кирил 
Домусчиев (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България). Срещата се проведе в Съдебната палата. 
Главният прокурор запозна гостите с измененията в ГПК, както и с резултатите от проведената по-рано среща между него 
и министър-председателя. 
Тази позиция бе подкрепена от представителите на работодателските организации. Изразено бе общото становище, че 
придаването на нови правомощия на прокуратурата в гражданското съдопроизводство създава условия за намеса на 
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държавни органи в частно-правни отношения, което може да създаде опасни прецеденти в развитието на нормалния 
граждански оборот. 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ Главният прокурор Сотир Цацаров се срещна с ръководствата на АИКБ, БСК и КРИБ 
Днес, 6 април главният прокурор Сотир Цацаров се срещна с ръководствата на бизнес- и работодателските организации 
Васил Велев (Асоциация на индустриалния капитал в България), Божидар Данев (Българска Стопанска Камара) и Кирил 
Домусчиев (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България). Срещата се проведе в Съдебната палата, 
съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата. Главният прокурор запозна гостите с измененията в ГПК, както и с резултатите 
от проведената по-рано среща между него и министър-председателя.  
Тази позиция бе подкрепена от представителите на работодателските организации. Изразено бе общото становище, че 
придаването на нови правомощия на прокуратурата в гражданското съдопроизводство създава условия за намеса на 
държавни органи в частно-правни отношения, което може да създаде опасни прецеденти в развитието на нормалния 
граждански оборот. 
 
БТА 
 
√ Главният прокурор е обсъдил измененията в ГПК с ръководствата на работодателски организации 
Главният прокурор Сотир Цацаров се е срещнал с ръководители на бизнес- и работодателски организации - Васил Велев -  
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Божидар Данев - Българската стопанска камара, и Кирил Домусчиев - 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 
На срещата, състояла се в Съдебната палата, Цацаров е запознал гостите си с измененията в ГПК, както и с резултатите от 
срещата си с премиера Бойко Борисов. Представителите на работодателските организации и на прокуратурата са се 
съгласили, че възлагането на нови правомощия на прокуратурата в гражданското съдопроизводство създава условия за 
намеса на държавни органи в частноправни отношения, което може да създаде опасни прецеденти в развитието на 
нормалния граждански оборот, се посочва в съобщението. 
 
investor.bg 
 
√ Работодатели: Промените в ГПК ще се отразят негативно на бизнес средата 
Липсват аргументи за нуждата от разширяване на правомощията на прокуратурата, както и за очакваните ефекти 
Българската стопанска камара (БСК), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Конфедерацията на 
работодателите в България (КРИБ) не подкрепят предвидените в Закона за изпълнение и допълнение на Гражданския 
процесуален кодекс (ГПК) предложения, предвиждащи допълнителни правомощия за участие на прокуратурата в 
гражданския процес. 
Това се казва в позиция на работодателските организации, представена днес на среща с главния прокурор Сотир Цацаров. 
Подобна законодателна промяна ще се отрази крайно негативно върху бизнес средата и инвестиционния климат, налице 
е и противоречие с европейското законодателство и практика - около тази позиция са се обединили участниците в срещата. 
Предвиждането на допълнителни правомощия за прокуратурата да започва граждански дела и да встъпва като страна в 
процеса, с оглед защитата на интересите на държавата и общините и на граждани, ползващи се с особена закрила на 
закона, по своята същност е опит за установяване на „контрол върху контролните органи“, смятат от БСК. Това е прецедент, 
с който се прехвърля отговорност от държавната администрация към разследващите органи, без с това да се увеличава 
усещането за справедливост в обществото. 
В проекта липсват аргументи за необходимостта от разширяване на тези правомощия, нужните за това финансови и 
човешки ресурси, както и очакваните ефекти, посочва се в позиицията. 
Значително разширяване на прокурорските правомощия по отношение на гражданското съдопроизводство не е 
обосновано, представлява връщане към норми, отменени в минал период, и няма да доведе до добри резултати. Това се 
посочва и в официалната позиция на АИКБ. 
Важни промени в нормативната уредба не следва да се предприемат прибързано, а само след обществено обсъждане и 
внимателна оценка на въздействието, уточнява се в документа. 
АИКБ изразява безпокойството на бизнеса, че предлаганите промени, предвиждащи спирането на сделки, могат да 
доведат до нарушаване на бизнес средата, влошаване на инвестиционния климат и да ограничат, препятстват и застрашат 
сигурността на търговския оборот. 
На практика, прокуратурата и сега има възможност, осигурена от множество специални закони, да завежда и да участва в 
граждански и административни дела и може да ползва това свое право в съответните случаи, за да се намесва в защита на 
обществения интерес. От друга страна, предоставянето на обща (генерална) възможност на прокуратурата да встъпва в 
дела, като предявява неидентифициран по вид, предмет и правна характеристика иск, ще наруши принципите на 
правовата държава и на равенство на правните субекти пред закона. 
С оглед на заявените намерения за включване на разпоредите на оттегления ЗИД на НПК в Закона за съдебната власт, от 
БСК допълват, че предлаганият текст, според който „в изключителни случаи главният прокурор или определен негов 
заместник може да спре финансова операция или сделка с имущество за срок до 48 часа“, съдържа множество неясноти. 
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- Какъв е фактическият състав, който трябва да е налице, за да се пристъпи към „спиране на финансова операция или сделка 
с имущество“? Кой и по какъв ред уведомява прокуратурата за наличието на „изключителни случаи“? Липсва дефиниция 
за „изключителни случаи“. 
-  Не е ясно какво е правното действие на „спирането“ по отношение на страните по сделката и на третите лица (нотариуси, 
съдии по вписвания, кредитори, органи по приходите и пр.), както и при неизпълнение на „спирането“. 
- Липсва легална дефиниция на понятието „спиране“ на финансова операция или сделка с имущество: С какъв акт се 
извършва? Изисква ли се писмен акт? Подлежи ли на обжалване? Представлява ли административен акт? На кой етап 
„спирането“ поражда действие - преди или след сключване на сделката? Какво е задължението на страните по сделката? 
От кой момент тече 48-часовият срок и какво се случва след изтичането му? Какви са санкциите при неправомерно 
„спиране“ на сделки? 
- Липсват механизми за защита за страните по сделката за претърпените вреди и пропуснати ползи, в случай че 
основанието за „спиране“ на сделката отпадне и не се повдигнат обвинения. 
- Не е направен анализ за съответствие на законопроекта с правото за Европейския съюз и залегналите в него основни 
свободи на движение на хора, стоки, услуги и капитали. 
Приемането на подобно законодателство само по себе си представлява антипазарна мярка, която ще се явява отблъскваща 
за инвеститорите, ще повлияе неблагоприятно върху бизнеса, инвестиционния климат, гражданския и търговския оборот, 
посочва се в позицията на камарата. 
Участието на прокуратурата в граждански дела създава условия за опасни прецеденти, като влиза в конфликт с 
конституционно установени и гарантирани свободи, с основни принципи на търговското право и гражданското право, в 
противоречие с демократичния характер на българското законодателство, допълват от стопанската камара. 
Представителите на Конфедерацията на работодателите в България споделят аналогична позиция. Не е необходимо 
извънредно законодателство, каквото би представлявало тази поправка в ГПК, се казва и в тяхното съобщение до медиите. 
Позицията на КРИБ е, че съществуващата нормативна уредба дава достатъчно възможности на изпълнителната власт да 
упражнява нужния контрол, който да гарантира изправността на сделките, без ненужно да затруднява работата на бизнеса. 
 
√ Главният прокурор предлага промените в ГПК да бъдат оттеглени 
Другият вариант е да се мисли за корекции само по отношение на правомощията на финансовия министър, според 
Сотир Цацаров 
За мен най-доброто решение е законопроектът за изменение на Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ да последва 
съдбата на законопроекта за изменение на НПК т.е. да бъде оттеглен. Това каза главният прокурор Сотир Цацаров пред 
журналисти преди да участва в дискусия за съдебната реформа, организирана от АБВ. 
Според Цацаров другият вариант е да се мисли за корекции само по отношение на правомощията на финансовия 
министър, каквато идея по-рано днес лансира Цветан Цветанов от ГЕРБ. По думите му и сега по ГПК държавният интерес 
се защитава от финансовия министър. 
Цацаров добави, че е съгласен с мнението на министъра на правосъдието Христо Иванов, че правомощията на 
прокуратурата не трябва да се разширяват. Той смята, че не трябва да се създава свръхструктура, която не се знае след 
една-две години как ще функционира, пише БТА. 
Главният прокурор каза още, че и най-големите работодателски организации и премиерът са съгласни със становището 
му. Работодателите виждат в предвижданите правомощия главният прокурор да спира сделки до 48 часа заплаха за 
бизнеса. 
Цацаров заяви, че нагласа за съдебна реформа има, но има разминавания във вижданията как тя трябва да бъде 
осъществена. 
По-рано днес главният прокурор се срещна с ръководители на бизнес- и работодателски организации - Васил Велев - 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Божидар Данев -Българската стопанска камара, и Кирил Домусчиев - 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. На срещата, състояла се в Съдебната палата, Цацаров е 
запознал гостите си с измененията в ГПК, както и с резултатите от днешната му среща с премиера Бойко Борисов. 
Представителите на работодателските организации и на прокуратурата са се съгласили, че възлагането на нови 
правомощия на прокуратурата в гражданското съдопроизводство създава условия за намеса на държавни органи в 
частноправни отношения, което може да създаде опасни прецеденти в развитието на нормалния граждански оборот, се 
посочва в съобщението. 
 
√ Цацаров: Промените в ГПК са политически популизъм 
Намесата на държавни органи в частно-правни отношения може да е опасeн прецедент, твърди главният прокурор 
Главният прокурор Сотир Цацаров е заявил пред премиера Бойко Борисов, че намеса на държавни органи в частно-правни 
отношения може да създаде опасни прецеденти в развитието на нормалния граждански оборот. 
Цацаров е обсъдил с Борисов измененията в ГПК, като е изтъкнал, че предлаганите норми възстановяват правомощията 
на прокурорските органи, ограничени със законови промени от 1998 г. 
 „Въвеждането отново на такива разпоредби не може да бъде оценено положително. Проблемът не е в това, дали 
прокуратурата има необходимите „капацитет и интегритет” да упражнява такива права. Такива доводи принизяват ефекта 
от подобен закон до нивото на обикновения политически популизъм“, смята Цацаров. 
В петък с гласовете на ГЕРБ, ПФ, БСП, ДПС и АБВ беше приета на първо четене поправката в ГПК, с която се оправомощава 
прокуратурата да атакува пред съда всеки акт, "засягащ имуществени права и законни интереси на държавата, общините 
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или на граждани, ползващи се от особена закрила на закона, макар и да не е участвал в производството, в което актът е 
постановен". 
Внесените законодателни промени бяха предизвикани от кризата с КТБ. Сред предложенията е възможността 
прокуратурата да е самостоятелна страна, когато се защитава държавният или общински интерес, и да се обжалват вече 
постановени актове. 
Цацаров припомня, че действащият ГПК предвижда принципното положение държавата да се представлява от министъра 
на финансите, а по дела, които се отнасят за недвижими имоти, държавна собственост - от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството. 
Конкретният повод - сделките „за едно евро”, не може да обоснове сам по себе си предлаганите изменения, смята 
Цацаров. 
Независимо от оттеглянето на законопроекта за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, поради направените 
изявления за такива промени в Закона за съдебната власт, главният прокурор коментира и възможността да спира 
финансови операции или сделки за срок до 48 часа. Такова законодателно решение, според него, е крайно неприемливо. 
Логично е министърът на финансите да разполага с такива правомощия при защита на интересите на държавата и то в 
изключителни случаи. 
Както стана ясно, мнозинството обмисля редакция на първоначалната си идея главният прокурор да спира за 48 часа 
сделки на бизнеса. Промяната беше внесена в парламента, след като банкерът Цветан Василев продаде шест дружества 
на консорциума LIC33 за 1 евро. 
В петък обаче поправката изненадващо беше оттеглена и не бе гласувана въпреки първоначалната готовност за това. Днес 
зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов обяви, че тя ще бъде прецизирана между първо и второ четене и е възможно 
правомощието по спирането на бизнес сделки да бъде дадено на финансовия министър, а не на главния прокурор. 
От прокуратурата съобщават, че премиерът Бойко Борисов е споделил напълно аргументите на главния прокурор и се е 
ангажирал да запознае с тях парламентарната група на ГЕРБ. Борисов се е съгласил, че връщането към законодателни 
решения, отменени преди години, е спорно и трябва да се търси друг подход, свързан с правата на министъра на финансите 
като представител на държавата. 
по наказателните. Това мнение изрази министърът на правосъдието Христо Иванов пред БНР в коментар на законопроекта, 
внесен през миналата седмица от ГЕРБ. 
Министърът заяви, че не смята, че има опит да бъде бламирана съдебната реформа от страна на ГЕРБ, а по-скоро е било 
недооценено как ще прозвучи това. 
Иванов смята обаче, че на централните политически въпроси на реформата не може да бъде отговорено без промени в 
Конституцията. 
А централният политически въпрос на съдебната реформа е един - как да имаме прокуратура, която е ефективна, която е 
фокусирана наистина върху наказателното производство, и как тя да бъде достатъчно имунизирана от изкушения да се 
включва по един или друг начин в политическия живот и разпределението на властовия ресурс в страната, изтъкна 
министърът. 
Иванов подчерта, че трябва да се придвижим "колкото се може по-далеч" от прокуратурата, която е безконтролна, която 
има свръхправомощия да се меси в гражданския оборот. 
Според министъра е необходимо също прокуратурата да носи отговорност за несправянето с важните дела. 
"Време е да си отговорим на въпроса кой ще носи отговорност за несправянето с тези казуси, включително по 
законодателен път. Министерският съвет се ангажира много повече да погледне в очите този въпрос, в рамките на своите 
правомощия. Съдебната реформа може да бъде завършена само с промени в Конституцията, но за момента политическа 
воля за такива промени липсва", посочи министърът на правосъдието. 
По думите му по отношение на съдебната система няма невинни. "Нито в ръководството на съдебната власт, нито в 
парламента, така че въпросът е все пак да стигнем до някакъв резултат. Очевидно няма политическа воля да се повдигне 
темата за промени в Конституцията по достатъчно сериозен начин, но и има доста неща, които могат да се направят на 
законодателно ниво. Нека да ги свършим тях и вече ще видим оттам нататък как продължаваме", допълни той. 
Въпреки всичко, което се изприказва по отношение на стратегията за съдебна реформа, Христо Иванова смята, че тя е 
достатъчно конкретна, че да позволява на депутатите в очертаните от нея рамки да предлагат конкретни алтернативи. 
Самият факт, че ние виждаме два законопроекта, които са толкова сходни, показва, че стратегията очертава достатъчно 
ясно едно поле, смята той. 
 
news.bg 
 
√ Бизнесът против широки прокурорски правомощия в ГПК 
Значително разширяване на прокурорските правомощия по отношение на гражданското съдопроизводство не е 
обосновано, представлява връщане към норми, отменени в минал период и няма да доведе до добри резултати. Това е 
общата позиция на бизнеса и работодателите, представена по време на срещите, които главният прокурор Сотир Цацаров 
проведе днес. 
Главният прокурор организира от рано сутринта рейд от срещи по темата за предлаганите промени в ГПК и правомощията 
на прокуратурата. Рано сутринта той разговаря с премиера Бойко Борисов, а след това продължи и със срещи с 
ръководствата на бизнес- и работодателските организации Васил Велев (Асоциация на индустриалния капитал в България), 
Божидар Данев (Българска Стопанска Камара) и Кирил Домусчиев (Конфедерация на работодателите и индустриалците в 
България). 
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Общо беше мнението, че важни промени в нормативната уредба не следва да се предприемат прибързано, а само след 
обществено обсъждане и внимателна оценка на въздействието. 
Българската стопанска камара (БСК) не подкрепя предвидените в ЗИД на ГПК предложения, предвиждащи допълнителни 
правомощия на прокуратурата в гражданския процес. Подобна законодателна промяна ще се отрази крайно негативно 
върху бизнес средата и инвестиционния климат. Налице е и противоречие с европейското законодателство и практика, 
заявяват от БСК. 
Асоциацията на индустриалния капител в България (АИКБ) изразява безпокойството на бизнеса, че предлаганите промени, 
предвиждащи спирането на сделки, могат да доведат до нарушаване на бизнес средата, влошаване на инвестиционния 
климат и да ограничат, препятстват и застрашат сигурността на търговския оборот. Разбира се, АИКБ изразява своята 
готовност да дискутира законодателни решения, насочени към защитата на обществения интерес по отношение на 
мерките срещу финансирането на тероризма и срещу изпирането на пари. 
На практика, прокуратурата и сега има възможност, осигурена от множество специални закони, да завежда и да участва в 
граждански и административни дела и може да ползва това свое право в съответните случаи, за да се намесва в защита на 
обществения интерес. От друга страна, предоставянето на обща (генерална) възможност на прокуратурата да встъпва в 
дела, като предявява неидентифициран по вид, предмет и правна характеристика иск, ще наруши принципите на 
правовата държава и на равенство на правните субекти пред закона. 
Представителите на бизнеса изложиха позициите си за необходимост от изготвяне на оценка на въздействието на 
нормативните актове и в частност - на влиянието им върху бизнес средата и инвестиционния климат. 
 
cross.bg 
 
√ Главният прокурор се срещна с ръководствата на АИКБ, БСК и КРИБ 
Главният прокурор Сотир Цацаров се срещна с ръководствата на бизнес- и работодателските организации - Васил Велев 
(Асоциация на индустриалния капитал в България), Божидар Данев (Българска Стопанска Камара) и Кирил Домусчиев 
(Конфедерация на работодателите и индустриалците в България), съобщава пресцентърът на прокуратурата. 
Срещата е била проведена в Съдебната палата. Главният прокурор е запознал гостите с измененията в ГПК и с резултатите 
от проведената по-рано среща между него и министър-председателя. 
Тази позиция е била подкрепена от представителите на работодателските организации. Изразено е общо становище, че 
придаването на нови правомощия на прокуратурата в гражданското съдопроизводство създава условия за намеса на 
държавни органи в частно-правни отношения, което може да създаде опасни прецеденти в развитието на нормалния 
граждански оборот. 
 
frognews.bg 
 
√ Бизнесът скочи срещу прокурорските правомощия в ГПК 
Бизнесът скочи на прокурорските правомощия в ГПК. Значително им разширяване по отношение на гражданското 
съдопроизводство не е обосновано, представлява връщане към норми, отменени в минал период и няма да доведе до 
добри резултати. Това е общата позиция на бизнеса и работодателите, представена по време на срещите, които главният 
прокурор Сотир Цацаров проведе днес. 
Тази сутрин той разговаря с премиера Бойко Борисов, а след това продължи и със срещи с ръководствата на бизнес- и 
работодателските организации Васил Велев (Асоциация на индустриалния капитал в България), Божидар Данев (Българска 
Стопанска Камара) и Кирил Домусчиев (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България). 
Общо беше мнението, че важни промени в нормативната уредба не следва да се предприемат прибързано, а само след 
обществено обсъждане и внимателна оценка на въздействието. Българската стопанска камара (БСК) не подкрепя 
предвидените в ЗИД на ГПК предложения, предвиждащи допълнителни правомощия на прокуратурата в гражданския 
процес. Подобна законодателна промяна ще се отрази крайно негативно върху бизнес средата и инвестиционния климат. 
Налице е и противоречие с европейското законодателство и практика, заявяват от БСК. 
Асоциацията на индустриалния капител в България (АИКБ) изразява безпокойството на бизнеса, че предлаганите промени, 
предвиждащи спирането на сделки, могат да доведат до нарушаване на бизнес средата, влошаване на инвестиционния 
климат и да ограничат, препятстват и застрашат сигурността на търговския оборот. Разбира се, АИКБ изразява своята 
готовност да дискутира законодателни решения, насочени към защитата на обществения интерес по отношение на 
мерките срещу финансирането на тероризма и срещу изпирането на пари. 
На практика, прокуратурата и сега има възможност, осигурена от множество специални закони, да завежда и да участва в 
граждански и административни дела и може да ползва това свое право в съответните случаи, за да се намесва в защита на 
обществения интерес. От друга страна, предоставянето на обща (генерална) възможност на прокуратурата да встъпва в 
дела, като предявява неидентифициран по вид, предмет и правна характеристика иск, ще наруши принципите на 
правовата държава и на равенство на правните субекти пред закона. 
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novini.bg 
 
√ ГЕРБ смени рязко курса за развалянето на частни сделки 
Инициаторите на идеята прокуратурата да се меси в частни сделки - ГЕРБ, премиерът Бойко Борисов и главният прокурор 
Сотир Цацаров, вчера направиха рязък завой и се отказаха от първоначалния си план. 
Новият гласи, че проектът за Граждански процесуален кодекс (ГПК), с който се развързват ръцете на прокуратурата, ще 
бъде оттеглен и преправен, като навсякъде главният прокурор ще бъде заместен механично с финансовия министър. 
Оттеглянето беше потвърдено от премиера Борисов минути след като привечер Цацаров заяви в парламента, че "ГПК 
трябва да последва съдбата на НПК", тоест да бъде оттеглен, пише в. Сега. И до момента обаче не е ясно какви точно 
допълнителни правомощия ще бъдат дадени на министъра на финансите, който и в момента може да се намесва в сделки, 
когато е увреден държавен интерес, и дори да ги спира по закона за мерките срещу изпиране на пари. 
В петък вносителят Цветан Цветанов оттегли и проекта за изменение на Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК), с който 
на главния прокурор се даваше право да спира сделки, които нарушават държавния интерес, за 48 часа без съдебен 
контрол. Цветанов каза вчера: "Промените в ГПК ще претърпят съществени корекции. Правомощието да сезира 
прокуратурата за съмнителни сделки, при които е ощетен държавният интерес, ще бъде прехвърлено към финансовия 
министър. За това настояваха от РБ по време на дебатите при първото четене на законопроекта. Редакциите в поправките 
ще бъдат обсъдени във вторник в съвета за развитие". Той поясни, че ще бъдат отчетени всички съображения на главния 
прокурор. 
Обратът вчера настъпи след ненадейна совалка на главния прокурор Сотир Цацаров при премиера Бойко Борисов. Там 
Цацаров обявил, че не иска да се намесва по граждански дела, съобщи пресцентърът му. По време на срещата той заявил, 
че допълнителните правомощия на прокуратурата, "откровено казано, може да създадат опасни прецеденти в развитието 
на нормалния граждански оборот". Според прокуратурата Борисов споделил напълно аргументите и се ангажирал да 
запознае с тях парламентарната група на ГЕРБ. Премиерът се съгласил, че връщането към законодателни решения, 
отменени от 1998 г., е спорно и следва да се търси друг подход, свързан с права на министъра на финансите като 
представител на държавата, който подлежи на парламентарен контрол. Мнението на премиера от вчера е точно обратното 
на позицията му отпреди две седмици, когато лично той лансира спорната идея. Тогава Борисов обяви, че до този ход се 
е стигнало след негови разговори с прокурори и служби. 
Малко по-късно Цацаров се срещна по същата тема и с ръководствата на работодателските организации Васил Велев 
(Асоциация на индустриалния капитал в България), Божидар Данев (Българска стопанска камара) и Кирил Домусчиев 
(Конфедерация на работодателите и индустриалците). На разговор на четири очи с всеки поотделно той им обяснил 
доводите си срещу промените. Работодателите напълно го подкрепили. В разпространената от тях позиция става ясно, че 
нямат възражения срещу това финансовият министър да получи още права. "Той и сега има право да разваля сделки в 
определени случаи", коментира пред "Сега" изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. 
Идеята правомощията, които се даваха на главния прокурор, да отидат при министъра на финансите за първи път бе 
лансирана от реформаторите по време на правната комисия миналата сряда. Тогава депутатът Петър Славов заяви, че 
според него не трябва да се дава право на участие в гражданския процес на прокуратурата, а това правомощие трябва да 
е на министъра на финансите. Според него и сега по закон именно той защитава интересите на държавата по граждански 
дела. Тогава Славов беше контриран от шефа на правната комисия Данаил Кирилов, който е от ГЕРБ, че с проектите се 
дават тези права и на главния прокурор, защото министърът на финансите вече си ги има и няма как той да бъде сложен 
на мястото на шефа на държавното обвинение. Само дни по-късно обаче ГЕРБ вече са точно на обратната позиция и са на 
път да вкарат министъра на финансите на мястото на главния прокурор. 
В момента по закон министърът на финансите е органът, който защитава интересите на държавата по граждански дела. В 
МФ дори има две дирекции, които се занимават с това. И сега от името на министъра на финансите може да се образуват 
дела, свързани с държавен интерес. МФ може да иска от съда да встъпи като помагач или контролираща страна по всякакви 
дела, като от съда зависи дали ще му бъде разрешено. 
По закона срещу мерките за изпиране на пари министърът на финансите и сега има право да спира при съмнения за пране 
на пари и по сигнал на ДАНС операции и сделки за срок до три работни дни. В тези случаи дирекция "Финансово 
разузнаване" на ДАНС е длъжна незабавно да уведоми и прокуратурата. Тогава прокурорът може да наложи превантивна 
мярка или да направи искане пред съответния съд за налагане на запор или възбрана. Съдът следва да се произнесе по 
искането не по-късно от 24 часа от постъпването му. 
Вероятно сега правомощията на министъра на финансите да спира сделки и операции ще бъдат разширени и ще се отнасят 
не само за съмнения за пране на пари, но и за всякакви сделки, които биха могли да навредят на държавния интерес или 
примерно на националната сигурност. Процедурата ще е същата, но кръгът от сделки и операции, които могат да бъдат 
засегнати, ще се разшири значително. 
 
clubz.bg 
 
√ Цацаров представил на бизнеса приетите от парламента промени в ГПК 
След като посети премиера, главният прокурор прие ръководствата на три работодателски организации 
Натовареният понеделник на главния прокурор Сотир Цацаров продължава. След като сутринта той посети министър-
председателя Бойко Борисов, за да се изкаже против увеличаването на правомощията на прокуратурата при търговски 
сделки, обвинител №1 посрещна в кабинета си ръководствата на три от националнопредставителни работодателски 
организации. 
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Един след друг при Цацаров бяха Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Божидар Данев от 
Българската стопанска камара и Кирил Домусчиев от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.  
Предлагаме ви пълния текст на краткото съобщение на прокуратурата: 
"На 6 април 2015 г. главният прокурор Сотир Цацаров се срещна с ръководствата на бизнес- и работодателските 
организации г-н Васил Велев (Асоциация на индустриалния капитал в България), г-н Божидар Данев (Българска Стопанска 
Камара) и г-н Кирил Домусчиев (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България). Срещата се проведе в 
Съдебната палата. Главният прокурор запозна гостите с измененията в ГПК, както и с резултатите от проведената по-рано 
среща между него и министър-председателя. 
Тази позиция бе подкрепена от представителите на работодателските организации. Изразено бе общото становище, че 
придаването на нови правомощия на прокуратурата в гражданското съдопроизводство създава условия за намеса на 
държавни органи в частнoправни отношения, което може да създаде опасни прецеденти в развитието на нормалния 
граждански оборот." 
 
komentator.bg 
 
√ Цацаров и работодатели с обща позиция за промените в ГПК 
Придаването на нови правомощия на прокуратурата в гражданското съдопроизводство създава условия за намеса на 
държавни органи в частнoправни отношения, което може да създаде опасни прецеденти в развитието на нормалния 
граждански оборот. 
Тази позиция е подкрепена от представителите на работодателските организации по време на днешната им среща с 
главният прокурор Сотир Цацаров, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Днес Сотир Цацаров е обсъдил последните 
изменения в ГПК с Васил Велев (Асоциация на индустриалния капитал в България), Божидар Данев (Българска Стопанска 
Камара) и Кирил Домусчиев (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България). Срещата се е провела в 
Съдебната палата. Главният прокурор е запознал събеседниците си и с резултатите от проведената по-рано среща между 
него и министър-председателя. 
Както вече съобщихме, по-рано днес главният прокурор Сотир Цацаров е критикувал доста остро пред премиера Бойко 
Борисов измененията в ГПК, приети на първо четене от парламента през миналата седмица. Според Цацаров, придаването 
на нови правомощия в гражданското съдопроизводство създава условия за намеса на държавни органи в частно-правни 
отношения, което може да създаде опасни прецеденти в развитието на нормалния граждански оборот“. По думите на 
Цацаров, повече права не са нужни на държавното обвинение, а на министъра на финансите, при осъществяваната от него 
защита на интересите на държавата, включително и в гражданския процес. 
 
stz7.com 
 
√ Цацаров се срещна с ръководствата на АИКБ, БСК и КРИБ 
Главният прокурор Сотир Цацаров се срещна с ръководствата на бизнес- и работодателските организации Васил Велев 
(Асоциация на индустриалния капитал в България), Божидар Данев (Българска Стопанска Камара) и Кирил Домусчиев 
(Конфедерация на работодателите и индустриалците в България). Срещата се проведе в Съдебната палата. 
Главният прокурор запозна гостите с измененията в ГПК, както и с резултатите от проведената по-рано среща между него 
и министър-председателя, съобщиха от прокуратурата. Тази позиция бе подкрепена от представителите на 
работодателските организации. Изразено бе общото становище, че придаването на нови правомощия на прокуратурата в 
гражданското съдопроизводство създава условия за намеса на държавни органи в частно-правни отношения, което може 
да създаде опасни прецеденти в развитието на нормалния граждански оборот. 
 
infostock.bg 
 
√ Сотир Цацаров се срещна с представители на работодателските организации  
Главният прокурор Сотир Цацаров се срещна в Съдебната палата в София с ръководствата на бизнес- и работодателските 
организации, съобщи пресцентърът на прокуратурата. 
По време на срещата Цацаров е запознал Васил Велев (Асоциация на индустриалния капитал в България),  Божидар Данев 
(Българска Стопанска Камара) и Кирил Домусчиев (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България) с 
измененията в Гражданско-процесуалния кодекс, както и с резултатите от проведената по-рано среща между него и 
министър-председателя.  
По време на нея по-рано днес Цацаров се обявил против предвиденото правомощие прокурори да може да обжалват 
съдебни актове, засягащи имуществени права и законни интереси на държавата, общините или на граждани, ползващи се 
от особена закрила на закона, дори когато не са участвали в производството, в което актът е постановен.   
Според прессъобщението на Прокуратурата представителите на работодателските организации са изразили общото 
становище, че придаването на нови правомощия на прокуратурата в гражданското съдопроизводство създава условия за 
намеса на държавни органи в частно-правни отношения, което може да създаде опасни прецеденти в развитието на 
нормалния граждански оборот. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Проектът “Калфин”: при 1200 лева заплата сега 1322 лв. пенсия през 2029 година (Сценарии за нарастване на пенсиите) 
Месечен размер на пенсиите между 1200 и 1900 лв. трябва да е напълно нормален след 10-15 г., ако бъде осъществена 
реформа по предложенията на вицепремиера Ивайло Калфин. Това показват примерни сценарии как предложенията за 
увеличаване на възрастта и осигуровките ще се отразят на размера на пенсиите на работещите в момента българи. 
Сценариите са разработени въз основа на предвижданията за нарастване на доходите и инфлацията, но все пак не могат 
да бъдат приемани като абсолютни, уточниха при представянето им вицепремиерът Ивайло Калфин и шефът на НОИ Бисер 
Петков. 
1322,77 лв. пенсия трябва да получи през 2029 г. мъж от първия набор, който ще се пенсионира на 65 г. Изчислението е 
направено при условие, че в момента този 51-годишен мъж се осигурява върху заплата от 1200 лв. и е натрупал 27 г. 
осигурителен стаж до 2015 г. Размерът на пенсията пък е изчислен при осигуряване само в НОИ. 
Ако част от вноските му отиват в частен универсален пенсионен фонд, то доходът му от държавата при пенсиониране ще 
е 1085,82 лв. От универсалния фонд обаче ще има допълваща пенсия, така че тези сценарии не трябва да се възприемат 
като агитация срещу фондовете, обясни вицепремиерът Ивайло Калфин. (Виж всички сценарии в инфографиката долу - 
б.р.) 
Най-мрачният сценарий, разработен от НОИ върху проекта на Калфин, е за жена, която в момента е на 58 години и има 
едва 20 г. осигурителен стаж. 
Доходът ѝ пък е минималната в момента заплата от 360 лв. 
Тази жена ще трябва да работи до 67годишна възраст, защото не може да събере изисквания от реформата осигурителен 
стаж от 37 г. Пенсионирането ѝ ще е през 2024 г., а размерът на пенсията ще е равен на минималната за този период. “Този 
размер не би могъл да се прогнозира, тъй като се определя всяка година от закона за бюджета и зависи от политическата 
воля на управляващите”, обясни управителят на НОИ Бисер Петков. 
Сценариите не покриват и реалната покупателна способност на сумите, определени като пенсии, обясниха експерти. 
След 11 г. пък, т.е. през 2026 г., размерът на всички пенсии ще се увеличи с 40% спрямо сегашните нива при възможно най-
негативната бюджетна прогноза. Тя означава пенсиите да се увеличават само с предвижданията на швейцарското правило 
- по 50% от ръста на доходите и инфлацията, което води до вдигане най-много с 3,3% годишно. С толкова ще се увеличава 
и коефициентът за година стаж при изчисляване на новите пенсии, докато от сегашните нива от 1,1 достигне 1,5. 
При достатъчно средства в бюджета нарастването и на пенсиите, и на коефициента за осигурителен стаж би трябвало да е 
по-ускорено, обясни социалният министър. Според него при възможност в бюджета ще трябва да се преизчислят с 
актуалния среден осигурителен доход поне малките пенсии, за да се увеличат с повече от предвиденото. 
Освен че ще доведе до вдигане на пенсиите, пакетът от предложения за увеличаване на възрастта до 65 г. за двата пола и 
на осигуровките с 4,5% би трябвало да намали дефицита на НОИ 4 пъти, показват разчетите на Калфин. В момента 
държавата дава 2,5% от БВП за запълване на дупката в осигурителния институт, а след 20 г. тази субсидия ще падне до 
около 0,5% от БВП. 
“Намалената субсидия ще направи пенсиите по-независими от желанията на политиците”, обясни Калфин. 
Признават инвалидност след контролен преглед в посочена от държавата болница 
Националният осигурителен институт вече ще може да изисква втори преглед на хората с увреждания, за да признае 
дадената им от ТЕЛК инвалидност и да им отпусне пенсия. Това са част от промените при инвалидните пенсии. Целият 
пакет все още се договаря между социалния министър Ивайло Калфин и здравния Петър Москов. 
В момента медицинските комисии на НОИ разглеждат само документите от ТЕЛК и на тяхна база решават дали да обжалват 
инвалидността, или не. Новата система обаче ще им даде възможност да викнат инвалида за нов преглед и изследвания. 
Те ще се правят в посочена от държавата болница, за да се гарантира пълна достоверност на изследванията, обясни 
Калфин. 
Свидетелствата от ТЕЛК пък ще трябва да включват и препоръка какво е годен да работи всеки човек с увреждания, който 
е в работоспособна възраст. На тази основа държавата ще преквалифицира инвалидите и ще им търси работа. 
Военните и полицаите може и да получат отсрочка за въвеждането на пенсионна възраст, стана ясно още от изказване на 
вицепремиера Калфин през уикенда. Такава острочка от 3 г. бе поискана от Министерството на отбраната. “В никакъв 
случай обаче не можем да приемем искането им за пенсионна възраст 50 г. В момента и без да има изискване, възрастта, 
на която се пенсионират военни и полицаи, е с 3 г. по-висока”, заяви Калфин. 
През тази седмица социалният министър ще преговаря и с вицепремиера и вътрешен министър Румяна Бъчварова. 
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Вестник Труд 
 
√ Танева свиква консултативен съвет заради проблемите в млечния сектор  
По инициатива на Министъра на земеделието и храните Десислава Танева се свиква Консултативния съвет по 
животновъдство, на който ще бъдат обсъдени проблемите на млечния сектор във връзка с отпадането на млечните квоти 
на ниво Европейски съюз. 
На заседанието ще бъдат обсъдени и разработените от експертите на МЗХ варианти за увеличаване на финансирането на 
сектора, които са изпратени за одобрение до Европейската комисия. Ще бъде разгледана и възможността за отпускане на 
помощ „de minimis” за говеда, овце-майки и кози-майки, както и темата за хода на кампанията за ваксинация на овцете и 
говедата срещу заболяването „син език“. 
Консултативният съвет по животновъдство ще се проведе на 16 април 2015 г., от 13 часа, в сградата на Министерство на 
земеделието и храните. 
 
√ Лукарски: В насоките за кандидатстване по ОП Иновации и конкурентоспособност няма субективизъм 
В насокитe за кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност" субективизмът не е сведен до минимум, него 
просто го няма. Това каза министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на пресконференция, съобщи "Фокус". 
„За първи път имаме количествено измерими критерии, за сметка на преди, когато имахме качествени", заяви Лукарски. 
„Тези, които са кандидатствали и са спечелили проекти по миналия проект на програмата, ще имат право да кандидатстват 
отново в зависимост от това колко проекта са осъществили и на каква стойност", посочи Лукарски. Той подчерта, че идеята 
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е ясна - да даде насоки за развитие на бизнеса, който в последствие да се развива. Министърът на икономиката обясни, че 
не може бизнесмените да разчитат единствено на европейските програми. По думите му идеята е когато веднъж се вземе 
грант за съответни машини, бизнесът да се развие и да произвежда печалба. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Фермерите ще имат само месец за европроекти за земеделска техника 
За модернизиране на стопанства ще бъдат отделени авансово 150 млн. евро на собствен риск на България 
Фермерите ще имат само един месец на разположение, за да кандидатстват с проекти за закупуване на земеделска 
техника от новата програма за развитие на селските райони, и два месеца за проекти, свързани с друг тип модернизация 
на стопанствата. Сроковете се отнасят за първия прием на бизнес предложения, който предстои да стартира през април. 
Дългоочакваната схема започва авансово - преди окончателното одобрение на програмата от Брюксел, и ще осигурява 
средства само за част от допустимите според законодателството вложения. Отделеният бюджет е 150 млн. евро на 
собствен риск на България. 
Старт на кандидатстването 
Обещаваният от няколко месеца старт на подаването на проекти за модернизиране на земеделски стопанства от новата 
програма ще се случи през април, става ясно от заповед на агроминистъра Десислава Танева. В периода от 14 април до 8 
юни ще се приемат проектите за инвестиции в стопанства, което означава, че фермерите ще имат на разположение около 
два месеца. Срокът обаче е по-кратък за проекти, които включват покупка на селскостопанска техника - до 18 май. Не е 
ясно какви са мотивите за това решение на администрацията. 
Ограничени инвестиции 
Междувременно от заповедта на земеделския министър се вижда, че фермерите няма да могат да кандидатстват с проекти 
по всички възможни според правилата на програмата инвестиции. Така например в настоящия прием няма да бъдат 
приемани проекти за напояване и отводняване. Няма да се допуска и кандидатстването с т.нар. колективни инвестиции -  
проекти, подавани от няколко независими един от друг фермери. Според правилата на програмата те трябва да получават 
по-висок процент европейско финансиране, но наскоро от агроминистерството обявиха, че все още не са готови правилата, 
които трябва да гарантират, че участниците в подобни колективни проекти не са свързани лица.  
В настоящия прием няма да се разглеждат и т.нар. интегрирани проекти, включващи няколко различни вида инвестиции 
от един кандидат -  например за производство и преработка, се вижда от публикуваната заповед.  
Чака се одобрение от ЕК 
Първият вариант на програмата за развитие на селските райони, по която могат да бъдат усвоени 2.9 млрд. евро до 2020 
г., бе изпратен в Брюксел през лятото на 2014 г. Само няколко месеца по-късно обаче той бе върнат с над 400 забележки. 
През февруари т.г. кабинетът одобри преработен вариант, който чака одобрение от ЕК. Очакванията на земеделското 
министерство са това да стане до лятото, но според експерти прогнозата е оптимистична.  
Плановете на ведомството са до юни да бъде отворен прием и по друга атрактивна схема за подпомагане - за млади 
фермери, която финансира стартиращ бизнес на производители до 40 години. 
100 млн. лв. субсидии ще бъдат платени във вторник 
Във вторник фонд "Земеделие" ще преведе на фермерите субсидиите от т.нар. преразпределителни плащания, които 
осигуряват допълнителна сума за първите 300 заявени за подпомагане декара в стопанството, съобщи в понеделник 
земеделския министър Десислава Танева в Кърджали. Като добавка към основното плащане на площ ще бъдат 
разпределени над 100 млн. лв., като предварителните изчисления на агроведомството показват, че за всеки от първите 
300 дка в стопанството ще бъдат получавани 12,54 лв. допълнителна над стандартната субсидия от около 27 лв. на декар. 
Фермерите, при които има заявени едни и същи площи, ще получат субсидии, след като се изясни чия е спорната площ. 
 
√ Прокуратурата се обяви против идеята да може да блокира частни сделки 
Сотир Цацаров смята, че замислените проектопромени в ГПК "могат да създадат опасни прецеденти" 
Главният прокурор Сотир Цацаров се обяви против законовите промени, с които може да получи право да блокира частни 
сделки без съдебен контрол за срок до 48 часа. Това се разбира от съобщение на прокуратурата, след като в понеделник 
сутрин обвинител номер едно се е срещнал с премиера Бойко Борисов в Министерския съвет. Двамата са обсъдили 
законодателните инициативи на ГЕРБ от миналата седмица. 
Цацаров се обявява и против предвиденото правомощие прокурори да могат да обжалват съдебни актове, засягащи 
имуществени права и законни интереси на държавата, общините или на граждани, ползващи се от особена закрила на 
закона, дори когато не са участвали в производството, в което актът е постановен. Възможността главният прокурор да 
може да спира сделки за до 48 часа бе оттеглена в петък от проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс (НПК), 
но ГЕРБ дадоха заявка, че ще опитат да я прокарат в Закона за съдебната власт чрез поправки в гражданско-процесуалния 
кодекс (ГПК).  
Опасности 
Сега главният прокурор е определил това предложение като "крайно неприемливо". "Проблемът не е в това, дали 
прокуратурата има необходимите "капацитет и интегритет" да упражнява такива права. Такива доводи принизяват ефекта 
от подобен закон до нивото на обикновения политически популизъм. 
Придаването на нови правомощия в гражданското съдопроизводство създава условия за намеса на държавни органи в 
частно-правни отношения, което, откровено казано, може да създаде опасни прецеденти в развитието на нормалния 
граждански оборот", се казва в съобщението. 
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В него пише още, че предложението "крие опасности за свободния гражданския оборот и за търговците, далеч по-големи 
от тези, които могат да възникнат с коментирания по-горе Закон за изменение и допълнение на ГПК. 
Към финансовия министър 
Според Цацаров е логично министърът на финансите да разполага с такива правомощия при защита на интересите на 
държавата и то в изключителни случаи.  
Във вторник сутрин и председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов, който е вносител на 
предложенията, обяви, че се обмисля възможност извънредните правомощия да се дадат не на главния прокурор, а на 
финансовия министър. Такова бе предложението и на Реформаторския блок по време на обсъждането на измененията на 
първо четене в парламентарната комисия по правни въпроси.  
Цацаров обаче няма против да получи извънредни правомощия, но не в гражданското правораздаване, а по Закона за 
мерките срещу финансирането на тероризма и по Закона за мерките срещу изпирането на пари, се казва в съобщението. 
Борисов: Ще се търси друг подход 
От прокуратурата посочват, че премиерът е споделил аргументите на главния прокурор и се е ангажирал да запознае с тях 
парламентарната група на ГЕРБ. Борисов е казал още, че връщането към отдавна отменени законови разпоредби "е 
спорно, и следва да се търси друг подход, свързан с права на министъра на финансите, като представител на държавата, 
който подлежи на парламентарен контрол". 
 
√ Годишната данъчна декларация за физически лица 
30 април е крайният срок за подаване 
Кои са данъчно задължените физически лица – местните физически лица; чуждестранни физически лица, които са 
придобили доходи от източник в България; еднолични търговци; местни и чуждестранни лица, които за задължени да 
удържат и внасят данъци върху доходите на физически лица. Местните физически лица са данъчно задължени за световния 
си доход, т.е. трябва да облагат в България всичките си доходи от чужбина и доходи с източник в България. 
Доходите, които се декларират в ГДД от физическите лица, са: 
Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец; доходи от друга стопанска дейност – като земеделски 
производител, тютюнопроизводители, авторски и лицензионни възнаграждения, свободни професии, извънтрудови 
правоотношения, от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството и др; доходи от наем или 
друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; доходи от прехвърляне на права или имущество; 
други доходи – обезщетения за пропуснати ползи, неустойки, парични и предметни награди, лихви, дивиденти и др.; 
доходи, подлежащи на облагане с патентен данък; доходи от придобити от източник в чужбина от дивиденти, 
ликвидационни дялове и облагаеми доходи от допълнително осигуряване, застраховки "Живот" и доходи от лихви. 
Всички посочени доходи, които се декларират в ГДД, се смятат за придобити на датата на плащането на дохода или 
получаването на престацията, когато доходът е непаричен. Освен придобити доходи физическите лица следва да подават 
ГДД и при наличие на получени или предоставени парични заеми. Задължението е на лице, когато общо непогасената част 
от получените или предоставените парични заеми през данъчната година надхвърля 10 000 лв. или общия размер на 
непогасените към края на данъчната година получени или предоставени парични заеми, предоставени през отчитаната 
година и през предходните 5 данъчни години, надхвърля 40 000 лв. При декларирането на получени кредити от 
физическите лица не се включват такива, получени от кредитни институции. 
Къде и кога се подава ГДД 
Данъчно задължените лица подават своята ГДД в компетентната ТД на НАП по постоянен адрес на физическото лице в срок 
до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. С ГДД за 2014 г. физическите лица за пръв път ще 
могат да се възползват от новото облекчение при по-ранно деклариране. Тези ФЛ, които са подали своята ГДД в срок до 
31 март 2015 г. по електронен път, ще ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне по ГДД, но ако нямат публични 
задължения, които подлежат на принудително събиране. ГДД и всички приложения към нея се подава на място в 
съответната НАП или с електронен подпис от данъчно задълженото лице или упълномощено от него, с препоръчана поща, 
а от тази година може да се подаде по електронен път чрез ПИК – персонален идентификационен код, който може да се 
издаде на физическото лице от НАП, без да е необходимо да се закупува електронен подпис. 
Какви данъчни облекчения може да се ползват от физическите лица 
- За лица с 50 и над 50% намалена работоспособност данъчното облекчение е в размер на 7920 лв. от годишната данъчна 
основа. (!) Това облекчение може да се ползва в пълен размер за годината, през която е настъпила неработоспособността, 
както и за годината, в която изтича. Това облекчение може да се ползва и текущо през годината, като тогава данъчната 
основа за месеца се намалява с 660 лв. Ако лицето не е ползвало 12 месеца това облекчение, има възможност с годишната 
си данъчна декларация да ползва пълния размер от 7920 лв. на това данъчно облекчение. 
- Годишната данъчна основа се намалява с 10% за направени лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и с 
10% за вноски за застраховки "Живот" и вноски за допълнително здравно осигуряване. Тези данъчни облекчения също 
могат да се ползват и текущо през годината на месечна база. 
- За направени лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране – това са вноски по т.нар. закупуване на стаж за 
времето на обучение, докторантура и други подобни. В този случай годишната данъчна основа се намалява с внесените 
през годината за сметка на лицето осигурителни вноски. Това облекчение се ползва само при годишното деклариране, 
като се доказва с платежните документи за внесените осигурителни вноски. 
- За направени дарения в полза на определени институции и до определени размери – например здравни и лечебни 
заведения, БЧК, детски ясли и градини, учебни заведения, културни институти и др. Данъчните облекчения са в размер от 
5 до 50%, като общият им размер не може да превишава 65% от годишната данъчна основа. 
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- Облекчение за млади семейства – в размер на направените лихвени плащания по ипотечен кредит за жилище, когато 
кредитополучателят има сключен граждански брак, не е навършил 35 години към датата на сключване на договора за 
кредит, ипотекираното жилище е единствено за семейството през годината. Облекчението се ползва за лихвите до размер 
на кредита от 100 000 лв. и само от един от съпрузите. 
- Данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата – това данъчно облекчение 
просъществува само един данъчен период – 2014 г., от 2015 г. вече е отменено и няма да се прилага. Това данъчно 
облекчение представлява възстановяване на платения данък, когато лицето е получило доходи само от трудово 
правоотношение, като възнаграждението за 12 месеца не превишава 4080 лв., в тази сума не се включва процент за 
прослужено време. Тук следват и изключенията, при които не може да се ползва данъчното облекчение – когато лицето 
има доходи от извънтрудови правоотношения, земеделски производител, наем, продажба на имущество, дивиденти, 
доходи от лихви, болнични, пенсия, рента и предаване на вторични суровини, нощен и извънреден труд, ваучери, 
командировъчни пари, социални помощи за деца. Данъчното облекчение не може да се ползва през работодателя, а 
трябва ФЛ да подаде годишна данъчна декларация, за да се възползва от облекчението. Всички тези изключения правят 
почти неприложимо това данъчно облекчение. 
Какви документи се прилагат към ГДД  
Служебни бележки за доходите от трудови и извънтрудови правоотношения; копие от валидно решение на ТЕЛК – когато 
лицето ще ползва това данъчно облекчение; копия от документи, доказващи направени лични вноски за осигурителен 
стаж; документи, доказващи направено дарение, за което ще се ползва облекчение; документи от банковата институция, 
удостоверяващи направени плащания и посочени размер на лихвата по ипотечен кредит, за който ще ползват облекчение; 
декларация от съпруга/та, че няма да ползва облекчението за млади семейства, удостоверения за размера на внесените в 
чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издаден от компетентните власти на другата държава; платежни 
документи за платените лични осигурителни вноски за пенсия. 
Лицата, които извършват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в това число и едноличните 
търговци, с годишната си данъчна декларация подават и годишен отчет за дейността. Освобождават се само онези лица, 
които през годината не са извършвали стопанска дейност и не са отчели приходи и разходи съгласно счетоводното 
законодателство. 
Какво трябва да декларират местните лица, които имат доходи от чужбина 
Местните физически лица, които са получили доход с източник в друга държава, трябва да подават ГДД образец 2001а в 
случаите, когато няма подписана СИДДО и се ползва методът на "данъчен кредит" или има сключена СИДДО. В тази 
декларация има Приложение №9, в което се посочват методите за избягване на двойното данъчно облагане, които могат 
да се приложат от това лице, в зависимост от видовете доходи и държавите, източници на тези доходи. НАП за поредна 
година предоставя на своя сайт ГДД с баркод, която е препоръчително да се използва от данъчно задължените лица, 
защото свежда грешките при попълването й до минимум. 
 
√ Разходите за администрацията продължават да растат 
Въпреки заявките за намаление за първите два месеца на годината те са с 20 млн. лв. повече спрямо същия период на 
2014 г. 
Свиването на разходите за възнаграждения в държавната администрация все още е само добро пожелание. Данните за 
изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) към края на февруари показват, че за първите два месеца на 
годината бюджетът е платил 718.1 млн. лв. само за заплати и възнаграждения на държавните служители. В сравнение със 
същия период на миналата година се вижда, че на този етап този вид разходи не само не намаляват, но и се увеличават с 
над 20 млн. лв. Ако пък се върнем назад в годините, толкова големи разходи за възнаграждения не е имало никога. 
Възможно е увеличението да идва от обезщетения за съкращения и оптимизация, но такава информация засега няма. 
В Закона за държавния бюджет за 2015 г. финансовият министър Владислав Горанов заложи 10% свиване на разходите за 
персонал на разпоредителите с бюджет. Задължение на министрите и ръководителите на ведомствата е да извършат 
подробни функционални анализи, с които да се осъществи оптимизирането. Те имат избор – или ще намаляват 
възнагражденията, или ще уволняват чиновници. И в двата случая обаче на края на годината би трябвало да имаме с 10% 
по-ниски разходи за възнаграждения в публичния сектор. 
От Министерството на финансите коментираха, че на този етап е рано да се правят изводи за изпълнението на 
ангажиментите. Следва да се има предвид, че извършването на задълбочени функционални анализи и подготовката на 
необходимите документи изисква време, е официалното становище на ведомството, в което се казва още, че "съгласно 
Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор отговорност на всеки разпоредител е законосъобразното 
изпълнение на държавния бюджет". 
По време на парламентарния контрол в петък вицепремиерът Румяна Бъчварова, отговаряща за административната 
реформа, заяви, че от началото на мандата на това правителство са съкратени общо 1653 щатни бройки от 10 държавни 
институции. Тя обаче не уточни дали това са реални бройки, или се продължава старата практика да се свиват само 
незаетите щатове. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че броят на централната 
администрация (министерства, агенции, държавни комисии и др.) са над 120 хил. души. Териториалната администрация 
(общинска и областна администрация) са около 41 хил. души. 
Преструктуриране 
Една от възможностите, поради която щатните бройки намаляват, а разходите за възнаграждения растат, е свързана с 
предвидените обезщетения в Закона за държавния служител. При различните случаи тези обезщетения варират между 
една и десет основни работни заплати.Държавата все пак може да плати минималното обезщетение, ако устройствените 
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правилници бъдат променени, като тогава могат да бъдат закрити и преструктурирани различни структури. При 
необходимост ръководителите трябва да предложат на Министерския съвет промяна в устройствените си правилници, с 
които да коригират утвърдената им численост на персонала. Справка в сайта на МС показва, че за първите два месеца на 
годината е одобрен само една промяна – в Министерството на правосъдието. През март промени има при финансите и 
здравеопазването. Това означава, че ръководителите на останалите държавни структури са преценили, че ще се справят 
без освобождаване на служители. 
разходите в структурата на социалното ведомство. Той пое ангажимент да съкрати разходите на министерството с 8.5 млн. 
лв. за годината и е предложил на Министерството на финансите механизми, по които да стане това. По думите му ще се 
разработи анализ на функциите и услугите, предлагани от МТСП, като гарантира, че те няма да бъдат влошени. 
На другия полюс е правосъдният министър Христо Иванов. Той обеща да съкрати 700 щатни служители от Главна дирекция 
"Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана". Самият Иванов призна обаче, че не всички щатни бройки, които 
ще бъдат съкратени, са реално заети, а финансовите икономии, които ще се направят от самите съкращения, няма да 
стигнат за обезщетяване на останалите без работа. 
Според Калоян Стайков, икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ), при всички положения увеличението на 
разходите през януари и февруари трябва да бъде компенсирано, тъй като иначе ще се наруши Законът за публичните 
финанси. "Увеличението трябва да се компенсира с други разходи, независимо дали има преизпълнение на държавния 
бюджет", смята икономистът. Той е на мнение, че предвид изпълнението на плана за първите два месеца, може и да не 
станем свидетели на планираното намаление и ще трябва да се съкращават разходи от други пера в бюджетите. 
Големият проблем 
Един от най-големите проблеми се оказва Министерството на вътрешните работи (МВР), където над 85% от милиардния 
му бюджет отива за възнаграждения и осигуровки на персонала (близо 50 хил. щатни бройки). В бюджетна на МВР за 2015 
г. е записано, че разходите за персонал скачат на 936 млн. лв. при заложени в бюджета за 2014 г. 903 млн. лв. На всичкото 
отгоре ведомството на Румяна Бъчварова ще се нуждае от допълнителни 18 млн. лв., тъй като съкращенията  там също 
няма да могат да компенсират заложените в Закона за МВР обезщетения, достигащи до 20 месечни възнаграждения. 
По думите на министър Бъчварова към края на февруари неизплатените задължения към служителите надхвърлят 11 млн. 
лв. Тя напомня и че по закон обезщетенията трябва да бъдат изплатени в срок от три месеца. 
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√ Жилищният пазар е пораснал в началото на годината 
В София и големите градове има повече сделки и ипотеки 
Жилищният пазар през първото тримесечие на 2015 г. се е раздвижил, показва публикуваната справка на Агенцията по 
вписванията за периода. Резултатите следват продължаваща тенденция от миналата година, която приключи с повече 
сделки и ипотеки в София и големите градове. Данните показват също така, че общият брой на сделките за страната също 
е по-висок - с 8.4% повече през 2015 г. в сравнение с предходната. Ръстът на ипотеките също е забележителен, като 
договорните в страната са над два пъти повече. 
Прогнозата на агенции за имоти и строителни компании е тази година ръстът на сделките в големите градове да продължи, 
а цените да останат стабилни. Очаквано прогнози има и за покачване на цените заради ограничения избор на качествени 
имоти, но ако има такова, то ще е минимално.   
Жилищно пробуждане 
За жилищните пазари в София и големите градове първото тримесечие на 2015 г. приключва с пореден ръст на сделките 
спрямо година по-рано (виж таблицата). Само за София покачването е с 26.6%, където и ипотеките растат с 23.5% при 
законните и 36.6% при договорните ипотеки. Сходна макар и с по-слабо покачване е картината във Варна и Пловдив. Явен 
ръст се забелязва и в Плевен. 
По-различна е ситуацията в Бургас, където ръстът на сделките е минимален. Според агенция за недвижимите имоти 
"Явлена" причините за това могат да се търсят в отлива на руски купувачи. Например в града има значителен ръст при 
сделките с ипотеки, но покупките от българи не могат да компенсират чуждестранния отлив и затова темпът на растеж се 
забавя. 
Сред основните фактори за по-оживеното търсене в страната са стабилизирането на цените на имотния пазар и 
намаляващите лихви по корпоративните и ипотечните кредити, а също и по депозитите. Така се създават предпоставки за 
предвидимост и раздвижване на пазара в големите градове като София и Пловдив. 
Мотиви за покупка 
Въпреки че все още основната цел на покупката е задоволяване на жилищни нужди, на пазара се връщат и сделките с 
инвестиционна цел. Според "Адрес недвижими имоти" това е водещ мотив при 15-17% от купувачите. Ценовите нива на 
сделките са най-често в границите до 50 - 70 хил. евро и малко нагоре, като все повече се търсят по-големи апартаменти, 
коментира Калоян Богданов - маркетинг мениджър на "Адрес недвижими имоти". От агенцията предупреждават, че 
силният пазар не трябва да бъде едностранен сигнал към продавачите на имоти, които често отговарят на високото търсене 
с покачване на цените. Макар и малко, но по-високи могат да станат цените единствено на добрите имоти с отлична 
локация, коментира Богданов. 
Друга характеристика на пазара, която говори за оживление, е фактът, че сделките се сключват с минимални отстъпки, на 
пазарните цени и в единични случаи малко над тях. "Сделките вече се сключват много по-бързо, а договарянията са под 
5%", коментира Весела Илиева, управляващ партньор на Unique Estates. 
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Вестник Сега 
 
√ Фирмите ще връщат европари при "безполезен" проект 
Каква е печалбата и скочил ли е износът ще са сред критериите за ефективност 
В опита си да ограничи възможностите за измами по програмата за бизнеса министър Лукарски (на преден план) по-
скоро ще откаже фирмите от битката за европарите. 
Допълнителна цедка за кандидатите по новата програма "Конкурентоспособност" въвежда икономическото министерство. 
Наред с обмисляния таван за европарите и орязаната субсидия за София и региона на някои от фирмите може да се наложи 
и да връщат част от безвъзмездната помощ от ЕК. Това ще става в случаите, в които проектът им се окаже "безполезен". 
Дълъг списък от критерии ще определя дали фирмата е станала по-конкурентна или европарите не са довели до желания 
резултат и тя ще трябва да ги връща. Част от тези показатели ще мерят дали и с колко е нараснало производството в дадено 
дружество, след като то си е купило машина с пари от програмата. Друг критерий ще пресмята какви са приходите от износ 
и дали компанията е повишила ефективността на разходите - т.е. дали новата инвестиция е направила фирмата по-
конкурентна. Тежестта на самите индикатори ще се определя от Управляващия орган (УО) на програмата, който ще 
разработи и специална скала, по която да стане измерването за напредъка на фирмите. 
Още отсега обаче мярката гарантира отлив на кандидати. В изтеклия програмен период те често се отказваха от парите 
заради сложните процедури. Освен това около 42% от фирмите в страната дори не са и чували за програма 
"Конкурентоспособност" според проучване на икономическото министерство, проведено в края на първия програмен 
период. 
"Предвижда се дружествата да възстановяват от 5 до 25% от получената безвъзмездна помощ от ЕК спрямо индикатори за 
изпълнение", обяви икономическият министър Божидар Лукарски. Вчера той представи насоките за кандидатстване по 
първата мярка от програмата - за закупуване на техника. 
"Това не е санкция, а поощряване на кандидатите и досега не е имало механизъм, по който да се връща стойността", 
добави Лукарски. Предвидени са обстоятелства от извънреден характер, при които няма да се изисква възстановяване на 
помощта, но не стана ясно какви са те. Лукарски посочи, че имало и случаи, при които даден бизнесмен заявява, че си е 
купил оборудване с пари от предишния програмен период, а сега иска да участва с нов проект, за да го обнови. "Идеята не 
е това - идеята е, като вземете грант, да си развиете бизнеса, така че да си купите новите машини с печалбата, за която ви 
е подпомогнала Европа", заяви Лукарски. 
Експертите от УО още не са решили какъв точно да бъде таванът от субсидии, които може да получи една фирма. Ясно е 
обаче, че компаниите, които вече са изпълнявали проект през миналия програмен период, ще получават по-малко точки 
при оценката на документите им спрямо колегите им, които за първи път искат европари. "Те ще имат право да 
кандидатстват, но в зависимост от това колко проекта и на каква стойност са осъществили, толкова по-малко точки ще 
получават", обясни Лукарски и отново добави, че бизнесът не бива да разчита само на парите от Брюксел. 
ТЕЖЕСТ 
Освен фирмите от Северозападния регион, които ще получат бонус точки при оценката на проектите си, предимство ще 
има и за тези, които са внедрили нови технологии. Идеята е така да се насърчат дружествата, които инвестират в 
подобряване на производствения процес. 
 
√ Дребните фермери са изключени в последния момент от евросубсидии за техника 
Дребните животновъди и пчеларски стопанства са изключени в последния момент от възможността да кандидатстват за 
субсидии за инвестиции в земеделието по селската европрограма. Това каза пред "Сега" Магърдич Хулиян, председател 
на Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели. 
Той поясни, че става дума за тематичните подмерки за малки стопанства, които произвеждат стоки между 2 и 8 хил. евро 
годишно. Те попадат в обхвата на стартираща на 14 април т.г. мярка за инвестиции в земеделски стопанства, по която може 
да се купува техника, и към мярката за финансиране на преработвателния сектор, която ще се отвори до края на годината. 
"Въпреки че на последното заседание на работната група по европрограмата през ноември м.г. секторите животновъдство 
и пчеларство бяха включени в подмерките, след разговори с ЕК от земеделското министерство впоследствие изненадващо 
ги премахнаха", обясни Хулиян. От агроведомството се оправдали с мотива на ЕК, че тези сектори са 
неконкурентоспособни. Така възможност за финансиране остава само за стопаните, които отглеждат зеленчуци, овошки и 
етерично-маслени култури. 
Според Хулиян обаче е нелогично фермерите, които отглеждат овошки например, да се приемат за по-
конкурентоспособни от един животновъд, който се грижи за стадо от 110 овце и с тях стопанството му отговаря на 
изискванията за стандартен обем от 8000 евро. Така се проваля и философията на подпрограмата за малките стопанства, 
смята той. "Идеята бе фермите ни да могат да кандидатстват по подмярката за стартова помощ от 15 000 евро и после за 
подпомагане по подмярката за инвестиции за 25 000 евро именно за да могат да се развиват и да станат конкурентни", 
коментира Хулиян. По негови данни, ако преди допустимите за финансиране стопанства са били 85 хиляди, след 
елиминирането на животновъди и пчелари броят им намалява до 40-45 хиляди. 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТ: 
По мярката за младите фермери от селската европрограма, която предстои да бъде отворена до края на годината, 
дребните стопани също са изключени. Причината е, че за да кандидатства по нея, земеделският производител трябва да 
има минимален производствен обем от 8 хил. евро. "Никой млад фермер не може да докаже такъв обем. Той е 
изключително висок за младите фермери и на практика изключва повечето колеги от подпомагане, което е парадоксално. 
Какъв млад фермер ще си, ако имаш толкова голямо стопанство?", заяви Димитър Димитров, председател на 
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Националната асоциация на младите фермери у нас, пред "Фермер БГ". По думите му изискванията към младите фермери 
са абсурдни и са тотално сбъркани като инструкции от Брюксел. 
 
Вестник Преса 
 
√ Остър дефицит на кадри в земеделието 
Липсват опитни трактористи и овчари 
Голяма част от механизаторите заминаха в чужбина и затова сега има недостиг на трактористи. 
Нашата статистика може да отчита двуцифрен процент на безработицата (10,6 на сто), но в аграрния сектор са се видели в 
чудо кой ще гледа животните и ще бере градините. Не достига нискоквалифицирана работна ръка, но по-големият 
проблем е острият дефицит на обучени технически кадри. Например да намериш добър механизатор вече е мисия 
невъзможна. 
 „Без успех повече от 2 г. търся опитен тракторист, такива кадри не се хващат и на 1000 лева при 865 лв. средна заплата за 
страната (към декември 2014 г.). Голяма част от механизаторите напуснаха България“, разказа пред „Преса“ Слави 
Трифонов, председател на Съюза на градинарите в България. Той има 120 дка черешова градина, 30 дка лозя и около 100 
дка със зърнени култури между Сливен и Нова Загора. Според Националния статистически институт средното 
възнаграждение в селското, горското и рибното стопанство е 737 лв. за декември м.г. Статистиката отчита само легалните 
доходи, получавани по договори. А в селското стопанство има много нерегламентирани плащания. 
 „Ако взема някое необучено момче, поемам голям риск да изкорени фиданките или лозичките. Тогава каква е файдата, 
че ще му плащам по-малко“, чуди се Трифонов. В неговия бранш заплатите на агрономи с опит вървят между 1200 и 1500 
лв., но специалисти трудно се намират. 
Поне 500 лв. е месечната заплата на пастир, каза Димитър Вършилов, който има ферма със 700 овце край Пловдив. И тук 
работниците са дефицит, въпреки че им осигурява квартира и се поемат разходите за ток и вода. 
Най-често за пастири и доячи се наемат семейства от двама души, които общо получават около 1200 лв., ползват безплатно 
квартира, имат на разположение мляко и храна. Проблемът е, че на тази работа се съгласяват най-неграмотните, а пък в 
този занаят си има тънкости, с които не може да се справи всеки. Големите ферми с над 1000 животни назначават 
зооинженер и ветеринарен доктор, чиито заплати са минимум по 1000 лв. Тези ферми са много малко, разказа Бисер 
Чилингиров, председател на Националната овцевъдна асоциация. 
И в свинефермите трудно се намират работници, които знаят как да гледат животните и разбират от фуражи. Още по-
невъзможно е да откриеш добри зооинженери, ветеринарни лекари и техници. „Ние изобщо не усещаме, че в страната 
има безработица“, каза д-р Румен Караманов, който има свинеферма край Ахелой. В този сектор заплатите на 
животновъдите са от порядъка на 700- 800 лева. Около 1000 лв. е средното месечно възнаграждение на зооинженерите и 
ветеринарните доктори. 
Пускаме обяви в сайтове, но няма желаещи да работят в животновъдните ферми, допълва Караманов. Според него трябва 
да се преосмисли цялата система за социално подпомагане. „Няма логика при свободни работни места да се раздават 
помощи на безработни. Много хора започват работа за известно време с едничката цел след това да се наредят пред 
бюрата по труда. 
Да се дават помощи само ако в определения район не се предлага място, което отговаря на съответната квалификация“, 
предлагат от агробизнеса. 
 
√ Фирми ще връщат до 25% европари, ако проектите им не са ефективни 
Това обясни министърът на икономиката Божидар Лукарски при представяне на оперативна програма "Иновации и 
Конкурентоспособност" 
Бенефициентите по оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" ще трябва да възстановят от 5% до 25% от 
получената безвъзмездна финансова помощ спрямо индикатори за изпълнение на проектите. 
Това обясни министърът на икономиката Божидар Лукарски, предаде БГНЕС. Насоките за кандидатстване по процедура 
"Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" бяха представени от Лукарски и екипа му, 
като ще бъдат подложени на обществено обсъждане преди стартиране на програмата. 
Индикаторите за изпълнение на даден проект ще бъдат четири - вътрешна норма на възвръщаемост, нарастване на 
производството, увеличаване на приходите от износ и повишаване ефективността на разходите. Спрямо тези критерии ще 
се изисква възстановяване от 5% до 25% на стойността на помощта, обясни Лукарски. Управляващият орган ще посочва 
индикативните стойности и ако те не бъдат постигнати поне на 75%, е предвидена скала, по която пропорционално ще 
бъде връщан размерът на помощта. 
Това не е санкция, а поощряване на кандидатите и досега не е имало механизъм, по който да се връща стойността, 
обясниха от министерството. Предвидени са обстоятелства от извънреден характер, при които няма да се изисква 
възстановяване на помощта. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 150 000 000 евро. Минималният и максималният 
размер на проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са както следва: за микро предприятия 
между 100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лв, обясни 
Божидар Лукарски. 
За първи път - изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения 
"По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва 
чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Критериите и методологията за оценка на 
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проектните предложения са изготвени по начин, който да гарантира максимална обективност и балансираност между 
оценката на състоянието на предприятието към момента на кандидатстване (на база историческите данни на кандидата 
за предходните три години) и оценката на очаквания ефект от изпълнение на инвестицията, представен в изисквания за 
целта бизнес план", каза още той. 
Според Божидар Лукарски за първи път се въвежда безпристрастност без субективизъм и прозрачност, като критериите се 
подлагат на обществено обсъждане. "За първи път имаме количествено измерими критерии за сметка на качествени 
такива, които въвеждаха субективизъм. Имаме вече обратна информация от страна на консултанти, които са недоволни от 
това, че субективизмът е сведен до минимум", каза Лукарски. 
От представените критерии стана ясно, че фирми, които са печелили европейско финансиране в предишния програмен 
период, ще получават по-малко точки, в сравнение с нови фирми. "Те ще имат право да кандидатстват, но в зависимост от 
това колко проекта и на каква стойност са осъществили, толкова по-малко точки ще получават", обясни Лукарски. Идеята 
е да се дадат насоки за развитие на бизнеса, който да се развива впоследствие, тъй като не може да се разчита само на 
европейски грантове, подчерта той. 
Лукарски цитира следната ситуация, при която единствен бизнесмен казва - "аз закупих съоръжения с пари по 
оперативната програма в предишния период, а сега ще кандидатствам, за да си ги обновя". "Идеята не е това - идеята е 
като вземете грант да си развиете бизнеса, така че да си купите новите машини с печалбата, за която ви подпомогнала 
Европа", настоя икономическият министър. Именно поради тази причина се въвеждат тези критерии за точкуване и такава 
е идеята на тази оперативна програма в европейски мащаб, каза той. 
Това решение е на база препоръка от сертифициращия орган, който е установил концентрация на помощ в ограничен кръг 
от компании, съобщиха от министерството. Идеята е да се даде възможност на нови фирми да получат достъп до 
програмата и поради тази причина са предвидени допълнителни точки за онези бенефициенти, които за първи път 
кандидатстват. 
Фокус към Северозападния край 
Допълнителни точки ще получават и фирми, които кандидатстват за проекти в Северозападния район на България. Това 
също е в резултат на европейска директива, която цели подпомагането на Северозападния район като един от районите в 
най-тежко икономическо състояние в Европа. Лукарски обаче заяви, че не очаква много повече проекти от този район, 
защото точкуването е балансирано - фирмите там са например с по-нисък административен капацитет и ще получат по-
малко точки по критерии като финансова стабилност и други, обясни той. 
Чрез медиите от Министерството на икономиката призоваха бизнесът и евентуалните бенефициенти да се включат активно 
в обсъждането на насоките и критериите за кандидатстване. "Готови сме и сме отворени за всякакви предложения, но 
искаме те да бъдат аргументирани и да се показва механизъм как да бъде балансирана или отстранена тази слабост. Не 
претендираме да сме изчерпали всичко, сигурни сме, че от потенциалните бенефициенти могат да дойдат конструктивни 
предложения", завърши Лукарски. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Да подкрепим инвеститорите, ако искаме растеж 
Лъчезар Богданов, "Индъстри Уоч" 
Развитието на икономиката и постигането на икономически растеж е много важно нещо и по този въпрос трябва да има 
абсолютен консенсус. Второто важно нещо, за което също е необходим консенсус, е, че трябва да се привличат инвестиции. 
Бедни и изостанали страни като България се развиват само с големи вложения. За да дойдат инвестиции обаче, трябва 
пълна реформа на съда, защото там се случват някои безобразни неща. Всички обаче говорим за съдебната система само 
в контекста на някаква политическа корупция. Съдебната система, както и всички институции, намесени в защита на 
имуществените права, са много сериозно прогнили и се използват за измами на кредитори, за заграбване на фирми. Когато 
някой не си връща кредита и банката се опита да си прибере обезпечението, оказва се, че всичко е прехвърлено, залозите 
са изчезнали. Никой няма да дойде да инвестира в държава, където чрез елементарна схема може да мине през две 
инстанции на български съд или да се продаде незаконно заложен актив. Затова съдебната система трябва да е абсолютен 
приоритет. 
Друг проблем е скоростта на действие на администрацията. За добро или лошо тя се научи да работи в някакъв неин си 
ритъм на европейски проекти. Когато й се поиска някаква дребна услуга, която тя е длъжна да извърши, веднага се 
обяснява, че има голям европейски проект, който е приоритет. Това важи особено за общините, където обикновено се 
налага да се действа много бързо. Що се отнася до евросредствата, те трябва да са организирани така, че да са ускорител 
на успешните примери. С други думи, не просто да се правят курсове на кубик за неграмотни роми, които да се опитваме 
да научим на счетоводство или автомонтьорство. Ами когато някой инвеститор има идея да започне някакво производство 
в определен регион и да наеме хора, да му бъде предложен пакет от възможности да си обучи персоналът в рамките на 
програмата на ЕС за човешки ресурси например. Инвеститорът трябва да се чувства подкрепен, а хората да получат полезни 
умения, с които да си изкарват хляба. Същото важи и за инфраструктурата - инвестициите в нея много често са доминирани 
от политически съображения, т. е. къде има най-много наши избиратели, затова се правят площади, фонтанчета, стадиони 
и плувни басейни. А не където може да дойдат инвеститори и да открият работни места. А от тези работни места ще има 
и данъци за общините, безработните ще са по-малко. Големият проблем това да не се случва в много от ситуациите е, че 
общините нямат пряк интерес да идват инвеститори в техните места. Защото нито плащат обезщетенията за безработица, 
нито получават нещо от данъците, които инвеститорът би платил. Затова кметовете предпочитат разните европроектчета 
за тротоари например. Трябва инфраструктурата да върви след растежа. За нещо такова става дума в модела на 
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председателя на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер - малкото ресурс да се вложи в нещо, което би довело инвеститори. Не 
може просто някакви чиновници да планират къде да се правят самоцелно пътища или канали, което да не е свързано с 
разрастването на икономиката. Друго важно нещо е, че работната сила вече става мобилна, хората дори ходят в чужбина, 
за да работят. Тази работна сила обаче трудно се интегрира на пазара на труда в България. Затова е добре инвеститорите 
да бъдат насочвани и подбирани, да бъдат дори примамвани с бонуси и придобивки да вложат парите си в региони, където 
има съответната работна ръка. 
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√ Калфин предлага инвалидните пенсии да си останат в НОИ 
Трябва да се подсили системата на ТЕЛК и там да работят повече лекари, каза социалният министър 
Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин счита, че системата на ТЕЛК трябва да се 
подсили и там да работят повече лекари, като се даде възможност и на общопрактикуващите медици да се трудят там. 
Припомняме, че по сегашната уредба лекарите, работещи в ТЕЛК, нямат право да работят другаде. 
Като направи уговорката, че предложенията му трябва да се съгласуват със здравния министър Петър Москов, Калфин  
разясни предложенията си за контрол върху отпускането на инвалидни пенсии пред TV7. 
Според него ТЕЛК трябва да дава не само предписания за процент увреждания, а за това какъв тип работа би могъл да 
практикува съответният инвалидизиран човек. По думите му идеята е хората в работоспособна възраст до 65 години да 
бъдат насочени към трудова дейност, съобразена със състоянието им. „Получаването на мизерни инвалидни пенсии от 
хора, които иначе биха могли да се трудят, надали им помага особено“, посочи министърът. 
Според него има предложения инвалидните плащания да се извадят от НОИ, но той е категорично против това. 
Министърът на труда уточни също, че почти всяка втора пенсия е инвалидна, а 20% от разходите на НОИ са за такъв вид 
пенсии, така че затягане на контрола ще има. Припомняме, че предложенията за ТЕЛК-овете и за ранното пенсиониране 
не бяха представени с пакета от промени в пенсионната система миналата седмица. 
В неделя Калфин коментира темата и пред БНР, където обясни, че целта при инвалидните пенсии е да се създадат такива 
механизми, че хората с инвалидизация в трудоспособна възраст да бъдат насочени към професии, в които те могат да 
бъдат полезни, каквато е и практиката в европейските страни. 
"Допълнителните доходи, свързани с различни заболявания, трябва да бъдат доставяни по друг път, а не чрез инвалидните 
пенсии. С промяната затягаме възможностите за злоупотреби на хора, които не са инвалиди", обясни вицепремиерът. 
Сред предложенията на социалния министър за затягане на контрола върху инвалидните пенсии и спиране на източването 
на пенсионната система е Националният осигурителен институт да има правото да връща хора с увреждания на 
допълнителен преглед при съмнения, че инвалидната им пенсия е отпусната с фалшива епикриза, пише в. "Труд". 
"Сега медицинските комисии към НОИ могат да обжалват решенията на ТЕЛК само по документи. Като тръгне един фалшив 
документ, той върви до края. С допълнителните прегледи ще може да се установят фактите", каза Калфин. 
Министърът предлага в експертните лекарски комисии, да влязат и общопрактикуващи лекари, като им се заплаща 
допълнително. „Логиката е, че сега лекарите в ТЕЛК са претоварени, зле платени и ниско мотивирани“, обяснява Калфин. 
Обсъжда се и идеята да се свържат системите на Здравната каса и НОИ. Идеята е по информацията за предписваните 
лекарства да се проследи дали кандидатът за инвалидна пенсия действително има тежко заболяване. 
Финалните решения за реформирането на системата на ТЕЛК ще станат ясни до 16 април. Тогава се очаква да се произнесе 
междуведомствената работна група, която се оглавява от здравния министър Петър Москов. 
Калфин добави, че не е съгласен с предложенията на министъра на отбраната Николай Ненчев за пенсиониране на 
военните. Преди дни военното ведомство предложи да няма никакви промени или ако се въведе пенсионна възраст, тя 
да е 50 години и да влезе в сила от 2019 г. 
Според бизнеса осигурителната система не бива да има характер на социално подпомагане и трябва да бъдат затегнати 
условията за получаването на инвалидни пенсии, които в момента тежат на осигурените лица от най-масовата категория 
труд. Работодателите настояват за цялостното преосмисляне на предложените промени в пенсионния модел, които ще 
доведат до краткосрочно попълване на хазната, но в дългосрочен план ще генерират дефицити. 
 
√ Разпределят 54 млн. евро между 90 хил. фермери 
Започва изплащането на допълнителна субсидия за първите 300 хектара 
Утре по сметките на земеделските производители ще бъдат наредени преразпределителните плащания (част от 
директните субсидии за обработваема земя) за първите 300 декара, като ставката е 12,54 лв. за декар. Общият бюджет по 
тях е 53,63 млн. евро, които ще бъдат разпределени между 90 хил. земеделци. Това съобщи министърът на земеделието 
Десислава Танева на семинар за директните плащания в Кърджали, информира пресцентърът на агроминистерството. 
Пред близо 400 фермери от региона Танева уточни, че там, където има застъпвания, ще бъдат направени допълнителни 
проверки и имащите право на субсидии ще ги получат в първата седмица на май. 
В момента текат и процедурите на общините за отдаването на пасища и мери на животновъдите. След приключването им 
ще започне и процедурата за отдаването на терени от държавния фонд. 
Пред земеделските стопани Танева припомни, че тютюнопроизводителите са получили своите национални доплащания, 
но има 1300 стопани, които поради различни причини – заявяване или очертаване на площи в урбанизирани територии, 
не са получили своите субсидии. Тя допълни, че в момента тези слоеве се дешифрират и на стопаните, при които всичко 
съответства на нормативната уредба, ще бъдат изплатени средствата. 
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 „Дребните производители трябва да осъзнаят, че сдружаването за тях е много важно, тъй като с по-големи обеми и по-
добро качество те могат да получат по-добра цена за своето производство“, коментира още министърът. 
Малките тютюнопроизводители ще имат предимство и при кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 
за дейности извън тютюнопроизводството. Танева даде за пример стартовата помощ за земеделско производство, както 
и тематичната подпрограма за малки стопанства, по която може да се кандидатства и за помощ за развиване на 
допълнителна земеделска дейност. 
 
√ Северозападният регион с предимство по първата мярка от ОП Конкурентоспособност 
Прозрачни правила по оценка на проектите обеща Божидар Лукарски 
Северозападният регион в България, един от най-бедните в Европа, ще има предимство при разпределяне на парите по 
първата мярка на ОП "Иновации и конкурентоспособност", която ще стартира до края на април. Това става ясно от насоките 
за оценка на проектите по мярката "Подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия".  
Насоките бяха официално представени днес от икономическия министър Божидар Лукарски. Той обеща, че ще има 
прозрачни правила при разпределянето на парите по схемата.  
 „Това е първата процедура по оперативна програма, която стартира прозрачно, чрез публично обсъждане“, допълни той, 
цитиран от пресцентъра на Министерството на икономиката. 
Общият размер на финансовата помощ по тази схема е 150 млн. евро. Максималният размер на безвъзмездно отпусканите 
средства е между 35% и 70% от стойността на проекта. 
От публикуваните от икономическото министерство насоки става ясно, че е изпълнена заявката за бонус за бизнеса от 
Северозападния регион. Проектите на малките и средните предприятия в региона ще имат предимство и ще получават пет 
допълнителни точки при оценяването. 
Предвиден е и бонус за всички предприятия, които са включили дейности за внедряване на нови технологии за 
подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. 
Размерът на безвъзмездната помощ ще зависи от категорията на фирмата и региона, става ясно още от насоките. 
Компании от Югозападния регион, тоест от областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София-област и София-град ще 
получат най-нисък процент на безвъзмездна помощ – до 35% за средни и до 45% за микро- и малки предприятия. За 
бизнеса в останалите райони на страната финансирането ще бъде до 60% за средни и до 70% за микро- и малки 
предприятия. 
За първи път по процедурата е предвидено и изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което 
ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). 
 
√ След Великден ще се приемат проекти по Програмата за селските райони 
Стартираме на риск приема, заяви Румен Христов 
Приемът по мярката "Инвестиции в земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-
2020 г. ще започне след Великденските празници. Това каза в Русе депутатът от Реформаторския блок (РБ) и председател 
на парламентарната комисия по земеделието и храните Румен Христов, предаде БТА. 
Депутатът обясни, че по тази мярка земеделските производители могат да закупят селскостопанска техника, оборудване, 
свързано с отглеждане на животни, изграждане на съоръжения, на обори, на складове. 
Другите мерки ще стартират в малко по-късен  етап. 
"Причината е, че имаше много висока степен на забавеност. Към настоящия момент Програмата за развитие на селските 
райони не е официално одобрена от Брюксел и ние стартираме на риск. Имаше 427 забележки, които бяха отстранени. 
Екипът на Министерството на земеделието работи много активно, като се надяваме, че всичко, което беше поискано от 
Брюксел, ще бъде изпълнено и Програмата ще бъде одобрена окончателно", каза народният представител. 
По отношение на местните избори Христов, който е и заместник-председател на СДС, коментира, че "за нас РБ е печеливша 
и работеща формула, като желанието е да се явим в максимален брой общини заедно и единни". Той обясни, че най-
вероятно ще има и случаи, където формацията ще се яви и с други политически субекти. "Тези други формации, които бих 
припознал, са ГЕРБ - за втория тур и Патриотичният фронт", каза Христов. 
 
√ Още не са отстранени забележките от Брюксел към програма „Рибарство“ 
60% от индивидуалните квоти за калкан трябва да бъдат усвоени до 15 април, съобщи директорът на ИАРА 
Експертите от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) още не са готови с окончателния вариант на 
програма „Рибарство“. Това става ясно от интервю на директора на Агенцията Янчо Янев за агенция „Черно море“. 
Запитан кога ще имаме одобрена нова оперативна програма за сектора за периода 2014 - 2020 г., той отговаря: „В момента 
се финализира нанасянето на последните корекции по бележките от страна на ЕК и предстои изпращането й за поредно 
одобрение от страна на европейските експерти. Техният преглед също ще отнеме технологично време“. 
За приключващата програма „Рибарство“ 2007-2013 г. Янев отчита, че към края на 2014 г. са подадени 587 заявления на 
стойност 228 млн. евро публични разходи. От тях са одобрени 73% (427 заявления). Разплатени са 55% от средствата по 
подписаните 314 договора на обща стойност над 52 млн. евро. 
Най-значимо е усвояването в направлението аквакултури, където общата стойност на одобрените проекти е 55 млн. евро 
и 53% от средствата са вече разплатени. Добро е усвояването и в направлението устойчиво развитие на рибарските 
области. Там общата стойност на одобрените проекти е 21 млн. евро и 30% от средствата са платени. С приключилите 
проекти са създадени 125 нови работни места за производство на аквакултури и 107 за рибопреработка. 



24 

 

 

Янчо Янев информира, че през 2015 г.  ИАРА има нов подход при разпределянето на квотата за калкан, активно в процеса 
са включени и представители на риболовните сдружения. 
„По отношение на пълното усвояване на квотата – това зависи изцяло от съвестното изпълнение от страна на рибарите, 
тъй като всеки има определена индивидуална квота, която трябва да бъде усвоена в рамките на календарната година. Все 
пак, за да избегнем риска от големи неусвоени количества в края на годината, сме въвели изискване за усвояване на поне 
60% от индивидуалните квоти до влизането в сила на забраната на 15 април“, казва шефът на Агенцията. 
В момента експерти в ИАРА работят за въвеждането на  риболовни електронни дневници, които ще се ползват от всички 
риболовни кораби над 12 метра. Засега се правят тестове за предаването на данни. 
От думите на Янев стана ясно, че след като няколко пъти е отложено  изискването за регистрация на рибарите с малки 
плавателни съдове като юридически лица или еднолични търговци, последно срокът за тяхното регистриране е удължен 
до края на тази година. 


