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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
newshub.org 
 
√ ВАСИЛ ВЕЛЕВ: ПРОМЕНИТЕ В ГПК СЪЗДАВАТ НЕСИГУРНОСТ И РИСК ОТ ЗЛОУПОТРЕБИ 
Предложенията за извънредни правомощия на прокуратурата ни връщат към отминали времена, когато всичко беше 
държавно, казва председателят на АИКБ 
Бизнес и прокуратура се обявиха против подготвяните промени в ГПК 
Предложенията връщат законодателството и бизнеса у нас, с поне 15 г. назад, категоричен е Васил Велев 
Прокуратурата и бизнеса се обявиха против подготвяните промени в ГПК и НПК за извънредни пълномощия на 
пракуратурата, особено в частта, касаеща спирането на сделки за 48 часа. Това обясни пред iNews.bg Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
В понеделник представители на асоциацията са се срещнали с главния прокурор Сотир Цацаров. "С радост констатирахме, 
че имаме сходство във възгледите, че не трябва да се отива към разширяване на правомощията на прокуратурата по линия 
на Гражданско процесуалния кодекс", обясни Велев. По думите му подобно овластяване прилича на връщане на назад във 
времето и няма да доведе до добри резултати. 
"Именно тези промени бяха отменени през 1997 г. и близо 20 години прокуратурата не е работила по този начин, 
характерен за отминали времена, когато всичко бе държавно", припомни Велев. Според него подобна крачка "би ни 
върнала повече от 15 г. назад към времето на Димитровската конституция". 
Подобно решение сега би създало много повече проблеми, отколкото би решило, смята Велев. 
Прокуратурата и в момента, чрез редица специализирани закони, има възможност, дори и задължения, да ситуира и 
предявява искове в даден процес. Но не може да се генерализира това нейно право, обясняват от бизнес асоциацията. 
В АИКБ също така не са запознати другаде в Европейския съюз да има подобна практика за спиране на сделки от 
прокуратурата. Може би подобна практика е имало някъде в Източна Европа, но тя е изостанала от минали времена, 
категоричен бе Велев. 
Той обясни, че при подобно решение се създават два проблема. Първият е, като се спира сделка, без да се уточнява каква 
е тя, откога се спира, какви са последствията и за чия сметка са. Не е ясно подобно действие до какви ползи ще доведе, 
нито пък защо трябва да се спира сделка, която не подлежи на разрешителен или на регистрационен режим. В същото 
време как прокурорът ще разбере за сделката, за да я спре, при условие, че ежедневно се сключват стотици хиляди сделки, 
попита риторично Велев. 
"Затова казахме, че Господ е създал за шест дни света, а тук главният прокурор трябва всеки ден да го пресътворява или 
сканира, за да се види коя сделка трябва да се спре. Това е нещо, което първо не е нужно, а второ е и непостижимо", 
категоричен бе председателят на АИКБ. 
Вторият проблем при подобна промяна в ГПК е свързан с генерализирането на възможността прокурорът да се намеси при 
сключването на сделка. "Така се появява неидентифициран риск – като вид, предмет или правна характеристика. За 
случаите, когато това е необходимо, законите са предвидили такава възможност", припомня Велев. По думите му има и 
случаи, когато прокурорът и сега има не само възможност, но и задължение да защитава обществения интерес. При 
генерализирането на подобно правомощие обаче се крият много рискове и възможности за злоупотреби. 
Всички тези опасения на бизнеса са били обсъдени при срещата на АИКБ с главния прокурор и той ги е подкрепил. Цацаров 
вече е имал среща с премиера Бойко Борисов по този въпрос, както и с някои от партиите от управляващото мнозинство. 
Очакваме на тези срещи главният прокурор да изкаже мнението си по предложените промени и да поиска те да бъдат 
отхвърлени, каза още Велев. 
Също така прочетете: Цацаров: Не прокурор, финансовият министър да спира сделки 
"Надеждата е тази идея изобщо да бъде оттеглена – както бе оттеглен вече един законопроект, да се оттегли и следващия, 
вместо да се търси как точно сделката да бъде спирана и на какъв етап", заяви Велев. 
От бизнеса не са изцяло против действията на прокуратурата. В случаите, когато има съмнения за финансиране на 
тероризъм или пране на пари, прокуратурата трябва да има правомощия да спира подобни сделки. В момента тя разполага 
с такива - прокурорите са длъжни да информират ДАНС и финансовото разузнава в случай на съмнение за подобни 
действия, а пък те от своя страна да се задействат, за да спрат сделката, обясни схемата Велев. 
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Ние бихме подкрепили промени, чрез които директно прокуратурата да се намесва при подобни сделки, защото те не 
пречат на обичайния, нормален търговски оборот, ами точно обратното – създават сигурност, смята предесдателят на 
АИКБ. 
 
Вестник Банкер 
 
√ Стартират номинациите за наградите "Икономика на светло" 
Започна номинирането за второто издание на конкурса за наградите "Икономика на светло", организирани от Асоциация 
на индустриалния капитал в България (АИКБ). Целта на призовете е да се повиши  обществената нетърпимост към 
неформалната  икономика, да се поощри предприемането на активни действия в тази посока и да се популяризира 
градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. Конкурсът ще открои 
примерите за успехи в борбата с неформалната икономика. Отличени ще бъдат водещи институции и личности с активна 
позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. 
Приемат се номинации за институции, личности, компании и организации в посочените три категории, за работата им през 
2014 година. Крайният срок за изпращане на предложенията за награждаване е до 18 май. Ето и кои са категориите, в 
които ще бъде присъдено отличието "Икономика на светло": 
За  нормативен  акт  или  административна  практика,  които  водят  до  ограничаване  на  сивата икономика и подобряване 
на бизнес средата. В тази категория призът се присъжда на държавна/общинска администрация или на нейни 
представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до 
ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата; 
За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция. Тук отличието отива в ръцете на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени 
изследвания по темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове 
и/или административни практики и така нататък; 
За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната  
икономика. В тази трета категория, призът се присъжда на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно 
отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната 
икономика. Освен това в насърчаване на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор. 
Всички желаещи да се включат могат да го направят като се попълни формуляра за номинации или директно да се изпратят 
предложения в Национален център "Икономика на светло". 
100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите ще избират 
призьорите в трите категории. Сред тях  са  членовете  на  Националния  съвет  на  Асоциация  на  индустриалния  капитал  
в  България,  членовете  на Обществения съвет по "Ограничаване и превенция на неформалната икономика" и други видни 
икономисти и общественици. Организаторите обещават резултатите да бъдат оповестени на специална церемония през 
месец юни. 
Любопитно е да се отбележи, че първото издание на наградите "Икономика на светло" бе проведено в рамката на 
изпълнение на проекта "Ограничаване и превенция на неформалната икономика". Неговото начало бе дадено през 2009 
година, а инициативата се реализира в партньорство със социалните партньори, държавната администрация, 
гражданското общество, академичната общност, медиите и други заинтересовани страни. 
 
projectmedia.bg 
 
√ AИКБ обяви номинации за наградите „Икономика на светло“ 
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика  
Асоциация на индустриалния капитал в България обявява началото на номинациите за наградите „Икономика на светло“. 
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи 
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да 
повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази 
посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
Призът „Икономика на светло“ за 2014 г. тази година ще бъде присъден в три категории: 
• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата. 
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на 
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване 
на бизнес средата. 
• За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством 
активна позиция. 
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни 
и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики 
и т.н. 
• За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика. 
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Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, 
свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на 
светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор). 
Номинации може да направите, като попълните Формуляра за номинации, който също така е публикуван на интернет 
страниците на Националния център „Икономика на светло“ (www.ikonomikanasvetlo.bg), както и директно да изпращате 
предложения в Национален център „Икономика на светло“ (1527 София, ул. „Тракия“ № 15; електронна поща: 
v.radeva@bica-bg.org). 
Номинации се приемат за институции, личности, компании и организации в посочените категории за работата им през 
2014 г. Срокът за изпращане на номинации е до 18.05.2015 г. 
Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени личности 
от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Сред тях са членовете на 
Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, членовете на Обществения съвет по 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ и други видни икономисти и общественици. Експертите ще 
направят своя избор за победители в трите категории на наградата. Резултатите ще бъдат оповестени на специална 
церемония през месец юни. 
 
burgas.info 
 
√ Стартират номинациите за второто издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“ 
Асоциация на индустриалния капитал в България обявява началото на номинациите за второто издание на конкурса за 
наградите „Икономика на светло". 
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи 
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да 
повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази 
посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. Асоциация на индустриалния 
капитал в България стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика", изпълняван в партньорство 
и тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната 
общност, медиите и други заинтересовани страни. Първото издание на наградите „Икономика на светло" се проведе 
именно в рамката на изпълнение на проекта. Наградите „Икономика на светло" за 2013 г. отличиха Икономически и 
социален съвет на Република България в категорията „За личност или организация, допринесла за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика посредством активна позиция", телевизия „България Он Ер" в категорията „За 
журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика" 
и Министерски съвет на Република България в категорията „За нормативен акт или административна практика, които водят 
до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата". 
Призът „Икономика на светло" за 2014 г. ще бъде присъден в три категории: 
• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата - присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за 
предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на 
сивия сектор и подобряване на бизнес средата; 
• За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством 
активна позиция - присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по 
темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или 
административни практики и т.н.; 
• За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика - присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и 
постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и 
промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор. 
Номинации могат да бъдат направени като се попълни формуляра за номинации, както и директно да се изпратят 
предложения в Национален център „Икономика на светло" (1527 София, ул. „Тракия" № 15; електронна поща: 
v.radeva@bica-bg.org). 
Приемат се номинации за институции, личности, компании и организации в посочените категории, за работата им през 
2014 г. Срокът за изпращане на номинации е до 18.05.2015 г. 
Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени личности 
от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Сред тях са членовете на 
Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, членовете на Обществения съвет по 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика" и други видни икономисти и общественици. Експертите ще 
направят своя избор за победители в трите категории на наградата. Резултатите ще бъдат оповестени на специална 
церемония през месец юни. 
Наградите „Икономика на светло" са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика 
в България. Конкурсът предизвика заслужен обществен и медиен интерес при първото си издание. Събитието 
популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и 
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развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в 
страната. 
Вашият глас за определянето на носителите на наградите „Икономика на светло" за 2014 г. е изключително важен. Ще се 
радваме да го получим! 
 
akcent.bg 
 
√ АИКБ изрази безпокойствата си пред главния прокурор заради притеснителни законови предложения 
По повод на широко дискутираните в българското обществопроекти 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. 
 
sliven.net 
 
√ Експерти и политици са единодушни: ГРАЖДАНИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПИТАНИ! 
„Необходимо е активизиране на гражданското участие в управлението чрез механизма на референдумите“ е основният 
извод от първата дискусия в рамките на Гражданска инициатива „Референдум ДНЕС“ 
• Кои са важните въпроси за допитване до гражданите и как да бъдат зададени? 
• Има ли разделителна линия между гражданското и експертното говорене? 
• Съществува ли подценяване на интелектуалния капацитет на гражданите и това ли е причината политическият елит да се 
въздържа от допитвания? 
На тези и други въпроси се опитаха да отговорят социолози, политолози, политици и представители на неправителствени 
организации по време на проведения вчера, 7 април 2015 г., в столичния хотел „Радисън“ първи дискусионен форум в 
рамките на стартиралата на 15 март т.г. Гражданска инициатива „Референдум ДНЕС“. Дискусията бе уважена и от съветника 
по правните въпроси на Президента на РБ Наталия Киселова, както и от народните певици Светла Караджова и Янка 
Рупкина - учредители и членове на Гражданско движение „ДНЕС“. 
Дебатът бе модериран от социалния антрополог Харалан Александров, който е сред съмишлениците на „Референдум 
ДНЕС“. 
Форумът се проведе под мотото „Допитване до гражданите – защо, кога и как?“, а целта му бе да се потърси обратна връзка 
за това доколко инициативата на Гражданско движение „ДНЕС“ е навременна и правилно дефинирана, както и какво е 
мястото й сред други подобни инициативи. 
Участниците във форума се обединиха около необходимостта от активизиране на гражданското участие в управлението 
чрез механизма на референдумите – както на национално, така и на местно ниво. По общо мнение на изказалите се, 
големият проблем на обществото ни е апатията, отчаянието и обезверяването. 
„Обществото ни е заспало, не защото няма мнение, а защото вече е отчаяно и обезверено, за което сме виновни основно 
ние, политиците“, категорична бе Мая Манолова, народен представител от ПГ „Лява България“. Според нея, „трябва да 
има ясни правила, когато даден брой хора искат някакви промени, те да се случват. Ролята на референдумите не е да 
питаме кой какво иска, а да произведат ефект след себе си. Когато хората кажат на даден въпрос „ДА“, то да се реши с 
„ДА“, а не просто да разберем колко процента от хората искат „ДА“ и колко „НЕ“. Според г-жа Манолова, обаче, съществува 
и риск референдумите да станат „политическа дъвка и да се злоупотреби с тях“. „Твърдо подкрепям инициативата 
„Референдум ДНЕС“, тъй като Вие наистина искате да питате гражданите, а не да злоупотребите с подобно допитване“, 
каза в допълнение Мая Манолова. 
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„Добре е да се чуе гласът на тези, чиито глас не се чува!“ Така социологът проф. Духомир Минев аргументира личната си 
ангажираност с инициативата „Референдум ДНЕС“. Според него, много важно е да бъдат привлечени обезверените, 
апатичните, хората, които са се отказали от участие в процесите на промяна на обществото. „Политиците говорят за 
реформи, но без да взимат мнението и съгласието на хората. Искаме да ги събудим, да ги насърчим да се включат активно 
в публичния дебат, тъй като мнението им е ценно за формирането на пълноценна картина на обществените очаквания за 
промени“, каза проф. Минев. 
За апатия и обезверяване говори и проф. Петко Ганчев – философ и историк, бивш дипломат и народен представител. 
Според него, „вече десетилетия наред наблюдаваме спад на активността у хората. Избранниците от народа са избрани от 
едно малцинство, а именно от ¼ от всички граждани. Мисля, че освен референдуми по въпроси, които изискват радикални 
решения, може да се прави и под други форми, в които народът да участва. Трябва да бъдат активизирани регионални 
референдуми. Може да не е референдум, а например в едно село да има общо събрание, стига да са готови да участват в 
решаването на даден проблем. Ние имаме нагласи вечно да чакаме някой да реши вместо нас всички проблеми. Когато 
се наложи сами да си решаваме проблемите и да участваме в решаването им, не знаем какво да правим.“ 
Според представителя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Теодор Дечев, когато елитът започне по-често 
да се допитва до народа, значи има повече проблеми. „Слава богу, че политиците все още не са се сетили да питат за щяло 
и нещяло народа и така да прехвърлят отговорността върху хората. Възможна е демокрация на участието на гражданите, 
но кога елитът пита народа, за да си измие ръцете, и кога за да иска наистина мнението му?“, попита реторично Дечев. 
Втората обединяваща позиция сред изказванията на участниците във форума бе за това, че гласът на гражданите трябва 
да бъде чут и отчитан при формирането на управленските политики. 
„Трябва по-добре да чуваме хората. Онова общество, което се управлява по волята на хората, винаги живее по-добре“, 
каза пред участниците в дискусията социологът Кънчо Стойчев. Според него, парадоксално е, че България се управлява по 
волята на хората, но се управлява зле отново по волята на хората. 
„Не съм съгласен с аргумента „Няма смисъл да питаме народа, народът е прост!“ Фактът, че мнозинството от хората не 
разбират, например, от изборно законодателство, не ги прави прости“, смята Юлий Павлов (Център за анализи и 
маркетинг). Според него, абсурдно е, че повечето от тези, които са „ЗА“ задължително гласуване, всъщност не ходят да 
гласуват. А много от хората, които са против задължително гласуване, са именно тези, които ходят на всички избори. 
„Въпросът за мажоритарния вот е единственият правилно зададен. Не смятам, че обществото е абсолютно апатично. Мит 
е, че хората не са активни на избори. Да не забравяме, че на парламентарни избори винаги имаме минимум 60 % 
активност“, смята още Юлий Павлов. 
Изпълнителният директор на "Галъп интернешънъл" Първан Симеонов препоръча „Референдум ДНЕС“ да се съсредоточи 
върху местни допитвания по локални въпроси. „На въпроса за задължителното гласуване и всеки друг от изборното 
законодателство хората ще Ви отговорят 60-70 % с „ДА“. Но те не Ви казват „ДА“ на въпроса, а казват „Всичко да се смени! 
Ние сме ЗА всякаква промяна! „ДА“ на това да се смени системата!“ Народът не е прост! Не е работа на народа да е прав 
и да знае. По тази причина е измислено народът да излъчва представители, от които се очаква да са прави и да знаят“, 
категоричен бе Първан Симеонов. 
„Политиката е проста работа за почтени хора, само трябва да се вслушаш в хората и тяхното мнение“, заключи народният 
представител от ПГ „Реформаторски блок“ Иван Иванов. Според него, важно е да се установи защо политическата общност 
не функционира. 
Според преподавателя в УНСС и зам.-председател на ЕНП Надя Миронова, за да има смисъл, тази инициатива трябва да 
има и лоби, освен гражданската активност. „Одобрявам начина, по който са планирани дейностите в рамките на 
инициативата, подкрепям подготвените документи и съм готова да работим заедно по тях“, ангажира се г-жа Миронова. 
Сред присъстващите на дискусията бяха г-н Александър Димитров от Българската търговско-промишлена палата, 
председателят на ПГ „АБВ“ г-н Борислав Борисов и народният представител Мартин Иванов. 
Предвижда се следващата дискусия в рамките на инициативата „Референдум ДНЕС“ да се състои в края на м. април и да е 
посветена на изборното законодателство и регламента за политическите партии, след което ще се проведе и допитване 
до гражданите по формулираните в рамките на дискусията въпроси. 
 
Вестник Дневник 
 
√ Продължават споровете по проектозакона за адвокатурата 
Проектозаконът за адвокатурата продължи и днес да бъде предмет на спорове, този път на среща на депутати с 
осем организации. 
Представители на Нотариалната камара, Националния съюз на юрисконсултите, Камарата на частните съдебни 
изпълнители, синдикатите КНСБ и "Подкрепа ", Асоциацията на банките в България, Съюза на специализираните 
счетоводни предприятия, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара,и  Българския 
хелзинкски комитет заявиха своите възражения срещу проекта на Висшия адвокатски съвет за изменения в Закона за 
адвокатурата, който възбуди духовете още с внасянето му му.  
Депутатите Емил Димитров /Патриотичен фронт/ и Четин Казак /ДПС/, които заедно с други депутати са внесли в 
парламента проекта, призоваха към помирение на гилдиите и спокойно обсъждане.  
"Няколко колеги подписахме, но изразихме резерви и поискахме уверение, че по проекта ще има дебат и ще бъде 
съгласуван с всички заинтересувани и засегнати", коментира Емил Димитров, цитиран от "Правен свят". 
Четин Казак апелира за взаимно зачитане на интересите чрез диалог, а не гилдиите да се надпреварват кой ще предизвика 
по-голям медиен отзвук.  
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От Нотариалната камара цитираха отрицателно становище за проекта и на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество и на Върховната касационна прокуратура. 
Възраженията на присъстващите организации бяха  изразявани и по-рано и се отнасят най-вече до идеята да се възлагат 
удостоверителни функции на адвокатите, и да се налагат глоби на другите  извън адвокатската гилдия, ако извършват 
такава дейност. Възражения събуди и  даването на достъп на адвокатите до ГРАО и регистъра за документите за 
самоличност. 
Парламентът не бива да става поле за мерене на силите, коментира Четин Казак и призова за диалог. 
На срещата се разбра, че вече е имало опит за помирение между Висшия адвокатски съвмет и Нотариалната камара, но  е 
бил несупешен. 
Висшият адвокатски съвет е внесъл в Правната комисия своето становище, с което защитава проекта. 
 
legalworld.bg 
 
√ Адвокатите и противниците на проекта им да седнат и да се разберат 
Вносители на измененията в Закона адвокатурата призоваха гилдиите да не превръщат парламента в арена за 
мерене на силите си 
Адвокати, нотариуси, юрисконсулти, счетоводители, частни съдебни изпълнители, правозащитници, синдикати и 
работодатели да седнат на една маса и да се разберат. Този апел отправиха депутатите към гилдиите и организациите, 
които от началото на годината са в тежка конфронтация заради внесения проект за изменение на Закона за адвокатурата. 
Призивът за помирение и за край на конфликта беше и към адвокатите, и към противниците им в спора. 
Той бе отправен на среща в парламента, проведена по инициатива на Нотариалната камара. На нея противниците на 
проекта изложиха пред депутатите резервите, опасенията и възраженията си срещу предложените изменения. В срещата 
участваха представители на Нотариалната камара, "Подкрепа", КНСБ, Националния съюз на юрисконсултите, Асоциацията 
на банките в България, Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия, Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, Българската стопанска камара, Камарата на частните съдебни изпълнители и Българския хелзинкски 
комитет. Представители на адвокатурата нямаше, като се изключи депутатът от ГЕРБ Добромир Проданов, който обаче 
присъства в качеството си на член на парламента. 
От депутатите пръв взе думата Емил Димитров от Патриотичния фронт, който е и сред депутатите внесли проекта, написан 
от адвокатурата, в парламента. Той разказа как е станал вносител: "Председателката на Висшия адвокатски съвет Ралица 
Негенцова донесе текстовете в кабинета на Цецка Цачева. Няколко колеги обявихме, че ще подпишем, но изразихме 
резерви. Поискахме уверение, че по проекта ще има дебат и ще бъде съгласуван с всички заинтересувани и засегнати". 
След това Димитров заяви: "Не желая да създавам проблеми, а искам да участвам в решаването им. Имаме готовност да 
оттеглим подкрепата си за измененията в ЗА, ако всички не седнат на масата и не обсъдят различията си". 
Друг вносител – Четин Казак от ДПС, също подчерта, че не е автор на текстовете в проектозакона. "Адвокатурата има право 
да реши своите проблеми. Но трябва диалог и взаимно зачитане на интересите, вместо гилдиите да се надпреварват кой 
ще предизвика по-голям медиен отзвук. Последното, което искаме е Народното събрание да стане арена за мерене на 
силите между адвокатурата и останалите гилдии", заяви той. Казак също отправи апел спорещите да седнат на една маса. 
"Да престанем с противопоставянето, ако някои текстове в проекта останат в този си вид, няма да ги подкрепим", каза 
депутатът. 
На срещата в парламента стана ясно, че вече е имало опит за помирение между най-големите антагонисти относно 
измененията на ЗА - Висшият адвокатски съвет и Нотариалната камара. С посредничеството на Камарата на частните 
съдебни изпълнители адвокати и нотариуси са седнали на една маса, но резултат не е постигнат. 
Преди депутатите да призоват гилдиите за помирение, противниците на изменения в Закона за адвокатурата изложиха 
основните си и многократно огласявани възражения. Те са свързани с най-вече с предложението за възлагане на частични 
удостоверителни функции на адвокатите, с новото по-широко определение за адвокатска дейност, придружено с глоби за 
всеки извън гилдията, който я извършва, и с даването на достъп на адвокатите до ГРАО и регистъра за българските 
документи за самоличност. 
Членът на Съвета на Нотариалната камара Теодора Вуцова съобщи, че съветът за тристранно сътрудничество е гласувал 
единодушно срещу проекта за изменение на ЗА. Тя цитира и отрицателно становище на Върховната касационна 
прокуратура. В него прокурорите критикуват измененията, като например обвиняват адвокатурата в опит за капсулиране 
и в опит за елиминиране на свободната конкуренция. 
Нотариус Вуцова съобщи на депутатите, че на 12 март Комисията за защита на конкуренцията е образувала т. нар. 
производство по застъпничество на конкуренцията заради проекта за изменение на Закона за адвокатурата (виж 
прикачения файл). Това е станало по искане на Българската стопанска камара и целта на производството е да бъде 
проверено съответствието на проекта с правилата на конкуренцията.  
От своя страна пък Висшия адвокатски съвет с решение обяви 16 април за ден на подкрепа на измененията в Закона за 
адвокатурата. На 16 март съветът внесе и становище в правната комисия, с което мотивира промените и ги защитава.  
През последния месец парламентът буквално беше залят от становищата и декларации на различни организации по 
проекта за проемени в ЗА. Освен огласяваните вече мнения на основните привърженици и противници на измененията, 
становище са внесли и от Българската асоциация на консултантите по европейски програми. Против част от изменения са 
и от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, защото считат, че ще засегнат отрицателно малкия 
и средния бизнес. От Националното сдружение на общините пък са направили предложения, с които да се избегнат 
евентуални санкции за юристите на местната власт. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Гърция отменя скандалния нов данък от 26% за фирми от България 
Издадена е разпоредба за анулиране на законопроекта, който предвиждаше, че всяка гръцка компания или дружество със 
седалище в държава, с преференциален данъчен режим ще бъде обложена с данък от 26%, пише "Български новини". 
Заместник-министърът на финансите Надя Валвани, заяви в парламента, че ще издаде постановление, че ще освободи от 
плащане на данък върху транзакциите всички реални сделки, които са направени не само по фактури. 
По същество решението ще намали драстично броя на сделките, за които трябва да се изплащат аванс от 26% според 
новият правилник. Компаниите ще могат да докажат законността на сделката, освен в случаите, когато нелегитимността е 
очевидно. 
Възстановяването на данъка ще бъде направено в рамките на три месеца, а не както беше в първоначалния вариант 12 
месеца. Това беше потвърдено и от икономическият министър Йоргос Статакис, който обяви, че срокът е три месеца. 
 
√ Лукарски: Бизнесът ще спести 385 млн. лева като се намали административната тежест 
Промените в законодателството ще намалят с 30% административната тежест върху бизнеса. С тези промени бизнесът ще 
спести 385 млн. лева. Това каза пред „Фокус“ министърът на икономиката Божидар Лукарски. 
"Това ще облекчи в голяма степен бизнеса", категоричен е Лукарски. Той уточни, че ще има промени в 16 закона, 130 
подзаконови акта и 120 акта, свързани с европейското законодателство. Предвидени са промени в Закона за акцизите и 
данъчните складове, в Закона за техническите изисквания към продуктите, в Закона за подпомагане на земеделските 
производители, в Закона за автомобилните превози, обясни Лукарски. 
"Всички тези неща са съгласувани с бизнеса и идват след сигнали за конкретни режими, които пречат и създават 
административна тежест за бизнеса. По наши изчисления с 30% би следвало да падне тежестта, което в абсолютно число 
ще възлиза на 385 млн. лева", каза още министърът. 
Той допълни, че се подготвят и други промени, които касаят и други сектори. Ще бъде подобрена комуникацията и 
координацията между различните институции, между НАП, Агенция по вписванията, а това ще се отрази и върху по-
хармонична среда за бизнеса. 
 
√ България внася жалба в Брюксел срещу гръцкия данък 
Министерският съвет взе решение за жалба в Брюксел срещу "гръцкия данък". Той е на основание на член 259 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз по отношение съвместимостта на разпоредбите на чл. 23, 65 и 66 от Кодекса за 
подоходно облагане на Република Гърция № 4172/2013, изменен и допълнен със закон № 4321/2015, както и на 
издаденото на основание чл. 65, ал. 6 и 7 от кодекса Решение на министъра на финансите на Гърция, с което е определен 
списъкът на държавите с преференциален данъчен режим, с правото на ЕС. 
С това решение се упълномощава министърът на финансите да уведоми Европейската комисия за правното основание на 
подадената жалба до Европейската комисия. 
Процедурата по разглеждане на жалбата включва две фази - административна и съдебна, като административната фаза е 
задължителна. Административната фаза в хипотезата на член 259 от ДФЕС приключва с издаване на мотивирано становище 
от ЕК в тримесечен срок, след като на всяка от заинтересованите държави е предоставена възможност да изложи съответно 
съображенията относно собствените им позиции и тези срещу ответната страна, писмено и устно. 
Ако Комисията не издаде становище в срок от три месеца от датата на поставяне на въпроса пред нея, отсъствието на 
становище не е пречка за Република България да сезира съда на Европейския съюз. 
Решението на Министерския съвет е изготвено във връзка с изпратеното на 30 март 2015 г. писмо до европейския комисар 
по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз Пиер Московиси, в което се изразява 
позицията на Република България, че въвеждането на данъчно облагане с 26% данък при източника на всички сделки и 
трансакции с източник в България, както и в Ирландия и Кипър, е дискриминационна и непропорционална мярка. 
 
√ Петкова: НЕК ще се опита да задържи настоящите цени за електрическа енергия 
Днешният ден е важен за българската енергетика. Той е важен, защото успяхме да сключим споразумение с нашите 
американски партньори за това,че ще бъде изменен дългосрочният договор за изкупуване на енергия. Това каза пред bTV 
министърът на енергетиката Теменужка Петкова. 
Министър Петкова уточни и измененията, за които правителството се е договорило с американските ни партньори. „На 
първо място това е цената за разполагаемост. Това означава, че цената която НЕК плаща на двете американски централи, 
основно се състои от два компонента. Единият компонент е цена за разполагаемост, а другият компонент е цена за енергия, 
каза тя. Петкова обясни какво означава цена на разполагаемост, а именно – това са случаите,в които НЕК заплаща на двете 
американски централи, при положение,че те не работят, но стоят в готовност, за да бъдат включени при необходимост. По 
думите й, цената за енергия, това е цената когато се натоварват централите и те произвеждат електрическа енергия – това 
е цената, която НЕК заплаща. „Само за сведение – цената на разполагаемост е по-висока от цената за енергия”. 
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Петкова обясни, че по време на преговорите се е целяло да бъде намалена цената на разполагаемост, тъй като по думите 
й, когато произвеждаме ел.енергия плащаме по-малко пари, отколкото когато ТЕЦ-те не работят. „Преговорите бяха много 
трудни и продължиха до вчера късно вечерта, но резултатите си заслужават. Много е важно да отбележим това, че 
предоговарянето не е за сметка на намалението на цената, не е за сметка на удължаването на срока на тези договори”, 
посочи тя и заяви, че договорите ще бъдат приключени в рамките и параметрите, в които са включени. „Общо ефекта за 
НЕК от дата на влизане в сила на това споразумение 30 юни. До тогава НЕК трябва да се издължи на двете американски 
централи”, поясни Петкова. 
На въпрос от къде са спекулациите за това, че цената на тока ще бъде намалена, Теменужка Петкова каза: „Намалението 
на цените на изкупуване на ел. енергия от двете американски централи няма как да влияят на цената на електрическата 
енергия, но това влияе пряко на дефицита в НЕК. Ние плащаме така или иначе чрез цената на тока, когато НЕК дава своето 
заявление пред КЕВР и поставя искания за цена. НЕК ще се опита да задържи настоящите цени за електрическа енергия”. 
 
Вестник Труд 
 
√ По-евтин ток от US тецовете срещу 700 млн. лева от НЕК 
Токът от американските централи ще поевтинее, ако НЕК им изплати дълговете, които е натрупал към тях. Държавната 
компания разполага с два месеца и половина да плати близо 700 млн. лв., за да намали „Контурглобал Марица-изток 3“ 
цената на електроенергията си със 17%, а „AES Гълъбово“ - с 14%. 
Това е залегнало в предварителното споразумение, подписано вчера от изпълнителния директор на НЕК Петър Илиев и 
шефовете на двете централи Гари Лесли (“Контурглобал“) и Иван Цанков (AES). Подписването стана под погледите на 
премиера Бойко Борисов и на американския посланик у нас Марси Рийз. 
Ако НЕК се издължи в срок, намалението в цените ще влезе в сила от третото тримесечие на годината. То обаче не означава 
намаление и на крайните цени на тока за бита, а ще позволи на държавната компания да спре да трупа дългове, обясни 
енергийният министър Теменужка Петкова. 
В свой доклад енергийният регулатор бе заложил по-голямо намаление - с до 30% от всяка от централите. 
НЕК се е разбрала с американските централи за две неща. Първо, да бъде намалена цената за разполагаемост на енергията 
и второ - да не бъде увеличаван срокът на дългосрочните договори, от който остават още 10 години, обясни Петкова. По 
нейни изчисления годишната икономия от намалението ще бъде 100 млн. лева. 
Енергийната министърка беше похвалена от премиера Бойко Борисов за ясните сметки, с които е водила преговорите. 
Борисов каза, че не е добре непрекъснато да се говори за високите цени на американските централи и уточни, че ако „ги 
бяхме изгонили, това щеше да нанесе на България голям репутационен удар“. 
Премиерът призна, че и България не е била докрай коректна с дружествата, защото не си е плащала. Към момента НЕК 
дължи 300 млн. лв. на „Контурглобал Марица-изток 3“ и 388 млн. лв. на „AES Гълъбово“. Държавната компания е натрупала 
дългове и към останалите производители на ток. 
„НЕК не разполага със 700 млн. лв. и те ще бъдат осигурени чрез кредит от Българския енергиен холдинг“, каза Петкова. Тя 
не уточни дали ще се тегли заем, или ще се пуска облигационна емисия. Само преди две седмици кредитната агенция Фич 
намали рейтинга на БЕХ, който вече е неинвестиционен, като това стана именно заради проблемите на дъщерното му 
дружество НЕК. 
Бойко Борисов обяви, че планира да занули текущите дългове на НЕК до края на юни. За целта се правят проверки и на 
зелените централи, където се оказало, че има незаконно присъединени мощности. Премиерът отказа подробности и 
заяви, че работата ще бъде свършена „без много шум“. 
 
√ Министър Московски: Не се предвижда сливане на БДЖ и НКЖИ 
Не се предвижда сливане на БДЖ и НКЖИ, защото това противоречи на либерализационните пакети, приети от ЕС. Това 
заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на заседание на 
ресорната комисия при представяне на проект на Стратегия за развитие на железопътния транспорт в Република България 
и План за оздравяване и развитие на групата на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД за периода 2015 – 2020 г, 
съобщи Фокус. „Може да се обединят в един холдинг. Обмисляли сме го. Съществува като вариант. Би помогнало за 
организационно управление на двете компании”, подчерта Московски. 
Въпросът за евентуално обединение на НКЖИ и БДЖ, както и каква е пречката това да се случи беше отправен от Георги 
Свиленски, БСП. 
Московски разясни още, че съвместно с Министерство на регионалното развитие и благоустройство се работи по 
въвеждане на ТОЛ системите и коментира, че извършването на железопътните превози е своеобразно по подобна система. 
„Има още един по-справедлив начин, запазваме си правото да го въведем”, подчерта Московски и допълни, че предстоят 
изключително интензивни строителства и на места движението ще бъде прекъснато, което води до извода, че когато 
калкулират броя пътници, това ще е на база след ремонтните дейности. „Убеден съм, че ще има отлив от пътищата към 
железниците”, каза още министър Московски. 
 
√ Гърция отменя скандалния нов данък, който удря България? 
Издадена е разпоредба за анулиране на законопроекта, който предвиждаше, че всяка гръцка компания или дружество със 
седалище в държава, с преференциален данъчен режим ще бъде обложена с данък от 26%, пише "Български новини". 
Заместник-министърът на финансите Надя Валвани, заяви в парламента, че ще издаде постановление, че ще освободи от 
плащане на данък върху транзакциите всички реални сделки, които са направени не само по фактури. 
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По същество решението ще намали драстично броя на сделките, за които трябва да се изплащат аванс от 26% според 
новият правилник. Компаниите ще могат да докажат законността на сделката, освен в случаите, когато нелегитимността е 
очевидно. 
Възстановяването на данъка ще бъде направено в рамките на три месеца, а не както беше в първоначалния вариант 12 
месеца. Това беше потвърдено и от икономическият министър Йоргос Статакис, който обяви, че срокът е три месеца. 
 
√ Борисов слива НАП и митниците 
Премиерът Бойко Борисов ще предложи сливането на Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници“ 
като мярка за борба с контрабандата. Това става ясно от стенограмата от редовното заседание на Министерския съвет. 
„Вече два месеца - три, полагаме огромна енергия и воля в борба с контрабандата и констатациите са ми повече от 
отчайващи. Митничарите и граничарите, най-меката дума е „абсолютно ненадеждно“ охраняват границите“, коментира 
министър-председателят. Затова Борисов е дал срок на службите до другата сряда да го убедят в противното. „Тогава ще 
предложа да обединим двете служби - данъчни и „Митници“, а на вътрешния министър съм възложил кадрови и 
персонални промени навсякъде по границите“, заявява Борисов. 
Премиерът изразява и недоволството си от кадровата политика в митниците и посочва, че за никого „не е тайна какви 
митничарски и граничарски селища има навсякъде около границата“. Борисов се гневи още, че има служители, които са 
залавяни по три пъти и скоро след това са връщани отново на работа. „По три пъти има! В рамките на десет години - по три 
пъти!“, казва министър-председателят. От думите му така и не се разбира обаче как сливането на НАП с митниците ще 
прекрати тази практика. 
В същото време през януари финансовият министър Владислав Горанов похвали работата на Агенция „Митници“, 
благодарение на която са били реализирани по-високи приходи. Така беше отчетен първи бюджетен излишък излишък от 
2009 г. насам. 
Идеята за сливането на двете агенции беше лансирана от ДПС още през 2005 г. Според привържениците й така ще се 
подобри обслужването на гражданите и бизнеса. Друг аргумент е, че ще се улесни извършването на ревизии и проверки, 
което ще повиши приходите в бюджета. 
Такава мярка е записана и в предизборната програма на ГЕРБ. Според документа целта е да се подобри координацията на 
приходните администрации и да се ограничи сивата икономика. 
През лятото на миналата година от синдикатите към Агенция „Митници“ разпространиха и концепция с неизвестен автор, 
която предвижда създаването на Единна приходна агенция. Според документа митниците ще се влеят в НАП, а 
мегаведомството ще събира всички приходи от мита, ДДС, акцизи, подоходни и корпоративни данъци. Концепцията 
предвиждаше още митничарите да бъдат преназначени като данъчни, а някои специализирани звена на митниците да 
бъдат запазени. Това са дирекциите „Митнически режими и процедури“, „Тарифна политика“ и „Митническо разузнаване 
и разследване“. 
Не е ясно обаче дали ще бъде приложен този вариант, ако се пристъпи към сливането на двете ведомства. От пресцентъра 
на Министерството на финансите казаха, че не знаят да се работи по концепция за обединяването. 
„Никой не ни е питал. Направили сме анализ, но не вярвам да бъде взет под внимание“, коментира Иван Кучмов, който е 
член на ръководството на синдикалната секция на „Подкрепа“ към Агенция „Митници“. Според него изготвеният анализ е 
показал, че ще бъде трудно да се обединят дори общите администрации на двете ведомства, защото използваните от тях 
системи са много специфични. Кучмов е скептичен, че подобна мярка ще повиши приходите в бюджета. По думите му след 
обединяването на приходните администрации в Дания и Румъния ефектът е бил негативен. Подобен модел се прилага още 
във Великобритания, Австрия и др. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Февруари се е оказал слаб месец за българската икономика 
Търговията на дребно и строителството продължават да падат, промишленото производство леко расте  
Основните отрасли на икономиката – строителството, продажбите на дребно и промишлеността, не се представят никак 
добре през втория месец на годината. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че при първите два 
сектора има спадове на годишна база – съответно с 1.8 и 0.6%. При промишленото производство националната статистика 
отчита ръст от 2.3%, воден основно от добива на въглища и производството на автомобили и ремаркета и на електроника. 
Ако обаче се направи сравнение спрямо предходния месец, се вижда, че индустриалното производство се свива с 0.6%. 
Проблемните сектори 
Без да е особена изненада, обемите в строителството през февруари продължават да се свиват – за втори пореден месец. 
В случая потъването се дължи отново на сградното строителство, което намалява с 10%. През януари статистиката отчете 
приблизително същото свиване. Според Младен Митов, директор пазарни проучвания и анализи в "Явлена", причината 
да не се строят сгради се крие в отказа на банките да кредитират предприемачите. "Търсенето расте, но предлагането 
остава силно ограничено", смята Митов. По неговите думи има рестартиране на някои замразени проекти, но нищо 
съществено като обем. 
В същото време гражданското строителство продължава да расте, каквато беше тенденцията през цялата минала година. 
През февруари годишното увеличение е с над 8%. Тук причината се крие изцяло в ускореното изграждане на 
инфраструктурни проекти от страна на държавата. Изпълнението на консолидираната фискална програма показва, че само 
през февруари очакваните вземания от Европейската комисия са се увеличили с 1 млрд. лв. Това са заявени пред комисия 
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средства по европейските програми, но които все още не са разплатени. Голяма част от тях са именно по програми, 
свързани с инфраструктурата. 
Не е много обнадеждаващо положението при търговията на дребно, където спад се наблюдава за втори пореден месец, 
след като през цялата 2014 г. секторът растеше стабилно. Представянето на отрасъла е показателно за вътрешното 
потребление. През 2014 г. то се открои като двигател на икономиката и в крайна сметка помогна за постигането на реален 
ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от 1.7%. 
Най-много според статистиката растат поръчките по пощата, телефон или интернет – с 22%. Двуцифрените ръстове са 
нормално явление от началото на 2011 г. Други данни на НСИ показват, че стойността на продажбите през онлайн 
магазините е нараснала с 15% през 2014 г. до рекордните 5 млрд. лв. Още по-голямо увеличение има при броя на хората, 
които използват интернет, за да си поръчват стоки и услуги – 35%. 
Добрата новина 
Добрата новина е, че въпреки месечния спад промишленото производство расте на годишна база за четвърти пореден 
месец. Това е секторът, който създава устойчиви работни места и добавена стойност към икономиката. Най-много расте 
производството на автомобили и ремаркета, както и на електроника през февруари. 
На годишна база ръст е отчетен в добивната промишленост - с 5.9%, и в преработващата промишленост - с 3.5%, а спад е 
регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.1%. 
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√ Фалитите на компании продължават да намаляват 
Спадът през първото тримесечие на 2015 г. е 20%, но исковете за несъстоятелност на дружества около КТБ могат 
да обърнат тенденцията 
През първите три месеца на тази година броят на дружествата, влезли в процедура по несъстоятелност, както и на 
обявените във фалират компании намаляват спрямо първите тримесечия на 2014 и 2013 г. В периода януари-март 2015 г. 
общо 151 фирми са влезли в процедурата, а 159 са били обявени в несъстоятелност, което е спад съответно с 22% и 20% 
спрямо същия период на предходната година. Това показват данните, които "Капитал Daily" получи от Агенцията по 
вписванията. 
Тенденцията за спад продължава 
След пика през 2013 г. през миналата година започна тенденция за намаляване на откритите производства по 
несъстоятелност и на фалитите. Това се дължи до голяма степен на влезлите в сила през март 2013 г. промени в Търговския 
закон, които ограничиха обявяването на неплатежоспособност със задна дата. Преди това фирмите имаха възможност да 
влязат в процедура по несъстоятелност с начална дата преди години. Много фирми ползваха тази вратичка, за да се отърват 
от обезпечения към банки и други кредитори. Така те фабрикуваха стари дългове, обявяваха несъстоятелност с много задна 
дата, което правеше недействителни сделките и обезпеченията, договорени по-късно. След промените сроковете за 
обявяване на недействителност на сделки са ограничени за една или две години назад след подаването на молбата. Това 
спря ентусиазма за влизане в процедура по фалит. 
Друга възможна причина за намаляването на броя открити процедури и обявени в несъстоятелност дружества може да 
бъде лекото подобряване на икономическата среда, след като вътрешното търсене и потребление се оживиха, а 
суровините и петролът поевтиняха през последните месеци. Обяснението за пика на фалиралите компании в България 
досега беше и икономическата криза след 2008 г. Въпреки отдалечаването от нея високата междуфирмена задлъжнялост 
и забавените плащания остават проблеми, които затрудняват положението на фирмите и са рискови фактори за тяхната 
платежоспособност. 
Статистиката не отчита и дружества, които на практика вече не са активни, но не са минали през обявяване на фалит. 
Причината е, че много компании отбягват по принцип процедурата въпреки сериозните си затруднения заради тежките и 
бавни съдебни дела. Това означава, че има фирми, особено от по-малките, които са неплатежоспособни, но продължават 
да се водят действащи по документи. Кредиторите от своя страна търсят начини да съберат вземанията си чрез 
специализирани дружества за вземания, с дела и с продажби през частни съдебни изпълнители, тъй като това могат да са 
по-бързи начини от дългите процедури по несъстоятелност. 
КТБ факторът 
Тенденцията за спад на фалитите през първото тримесечие на 2015 г. е добра новина, но напълно възможно е броят на 
фирмите, влезли в процедура по несъстоятелност, да се увеличи през следващите месеци. Такъв ръст може да се очаква, 
след като през март квесторите в КТБ поискаха обявяването в несъстоятелност на около 30 дружества кредитополучатели 
с общо задължения към институцията за над 860 млн. лв. Допреди това имаше два иска за несъстоятелност, които КТБ 
поиска – срещу "Алфа кепитъл" (акционер в "Петрол") и "РНК България" (бившия "Маккап холдинг"). Вероятно делата за 
несъстоятелност от КТБ към дружества кредитополучатели ще продължат да се увеличават, което ще обърне статистиката. 
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√ Агенцията за приватизация вече няма да запорира имущество на продадени дружества 
Депутатите в икономическата комисия приеха пълна отмяна на обезпечителните мерки заради заплаха от 
наказателна процедура на ЕК 
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол скоро няма да има право да запорира имуществото на 
приватизирано дружество и това на купувачите, които не са си изпълнили ангажиментите по договори за раздържавяване. 
Това ще се случи след обнародването на промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), които 
бяха приети на второ четене в икономическата комисия в сряда. Досега агенцията имаше право да учредява ипотеки, запор 
и възбрани върху имущество на приватизирано дружество, ако купувачът му не е изпълнил задълженията, които е поел. 
По досегашните разпоредби обезпечителни мерки са позволени и върху имущество на купувача. Ще отпадне и правото на 
ведомството да използва тези оръжия и предварително - ако смята скоро да заведе иск. 
Без ипотеки 
Заради заплаха от наказателна процедура от Европейската комисия правителството на България предложи целият текст на 
закона, засягащ налагането на обезпечително мерки, да бъде отменен. След дебат по текстовете и по другите идеи за 
законови промени депутатите приеха предложението на правителството. Притесненията на агенцията са, че ще им бъде 
отнета възможността да налагат санкции на недобросъвестните купувачи на държавно имущество. Руси Статков, член на 
надзорния съвет на агенцията, обясни, че в момента са наложили 460 ипотеки, които ще станат незаконни. 
От агенцията смятат, че трябва да се положат повече усилия в разговорите с ЕК и да се намери компромисен вариант, стана 
ясно от думите на Статков. Той добави, че ако се приеме отмяната на ипотеките, трябва да се реши и какво се случва със 
завареното положение, т.е. вече учредените обезпечителни мерки. По думите на председателя на икономическата 
комисия Петър Кънев законът не би трябвало да важи със задна дата. Той цитира статистика на АПСК, според която за 
последните 4 години от неизпълнили ангажиментите си купувачи са събрани 214 млн. лв. и от наложените мерки се очакват 
още 60 - 80 млн. лв. Всъщност огромна част от сумата е само по една сделка - тази за БТК, и е по линия на клауза при 
препродажба държавата да получи допълнително плащане. 
В практиката, докато действаше това широко правомощие на агенцията, имаше случаи, в които се посягаше на имущество 
на дружество, което отдавна няма общо с първия приватизатор. Или пък се правеше обезпечение върху всички активи на 
дружеството, въпреки че неизрядният купувач притежава само миноритарен дял. 
Без компромисен вариант 
Депутатите в комисията не подкрепиха предложението на Корнелия Нинова и Янаки Стоилов за приватизационни 
договори с неизпълнени в срок задължения АПСК да предприема обезпечителни мерки по Гражданския процесуален 
кодекс, включително и имущество на приватизираното дружество. На практика идеята на Нинова и Стоилов е запазване 
на сегашното положение, без текста за ипотекирането. По ГПК обезпечителна мярка е и възбраната върху имот, т.е. забрана 
за сделки с него. 
На заседанието си икономическата комисия подкрепи и другите предложения на Министерския съвет за връщане в 
забранителния списък за приватизация на "Агенция дипломатически имоти в страната", "Национална агенция Музика" и 
"Аудио-видео Орфей". 
 
√ ЕЦБ е изкупила активи за близо 61 млрд. евро през март 
Централната банка отчете първия месец на количественото облекчаване 
Европейската централна банка (ЕЦБ) е изкупила държавни облигации и други активи на стойност почти 61 млрд. евро през 
март. По този начин банката е изпълнила квотата в първия месец на своята програма за количествено облекчаване, която 
трябва да стимулира икономиката на региона и да противодейства на ниската инфлация. 
Според обявените по-рано тази година планове ЕЦБ ще изкупува активи на стойност 60 млрд. евро всеки месец до 
септември 2016 г. или по-дълго, ако инфлацията не е достигнала целеното от банката ниво от 2%. Покупките на държавни 
ценни книжа започнаха на 9 март, а инвестициите в други активи като обезпечени облигации и секюритизирани ценни 
книжа стартираха миналата година. 
Добър старт  
Според отчета на ЕЦБ през март са били купени активи на обща стойност 60.953 млрд. евро. "Количественото облекчаване 
започва да върши работата си. Това е много окуражаващ старт, който опровергава скептицизма за това дали ще могат да 
изпълнят заложените цели за покупки", коментира пред Reuters Карстен Брзески, икономист в ING. 
Разбивката на данните за седмицата, завършила на 3 април, показва, че има спад на покупките на държавни облигации. 
Анализаторите обаче отдават това на намалената ликвидност на пазарите около великденските празници, а не на цялостен 
недостиг на ценни книжа. Някои икономисти изразяват опасения, че е възможно ЕЦБ да се изправи пред липса на 
достатъчно облигации на пазара, което може да попречи на изпълнението на заложените квоти. 
Рано е за заключения  
Първият месец на количественото облекчаване съвпадна с подобряване на данните за финансовите условия и 
икономическото доверие в еврозоната. Това кара някои анализатори да смятат, че програмата на ЕЦБ успява да подобри 
бизнес климата в региона. Икономистът от RBC Тимо де Карпио обаче предупреждава, че все още не е възможно да се 
вадят твърди заключения – както по отношение на устойчивостта на количественото облекчаване, така и за ползите от него. 
"С течение на времето те могат да решат да намалят обемите поради ликвидните условия на пазара. Стартът на програмата 
обаче изглежда успешен", заявява той. 
Според отчета на ЕЦБ през четвъртата седмица на програмата са изкупени държавни ценни книжа на стойност 11.5 млрд. 
евро спрямо 14.7 млрд. за третата. Общите покупки на ДЦК след 9 март възлизат на 52.555 млрд. евро. Освен облигации 
от публичния сектор ЕЦБ отчита, че към 3 април е изкупила обезпечени облигации на стойност 64.670 млрд. евро, както и 
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4.888 млрд. евро в секюритизирани ценни книжа. Двете програми за изкупуване на такива облигации от частния сектор 
стартираха още през септември. 
 
√ МВФ вижда спад в потенциала за глобален растеж 
Фондът призовава развитите икономики да стимулират потреблението и инвестициите 
Потенциалът за растеж на световната икономика е понесъл тежък удар след финансовата криза от 2007-2009 г. и вероятно 
ще остане слаб още години наред, заключва Международният валутен фонд (МВФ) в свое проучване, цитирано от Reuters. 
Според анализаторите на фонда по това може да се предположи, че лихвените нива на централните банки ще останат 
ниски още дълго време. 
Ефект от кризата  
Потенциалният растеж е показател за това колко бързо могат да се разрастват икономиките с времето, без да срещнат 
инфлационни ограничения. В развитите икономики потенциалът за растеж спадаше и преди кризата заради застаряващото 
население и забавянето в технологичните иновации. На фона на понижените частни инвестиции и забавения растеж на 
заетостта МВФ е понижил оценката си за годишния потенциален растеж в развитите икономики между 2008 и 2014 г. до 
1.3%. Това ниво е с половин процентен пункт по-ниско в сравнение с периода преди кризата, показва изследването на 
фонда. 
Проучването е част от изготвяния два пъти годишно доклад за световните икономически перспективи. Изводите от него 
могат да поставят в нови рамки дискусиите за това как да бъде стимулиран растежът по време на пролетните срещи на 
Световната банка и МВФ във Вашингтон. 
Анализаторите на МВФ смятат, че през следващите пет години потенциалът за растеж на развитите икономики би трябвало 
да се увеличи до 1.6%, което остава под предкризисните нива. Това ще направи по-трудна задача понижаването на 
високите нива на държавния и частния дълг, изтъкват от фонда. 
Според МВФ, тъй като лихвите вече са на толкова ниски нива, паричната политика на развитите икономики може отново 
да бъде изправена пред проблема с нулевата долна граница, ако се реализират неблагоприятни сценарии за растежа. 
Фондът също така предупреждава, че слабото потребление в еврозоната и Япония може да доведе до дори по-нисък 
потенциален растеж от прогнозираното. През следващата седмица МВФ ще публикува прогнозите си за световния 
икономически растеж. 
Развиващи се икономики 
За нововъзникващите пазари потенциалният годишен растеж е спаднал до 6.5% между 2008 и 2014 г., което е с около 2 на 
сто по-ниско от нивата преди кризата. За следващите пет години МВФ прогнозира показателят в тези държави да се забави 
още повече до 5.2%. Фактори за това ще са застаряването на населението, структурните пречки, ограничаващи ръста на 
капиталите, и забавянето на продуктивността. 
Според МВФ спадът в потенциалния растеж на Китай, втората най-голяма икономика в света, може да е дори по-силен. 
Това се дължи на стремежа на Пекин да премине от доминирана от инвестициите и износа икономика към такава, която 
разчита повече на потреблението. 
Фондът призовава богатите икономики да предприемат мерки за подкрепа на търсенето и инвестициите, включително 
отделяне на повече финансиране за изследователска дейност и инфраструктура, премахване на прекомерните регулации 
и подобрение качеството на образованието. 
 
Вестник Сега 
 
√ Адвокатите излизат на демонстрация на 16 април 
Спорният им законопроект е пред оттегляне 
Противоречивият проект за изменение на Закона за адвокатурата, написан от Висшия адвокатски съвет (ВАС) и внесен от 
депутати адвокати, може да бъде оттеглен. Това ще стане, ако не претърпи промени, които да са приемливи за всички 
юридически съсловия. Такива са настроенията на депутатите след вчерашната им среща с нотариуси, счетоводители, 
юрисконсулти,съдебни изпълнители, работодатели и синдикати в парламента. На обсъждането не присъстваха адвокати. 
Спорният законопроект предвижда адвокатите да станат задължителни посредници в отношенията на фирмите с всички 
държавни органи. Само адвокати, а не счетоводители, юрисконсулти или куриери, да имат право да носят и получават 
документи от НАП, НОИ, НСИ, Булстат, БНБ, Инспекцията по труда, общините и останалите административни служби, както 
и да внасят финансови отчети или други документи в търговския, имотния и други регистри. Пак адвокатите придобиват 
право да удостоверяват подписите на частни документи и договори, които не подлежат на вписване, на пълномощни, и да 
потвърждават верността на преписи и извлечения от книжа и документи. 
На дискусията депутатът от Патриотичния фронт Емил Димитров-Ревизоро, който е един от вносителите, разказа, че 
проектът е бил донесен от председателя на ВАС Ралица Негенцова. По думите му той и негови колеги от ГЕРБ, РБ, ДПС и 
БСП са се подписали като вносители, след като получили уверение от Негенцова, че по проекта ще има широк обществен 
дебат, както и промени в текстовете, така че да бъде съобразен с всички засегнати страни. Националистът беше 
категоричен, че ако това не се случи, ПФ ще оттегли подкрепата си. Същото заяви и Четин Казак (ДПС). Той обаче подчерта, 
че адвокатурата има правото да поиска да й бъдат решени проблемите, както всяка друга гилдия. "Нека заинтересуваните 
групи да седнат на една маса, вместо да си говорят чрез медиите и да ни заливат със становища", обърна се той към 
присъстващите. Добромир Проданов (ГЕРБ) обеща широко обсъждане, след което вносителите ще решат дали да оттеглят 
проекта. 
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От камарата на нотариусите контрираха, че вече били организирали среща с ВАС, но някои от различията им се оказали 
непримирими. По тяхно мнение нищо не налага промяна в отношенията между двете гилдии. "Този устройствен закон 
трябва да регламентира адвокатурата, а не да иззема правомощия и да обръща правната система с главата надолу", обясни 
представителят на нотариусите. От асоциацията на счетоводителите пък обявиха, че промените са неадекватни на нуждите 
на малкия и средния бизнес и биха затруднили стопанската дейност. Според Българската стопанска камара целта на закона 
е преразпределение на пазара. Срещу проекта се обявиха дори от Българския хелзинкски комитет, според които под 
ударите му биха попаднали правозащитни организации, правни клиники и други юристи със социална ангажираност. 
"Повечето хора, с които работим, не могат да си позволят адвокат и не попадат в обхвата на Закона за правната помощ. 
Това е непряка дискриминация на бедните", посочи представител на БХК. 
ПРОТЕСТ 
На 16 април адвокати в тоги и с червени лентички ще демонстрират в подкрепа на законопроекта пред Съдебната палата 
в София. Отличителни знаци по решение на Висшия адвокатски съвет ще носят защитниците в цялата страна, става ясно от 
електронните страници на галдията. Събитието ще се проведе нарочно в Деня на конституцията. Любим аргумент на 
адвокатите е, че не извършват услуги, а конституционна дейност. 
 
√ Депутатите отказаха да намалят таксите за частните фондове 
Промяна на сумите по средата на годината ще е популизъм, смята Корнелия Нинова 
Депутатите от временната комисия за частните пенсионни фондове отхвърлиха предложението на Комисията за финансов 
надзор за намаляване на таксите, събирани върху вноските. Този въпрос ще се решава заедно с промените в кодекса за 
социално осигуряване, с които ще се регламентира по нов начин изборът на втора пенсия между НОИ и частните фондове. 
КФН иска удръжката от 5% върху всяка вноска през тази година да намалее с 0.5 п.п., като през 2018 г. трябва да стане 3%. 
За инвестиционната такса от 1% се предлага да намалява с 0.1 п.п от тази година, докато стане 0.6% през 2018 г. Дебатът 
за намаляване на таксите е от 2010 г., но досега нито едно правителство или Народно събрание не е предприело такава 
стъпка. 
"Личното ми мнение е, че трябва да има намаляване на таксите, но по средата на годината не бива заради единия 
популизъм да правим това, защото не е разумно", обясни председателят на временната комисия Корнелия Нинова (БСП). 
Колегите й от ДПС и Патриотичния фронт Йордан Цонев и Димитър Байрактаров пък се обявиха категорично против 
намаляването на инвестиционната такса от 1%. 
Според Цонев тази такса не бива да се намалява, защото разходите на дружествата за инвестиции стават по-скъпи, а 
управлението на парите ни - по-трудно. От дружествата обясниха, че са съгласни да им се намалят таксите, но това трябва 
да става с оглед на бъдещите промени, които подготвя кабинетът за избора между НОИ и частните дружества. "Ще 
постъпим мъдро, ако оставим въпроса с таксите до приемането на решението на правителството, защото може да се 
окаже, че фондовете ще загубят 50% от осигурените си лица", коментира депутатът от ДПС. В крайна сметка комисията 
реши да остави решението за момента, в който започне четенето на промените в социалния кодекс, предлагани от 
правителството. 
Временната комисия отложи и другите решения, които трябваше да вземе за фондовете. Разширяването на дефиницията 
за свързани лица, което предлага КФН, беше оставено за работната група между регулатора и фондовете. КФН смята, че в 
момента законът оставя вратички пред фондовете да инвестират в свързани компании. Затова предлага да се разширят 
хипотезите за свързани лица. Фондовете обаче смятат, че предложените промени от КФН ще им попречат да работят. 
Депутатите решиха да оставят този въпрос за след великденската ваканция. 
Работната група трябва да реши и въпроса с методиката за смятане на реалната доходност. КФН иска освен реалната 
доходност за всеки фонд да се публикува и реална доходност за всяко едно осигурено лице. Срок пред работната група не 
е поставян, но според дружествата може да се излезе с обща позиция до 2 месеца. 
ИДЕИ 
Не се взе решение и за увеличение на глобите за работодатели, които забавят декларациите за осигурените си лица към 
НАП. Депутатите се обявиха против увеличаване на глобите, но решиха да мислят за облекчаване на процедурите, по които 
НАП администрира вноските към фондовете. Фондовете настояват да се въведе праг за значимост на сумите, заради които 
НАП може да задържи приходите от вноски към даден фонд. "Заради 2 стотинки понякога се бавят стотици хиляди левове", 
обясни Даниела Петкова, председател на едно от дружествата. 
 
√ Одитори от KPMG са обвинени за КТБ 
Прокуратурата твърди, че не са уведомили БНБ за нарушения в банката 
Двама служители на международната одиторска фирма KPMG и шефът на вътрешния одит в Корпоративна търговска банка 
(КТБ) са обвинени в умишлена безстопанственост, съобщиха от прокуратурата вчера. 
Според разследващите от 2009 г. до 20 юни 2014 г. одиторите Маргарита Голева и Красимир Хаджигенов умишлено са 
улеснили четирима изпълнителни директори на банката да не положат достатъчно грижи за ръководенето и 
стопанисването на имуществото на финансовата институция. Директорите също са обвиняеми.  
"Голева и Хаджигенов са действали в качеството си на отговорни одитори в различни периоди и са извършвали действия 
в нарушение на задълженията си съгласно Закона за кредитните институции и наредби на БНБ. Въпреки констатирани 
нарушения в дейността на КТБ, станали им известни, не са докладвали писмено и незабавно за тях на БНБ. Тези нарушения 
не са били отразени в одиторските доклади съгласно изискванията на нормативните актове", твърдят от прокуратурата. 
Това попречило БНБ да упражни пълноценен надзор.  
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Според обвинението ръководителят на вътрешния одит в КТБ Снежанка Велева-Стефанова не е положила достатъчно 
грижи за възложената й работа, което е довело до разпиляване на имуществото на КТБ. "Последвали са значителни щети 
за банката, изразяващи се в намаляване на капиталовата адекватност и влошаване на ликвидността, както и предизвикване 
на ликвидна криза", твърдят от прокуратурата. Според нея именно това е довело до поставяне на банката под особен 
надзор на 20 юни м.г.  
ОБВИНЯЕМИ 
Това е втората порция обвиняеми в последните два дни. Във вторник беше обвинен бившият подуправител на БНБ с ресор 
"Банков надзор" Румен Симеонов. Преди това обвинения получи и приемникът му Цветан Гунев. Обвиняеми още са 
банкерът Цветан Василев, изпълнителните директори на банката Орлин Русев, Илиян Зафиров, Александър Пантелеев и 
Георги Христов, бившата главна счетоводителка Мария Димова, главният касиер Маргарита Петрова и зам. главният 
счетоводител Борислава Кичукова. 
 
√ Правителството започва масови смени в митниците 
Премиерът спешно придвижва законопроекта за сливане на агенцията с НАП 
На фона на редовни отчети за успехи в борбата с контрабандата и повишени приходи в хазната премиерът Бойко Борисов 
засипа с унищожителни критики митниците и даде знак, че правителството тръгва към ударно сливане на агенцията с НАП. 
На вчерашното заседание на кабинета Борисов е обявил, че митниците имат срок до идната сряда да го убедят в наличието 
на надеждна система за контрол по границите. "Най-вероятно тогава ще предложа да обединим двете служби - НАП и 
митниците, а на вътрешния министър съм възложил кадрови и персонални промени навсякъде по границите", е заявил 
пред министрите премиерът. Това става ясно от стенограмата от вчерашното заседание на кабинета. 
Критиките на Борисов са изненадващи, защото в първите три месеца на тази година в хазната са влезли с 820 млн. лв. 
повече приходи в сравнение със същия период на 2014 г. "Това се дължи на активната и постоянна борба с контрабандата. 
Ако не бяхме застанали на пътя на тези пари, 820 милиона в днешния ден щяха да са си пак там, където са били миналата 
година. Тези пари иначе отиват в организираната престъпност, отиват в корупция, отиват в сивия сектор," каза премиерът 
Борисов на заседанието на кабинета на 25 март. Според премиера амбициозната задача за тази година е да се повишат 
приходите с 1.5 млрд. лева. Не е ясно какво се е променило само две седмици по-късно, за да смени премиерът рязко 
тона. 
Идеята за сливане на НАП и митниците е в напреднала фаза като законопроект. За приемането му се заговори още 
миналата година, веднага след встъпването във власт на кабинета "Борисов". Тогава към медиите изтече идейна 
концепция, която предвиждаше механично и светкавично сливане на НАП и митниците от януари 2015 г. и последващи 
анализи как точно да се промени работата и интеграцията между двете структури. В крайна сметка законопроект не се 
появи, а в програмата на кабинета целта остана под условие. Към нея трябва да се пристъпи едва след изготвяне на 
съответните анализи за ефекта от промените. Законопроект за сливане на НАП и митниците готвеха и депутати от ДПС в 
мандата на кабинета "Орешарски".  
Макар анализи все още да не са оповестени публично, премиерът Бойко Борисов е все по-убеден, че система за контрол 
на границите на практика няма. "Вече два месеца - три, полагаме огромна енергия и воля в борба с контрабандата и 
констатациите ми са повече от отчайващи. Митничарите и граничарите - най-меката дума е "абсолютно ненадеждно" - 
охраняват границите. Ние нямаме система там. Не може да си представите - ние си говорим за звена, които да борят 
корупцията, но за никой не е тайна какви митничарски и граничарски селища има навсякъде около границата. Как един и 
същи служител по три пъти бива залавян, улавян, уволняван и след година време бива връщан на работа", възмутил се е 
Борисов пред министрите. 
Правителството чак сега е установило и че по границите няма надеждни архиви и документооборот. "Отиват прокурори, 
главен секретар на МВР в Одрин, валията им дава факсовете и дава информацията. Валията! Повече го е грижа за България 
от нашите митничари и граничари, които като един престъпно седят, мълчат и въобще нищо не се прави. Нямат папка за 
документооборота, тези материали, които колегите от турските служби надеждно ни дават, просто ги няма", е обяснил 
премиерът. 
На фона на острите обвинения към митниците Борисов е похвалил МВР, което започнало да хваща все повече нелегални 
цигари, и е обявил в прав текст, че отговорност за ситуацията с митниците носи ръководството им. "Не мога да си представя, 
че началниците не знаят, че не се завеждат факсовете или няма документооборот. Двадесет и пет години не е направено 
на митниците! Как ще го направят, като става въпрос за около 30 милиона на месец средно", оценил е и първия си мандат 
премиерът. 
Не е ясно какво точно трябва да свършат митниците до следващата сряда, за да убедят Борисов, че не трябва да ги слива с 
НАП. Миналата година шефът на агенция "Митници" Ваньо Танов се изказа против сливането на двете структури с 
аргумента, че създаването на такава мегаагенция няма да е работещ модел за България. Становище срещу промените 
изготвиха и служители на митниците. След вчерашното изказване на премиера не е ясно доколко Танов продължава да се 
ползва с подкрепата му. 
(Шефът на митниците в момента е в отпуск и до редакционното приключване на броя не беше открит за коментар.) 
Междувременно кадровите промени вече започнаха. Правителството вчера оряза щата в централното митническо 
управление за сметка на нови назначения по териториалните управления в страната. Според одобрени от кабинета 
промени в устройствения правилник на митниците числеността на централното митническо управление ще бъде намалена 
от 601 на 588, или с 13 щатни бройки. Най-сериозно ще бъде засегната дирекция "Информационни системи", където се 
свиват 20 щата за сметка на създаването на нова дирекция "Стратегически анализи и прогнози" с 16 служители. Не е ясно 
дали в новата дирекция служителите ще се назначат след прехвърляне, или ще бъдат избрани нови експерти. Не е ясно и 
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каква част от аналитичните документи ще са публични. 8 щата ще бъдат съкратени в дирекция "Митническо разузнаване 
и разследване". Звеното за вътрешен одит ще разполага с двама души по-малко, по 1 щат се съкращава в дирекция 
"Акцизи" и "Последващ контрол". Докато в специализираната администрация се режат бройки, обаче в общата 
администрация щатовете се вдигат от 126 на 129.  
Според мотивите към законопроекта тези размествания се правят с дежурната цел да се подобри работата на агенцията, 
както и да се освободят щатове за териториалните митнически учреждения. Съкращаването на 13 щата в централата ще 
бъде за сметка на отпускане на 13 бройки в териториалните поделения, тоест общата численост на агенцията остава без 
промяна - 3350 души. 
 
Вестник Преса 
 
√ Гърция ще отмени скандалния данък 
Атина ще освободи от плащане на данък върху трансакциите всички реални сделки 
Гърция ще отмени 26-процентния нов данък върху сделките между местни и български фирми, съобщи „Български 
новини“ - издание, което излиза в южната ни съседка. „Български новини“ се позовава на заместник-министъра на 
финансите Надя Валвани. Тя обявила в парламента, че ще издаде постановление, с което ще освободи от плащане на данък 
върху трансакциите всички реални сделки, които са направени не само по фактури. 
На българските фирми няма да им се удържат авансово 26% от сумата на сделката, докато докажат, че не е фиктивна. 
Новината от Гърция дойде в ден, в който правителството у нас гласува решение да подаде официално жалба в ЕК срещу 
новия налог. Кабинетът обяви, че ще се възползва от по-бързата процедура, която включва първо получаване на становище 
от Брюксел дали гръцкото законодателство нарушава европейските правила. След това България може да се жали в съда 
на ЕС в Люксембург. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Кунева ще следи борбата с корупция 
Меглена Кунева бе определена за национален координатор на Стратегията за превенция и противодействие на корупцията 
в Република България 2015 – 2020 г. Кабинетът прие документа вчера на заседание на Министерския съвет. В стратегията 
са разписани шест приоритета – борба с рушветите по високите етажи на властта, с корупционните практики в изборния 
процес, в МВР и съдебната система, освобождаване на гражданите от дребната корупция, създаване на среда за 
обществена нетърпимост.  По време на заседанието Кунева припомни, че звеното ще следи стриктно общо 7670 души от 
висшия ешелон. Те ще бъдат подлагани на реални проверки на декларациите за имущество и конфликт на интереси, ще се 
прави и анализ на оценката на риска от корупция, като ще се разработят и стандарти за почтеност. В декларациите 
депутати, министри, кметове и други висши чиновници вече ще подават информация не само за съпругите си, но и за 
половинките, с които са във фактическо съжителство. Предвижда се от проверка да не са изключени и анонимните сигнали. 
Планират се дори и парични награди за граждани, подали сигнали, но само ако има присъди. 
„Има един политически въпрос, който стои открит, господин премиер, колеги. Това е какъв да бъде органът – дали да бъде 
по-скоро едноличен, тип агенция, бюро, или да бъде колегиален?”, заяви Кунева. Тя уточни, че в новия закон ще бъдат 
разработени и двата варианта. 
 
√ Индустриалното производство с 2,3% ръст за година 
Индексът на промишленото производство нараства с 2,3% през февруари в сравнение със същия месец на миналата 
година, съобщи вчера НСИ. В сравнение с януари обаче индустриалното производство намалява с 0,6 на сто. През февруари 
2015 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - с 5%, а увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 1,5%, и в преработващата промишленост 
- с 0,4%. 
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на компютърна и 
комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 13%, производството на мебели - с 5,3%, производството на 
дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3,8%, производството на тютюневи изделия - с 3,2%. Спад е регистриран 
при производството на превозни средства, без автомобили - с 22%, производството на химични продукти - с 11,5%, 
производството на лекарствени вещества и продукти - с 9,7%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло 
- с 8,7%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 5,3%. 
На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната 
промишленост - с 5,9%, и в преработващата промишленост - с 3,5%. Спад е регистриран в производството и 
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,1%. По-значително увеличение в преработващата 
промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета 
- с 22,2%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 21,8%, ремонта и 
инсталирането на машини и оборудване - с 14,1%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 12,4%, 
производството на хранителни продукти - с 9,7%. Намаление е отчетено при производството на облекло - с 8,5%, текстил - 
със 7%, тютюневи изделия - с 6,9%, изделия от други неметални минерални суровини - с 4,8%. 
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Вестник Стандарт 
 
√ Младите безработни с 16 000 по-малко 
За една година регистрираните в бюрата по труда безработни младежи са намалели с 16 000 души. В момента техният 
брой е 60 000, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Положителните тенденции на пазара на труда 
се отразяват добре и на младежите. 
Около половината от участващите в стажантски програми остават на постоянно работно място. Най-голямо е търсенето на 
работна сила в бизнес услугите, финансите, ИТ сектора, които осигуряват най-качествените и добре платени работни места. 
През последната година обаче се забелязват перспективни възможности за младите да се реализират в сферата на 
образованието и преработващата промишленост. 
В момента тече назначаването на 8000 младежи за стажуване и чиракуване в различни български предприятия в цялата 
страна. Схемата е част от европейската програма "Гаранция за младежта", по която България ще разполага с 55 млн. евро. 
 
√ Гърция дава заден за данъка от 26% 
Гърция дава заден за данъка от 26%, с който искаше да облага всички сделки за покупка на стоки и услуги от България. В 
Гърция влезе в сила закон, който предвижда, че всяка гръцка компания ще бъде обложена с авансов данък от 26% върху 
стойността на сделките с компании от България, Ирландия и Кипър, като налогът ще се връща, ако фирмата докаже, че 
сделката не е фиктивна и е по пазарни цени. За да се приложи данъкът, се чака министерско постановление. 
Зам.-министърът на финансите Надя Валвани обаче заяви в парламента в Атина, че ще издаде постановление, че ще 
освободи от данъка всички реални сделки, които са направени не само по фактури, съобщи "Български новини". Това ще 
намали драстично броя на сделките, за които трябва да се плащат авансово 26%. Компаниите ще могат да докажат 
законността на сделката освен в случаите, когато нелегитимността е очевидна. Възстановяването на данъка ще става в 
рамките на три месеца. 
Всичко това става, след като България подаде жалба в Европейската комисия за гръцкия данък. 
Процедурата по разглеждане на жалбата включва две фази - административна и съдебна, като административната фаза е 
задължителна. Тя приключва с издаване на мотивирано становище от ЕК в тримесечен срок, след като на всяка от 
заинтересованите държави се дава възможност да изложи позициите си. Ако ЕК не даде становище до три месеца, това 
не е пречка България да сезира Съда на ЕС. Според изпратената до Брюксел позиция на България гръцкият данък нарушава 
правилата на ЕС. Въпросът с гръцкия данък беше поставен и от президента Росен Плевнелиев в телефонен разговор с 
президента на Гърция Прокопис Павлопулос, който заяви, че се търси решение на проблема. 
ЕК знае за промените в гръцкото данъчно законодателство и за опасенията от тяхното възможно неблагоприятно 
въздействие върху вътрешния пазар на ЕС, каза на пресконференция в Брюксел Аника Брейдхарт, говорител на ЕК по 
икономическите въпроси. Анализираме полученото от българските власти писмо, очакваме правен анализ на гръцкото 
министерско постановление, за да установим обхвата на новото законодателство. Когато тази оценка бъде изготвена, ЕК 
ще вземе необходимите решения, за да осигури спазване на европейското право, ако такава необходимост възникне, 
допълни говорителят. 
 
Списание Мениджър 
 
√ ЕК проучва гръцките планове за данък върху сделките с България 
Европейската комисия (ЕК) анализира внесеното от българска страна оплакване от плановете на Гърция да наложи 
специален данък върху сделките и транзакциите с България. Брюксел очаква и изясняване на обхвата на декрета, в който 
е предвиден този данък, за да може да прецени потенциалния негативен ефект върху общия пазар, съобщи говорителят 
на комисията Аника Брайдхард. 
„След като тази оценка бъде направена, Комисията ще вземе необходимите решения, за да гарантира съответствие с 
европейското законодателство – ако това се налага”, коментира Брайдхард, цитирана от БНР. Говорителят на 
Еврокомисията засега отказва да посочи дали България би могла да получи компенсации от Брюксел за евентуални загуби 
в резултат на гръцкия данък. 
Припомняме, в края на март министърът на финансите Владислав Горанов сезира Европейската комисия заради въведения 
от Гърция 26-процентов данък върху сделки и транзакции. Според Горанов приетите от Гърция данъчни разпоредби са 
несъвместими с правото на Европейския съюз и нарушават основополагащите принципи, залегнали в Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Горанов посочи, че въвеждането на данъчно облагане с 26% данък при източника на всички сделки и транзакции с източник 
България, както и Ирландия и Кипър, е дискриминационна и непропорционална на преследваната цел мярка. 
 
investor.bg 
 
√ Намаляването на таксите на УПФ влиза в пакета по пенсионната реформа през май 
Фондовете настояват за по-гъвкав подход при редукцията, който да не пречи на вътрешната конкуренция 
На днешното извънредно заседание преди парламентарната ваканция за Великден депутатите от временната комисия за 
проучване на състоянието на пенсионните дружества в НС се обединиха около няколко законодателни предложения, 
свързани с пенсионните дружества и регулаторната рамка. Предложенията за промени в законодателството ще бъдат 
вкарани в окончателния доклад на комисията, който ще бъде внесен за обсъждане в Народното събрание през май. 
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Депутатите постигнаха съгласие да внесат законодателни предложения относно намаляването на таксите, събирани от 
пенсионните дружества, собствеността на фондовете и понятието "свързани лица", както и по казуса със задържането на 
вноски за втора пенсия в Националната агенция за приходите в случаите на неизрядност в документацията, подадена от 
работодатели. 
Най-оживени спорове в комисията предизвика предложението за намаляване на таксите, събирани от дружествата, 
направено от Комисията за финансов надзор. 
В крайна сметка депутатите решиха да предложат законодателни промени за намаляването на таксите, като 
предложението ще бъде внесено с общия пакет от предложения по пенсионната реформа през месец май. Беше уточнено, 
че в доклада на временната комисия ще бъде записан текст, според който има съгласие от депутатите за намаляване на 
таксите, но с какъв процент и от кога да бъдат намалени ще се реши, когато има яснота за прехвърлянето на вноските за 
втора пенсия. 
По отношение на таксите заместник-председателят на КФН Ангел Джалъзов отново повтори позицията на регулатора, че е 
назрял моментът за редукцията им и „дори сме закъснели”. Според него това, което КФН предлага, е разумно. А именно – 
плавно понижаване на таксата за управление за период от четири години – с 4,5% през 2015 г., с 4% през 2016 г., с 3,5% 
през 2017 г. и с 3% през 2018 година. 
Относно инвестиционната такса от КФН предлагат тя да се редуцира също за четири години – с 0,9 на сто през 2015 г., с 
0,8% през 2016 г., с 0,7% през 2017 г. и с 0,6% през 2018 г. 
Председателят на комисията Корнелия Нинова отбеляза, че според нея не е разумно още от тази година да се иска 
намаляване на таксите, защото това може да доведе до негативни последици в средата на бюджетната година. 
Позицията на дружествата бе изразена от Даниела Петкова, директор на ПОК Доверие, която заяви, че дружествата са „за” 
намаляване на таксите, но в рамките на комплексни промени в законодателството, което да даде възможност за 
прогнозируемост в работата им поне за година напред. Тя отбеляза, че дружествата имат задължителни годишни разходи 
и трябва да се вземат под внимание, когато се решава за намалението на таксите. Фондовете настояват за по-гъвкав подход 
при намаляването на таксите, който да не пречи на вътрешната конкуренция помежду им. 
Петкова отбеляза още, че понижението на таксите трябва отново да се обсъди с КФН в рамките на работната комисия. 
Представителите на УПФ коментираха, че въпросът с намаляването на таксите трябва да бъде съобразен и с решението за 
прехвърляне на вноски в Сребърния фонд. 
Депутатът Йордан Цонев коментира, че „мъдрото” решение от страна на комисията е да се остави въпросът с намаляването 
на таксите за след правителственото решение за прехвърлянето на вноски. Мотивът е, че има опасност фондовете да 
загубят голяма част от осигуряваните от тях лица. 
Временната комисия ще внесе и предложение за законови промени за разширявaне на понятието „свързани лица”. 
Депутатите приеха, че ще има законодателна инициатива в тази посока, но след парламентарната ваканция. На този етап 
пенсионните фондове смятат, че предложенията на КФН са много рестриктивни и ще възпрепятстват дейността им. 
Комисията, оглавявана от Корнелия Нинова, обмисля и законодателна инициатива за облекчаване администрирането от 
страна на НАП на процеса по обработка на неизрядно подадени документи за вноски от работодатели. Заради тези 
неуредици само за първото тримесечие на годината в приходната агенция са задържани без да се превеждат към УПФ 128 
милиона лева. 
Относно доходността на пенсионните фондове депутатите от временната комисия няма да предприемат законодателна 
инициатива. На вчерашното заседание беше решено, че въпросът с доходността – реална и номинална, както и с 
методиката за изчисляването й, ще бъде решен на експертно ниво в работната група между КФН и пенсионните дружества. 
Депутатите обаче поискаха да се уеднакви и методиката за изчисляване на доходността, и терминологията при 
оповестяването й. 
Пенсионните дружества увериха, че до два месеца трябва да стигнат до съгласие по тези въпроси. 
 
√ Северозападният район запада все повече 
Безработицата в региона расте, демографските проблеми се задълбочават, а усвоените европейски средства са в 
минимален размер 
Кризата в Северозападния регион се задълбочава, сочи докладът за изпълнението на регионалните планове за развитие 
на трите най-изостанали региона в страната – Северен централен, Северозападен и Североизточен, в периода 2007 – 2013 
година. Документът беше разгледан по време на днешното заседание на правителството, пише пресцентърът на 
Министерския съвет. 
Анализите за Северозападния район показват, че в периода той изостава по всички основни показатели спрямо останалите 
региони и остава с най-ниското развитие в ЕС. Запазва се негативната тенденция тук да се създават най-нисък брутен 
вътрешен продукт, задълбочават се демографските проблеми, заетостта намалява, а безработицата продължава да се 
увеличава. 
Регионът е и на последно място по размер на усвоени средства – 7,4% от оперативните програми, съфинансирани от ЕС и 
Програмата за развитие на селските региони (ПРСР), показва още докладът. 
За сметка на това в Северния централен район се наблюдава тенденция на растеж, но с много бавни темпове. Регионът 
все така си остава на предпоследното място по развитие в страната. Не се наблюдава осезаем ръст на индустриалното 
производство, налице е и устойчив дефицит на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност. 
Устойчиво расте безработицата. Към края на програмния период обаче се наблюдава увеличаване на икономическата 
активност на населението. Все пак това не е достатъчно за оттласкване на региона от дъното. „Налице са явни постигнати 
резултати, но ефектите от тях върху развитието на района са ограничени“, пише в доклада, одобрен от правителството. 
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По отношение на Североизточния район също има положителна тенденция в последните години. Коефициентът на 
безработица започва да намалява, но все още е над средното за страната. И тук се задълбочават демографските проблеми, 
показват данните. 
В най-успешна степен са изпълнени целите, насочени към екологизация на средата, устойчиво градско развитие и 
подобряването на социалната и образователната инфраструктура. 
 
√ България подава жалба в ЕК заради гръцкия данък 
Данъкът ще увеличи корупционните възможности за гръцката администрация, коментира експерт 
България сезира Европейската комисия за въведения от Гърция 26% данък за сделки и трансакции със страната, съобщиха 
от пресслужбата на кабинета. 
Министерският съвет е одобрил решение за подаване на жалба до ЕК относно съвместимостта на разпоредби от Кодекса 
за подоходно облагане на Гърция с правото на ЕС. 
С решението се упълномощава министърът на финансите да уведоми Еврокомисията за правното основание на 
подадената жалба. 
Процедурата по разглеждане на жалбата включва две фази - административна и съдебна, като административната фаза е 
задължителна. Административната фаза приключва с издаване на мотивирано становище от ЕК в тримесечен срок, след 
като на всяка от заинтересованите държави е предоставена възможност да изложи съответно съображенията относно 
собствените им позиции и тези срещу ответната страна, писмено и устно. Ако Комисията не издаде становище в срок от 
три месеца от датата на поставяне на въпроса пред нея, отсъствието му не е пречка за България да сезира Съда на 
Европейския съюз. 
Решението на кабинета е изготвено във връзка с изпратеното на 30 март писмо до европейския комисар по икономически 
и финансови въпроси Пиер Московиси, в което се изразява позицията на България, че въвеждането на данъчно облагане 
с 26% данък при източника на всички сделки и трансакции с източник в България, както и в Ирландия и Кипър, е 
дискриминационна и непропорционална мярка. 
Европейската комисия е получила уведомление от българските власти за наложения от Гърция данък, засягащ България, 
Кипър и Ирландия, потвърди по-късно в традиционния обеден брифинг говорителят на ЕК Аника Брейдхарт. Тя уточни, че 
тепърва ще бъде анализиран негативният ефект от това действие на гръцките власти. 
 „ЕК ще предприеме необходимите действия за спазване на европейското законодателство, ако има такава 
необходимост“, посочи тя. Брейдхарт уточни още, че нито една от другите засегнати страни не се е оплакала от новото 
гръцко законодателство. 
По време на парламентарната комисия по бюджет и финанси вчера вицепремиерът по координация на европейските 
политики Меглена Кунева подчерта, че трябва да се засилят дипломатическите усилия и диалога между България и Гърция. 
Българският бизнес може да изгуби около 1,5 млрд. лева заради налагането на данъка, предупреди заместник-министърът 
на финансите Кирил Ананиев. 
Налагането на данъка ще увеличи корупционните възможности за гръцката администрация, коментира Руслан Стефанов 
от Центъра за изследване на демокрацията в ефира на телевизия Bulgaria on Air. По думите на Стефанов Гърция се опитва 
да прави "невиждани досега финансови схеми". 
“Една държавна администрация, която е добре позната с неспособността си да събира данъци, решава, че ако обложи 
даден бизнес с данъци, ще успее да ги събере. Аз не знам откъде те имат тази увереност. По-скоро това ще увеличи 
корупционните възможности за гръцката администрация“, коментира Стефанов. 
 
√ Следващата учебна година стартират пилотни проекти за дуално обучение 
В практическото обучение по професии ще се включи и бизнесът от различни браншове 
През учебната 2015/2016 година ще стартират пилотни проекти в сферата на дуалното обучение. Това стана ясно след 
проведена днес среща на министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин и посланикът на Швейцария у нас 
Денис Кнобел. 
 „Стремим се да осигурим заетост на учащите, съчетана с образователния процес“, каза министър Калфин, цитиран от 
пресцентъра на министерството. 
Той подчерта, че в практическото обучение по конкретни професии за ученици трябва активно да се включи и бизнесът от 
различни браншове. 
В началото на годината социалният министър заяви, че ще търси механизми за внедряване на дуалното обучение в общини 
с преобладаваща бедност. Според него дуалното обучение е алтернатива за тези региони, която ще намали безработицата 
сред младежите. 
В края на април ще бъде подписано споразумение за реализацията на проект "Швейцарска подкрепа за въвеждането на 
принципите на дуално професионално обучение в българската система за професионално образование“. Проектът ще се 
изпълнява от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с Швейцарския федерален институт на 
професионалното образование и обучение. 
На срещата е било обсъдено и Споразумение за тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с включването на ромите и 
другите уязвими групи”. Чрез него Швейцария подкрепя социалното включване на ромите и другите уязвими групи в 
България. Основно ще се работи по подобряване условията на живот на ромите и тяхната информираност. Предстои 
подписването на договорите с избрани общини за изпълнение на проекта. 
Средствата по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, целяща намаляване на икономическите и социални 
разлики в разширения Европейски съюз, възлизат за България на 76 милиона швейцарски франка. Тя се реализира под 
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формата на проекти и програми в области като интеграция на малцинствата, институционално партньорство, образование, 
сигурност и реформи и др. 
Вицепремиерът и посланикът са дискутирали и възможни промени в българското законодателството по отношение на 
професионалното обучение и възможността за работа на непълнолетни ученици. 
 
√ С евросредства ще се плащат археологически проучвания при строителство на пътища 
Промяната засяга ОПРР и се прави заради Северната скоростна тангента 
Със средства от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г. ще е възможно да бъдат финансирани 
археологически проучвания по трасетата за строителство на пътища, съобщи пресцентърът на кабинета. Днес министрите 
са одобрили промени в правилата за допустимост на разходите по програмата. 
Новите правила ще допускат като разходи по програмата да бъдат включени такива за археологически проучвания и 
опазване на регистрираните археологически обекти, пряко свързани със строителството на пътища. Промените се налагат 
във връзка със строителството на Северната скоростна тангента, която трябва да улесни трафика в София. 
Работата се координира от Агенция „Пътна инфраструктура". Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 235 млн. 
лв. 
В решението на кабинета се изтъква, че проектът е от изключително значение за трафика в района, защото осигурява 
свързаност между няколко от европейските транспортни коридори. Очаква се след приключването му да се намали 
времето за пътуване и да се облекчи трафикът. 
 
√ Българо – италиански форум насърчава бизнеса между двете страни 
Събитието е възможност за дискусия за макроикономическите въпроси и перспективи на икономическите отношения 
между двете страни  
Икономическият форум “България и Италия: заедно за постигане на растеж” ще се проведе във вторник, 14 април, в София 
Хотел Балкан.  
Събитието, което започва в 8,30 часа, се организира съвместно от Посолството на Италия в София, ИЧЕ - Aгенция за 
подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, Конфиндустрия България и Италианската 
търговска камара в България. 
Форумът е възможност за дискусия за макроикономическите въпроси и перспективи на икономическите отношения между 
Италия и България. 
Събитието ще бъде открито от заместник-министъра на външните работи и международното сътрудничество на Република 
Италия - Бенедето Дела Ведова и от Божидар Лукарски - министър на икономиката на Република България. 
Очаква се участие да вземат представители на Агенция ИЧЕ, на Българската агенция за инвестиции, Българската агенция 
за насърчаване на малките и средни предприятия и няколко организации, подкрепящи италианските бизнес инвестиции. 
Голям интерес към форума е деклариран от страна на български фирми, институции, асоциации, местната власт, както и 
фирмите - членове на асоциациите представляващи италианския бизнес в страната. 


