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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Телевизия България Он Ер 
 
√ Работодателите смятат, че не е решение криминализирането на труда без договор 
Трудовият договор сам по себе си не е достатъчен, за да се предотвратят инциденти на работното място 
Работодатели са скептични към идеите за въвеждане на трудови договори с продължителност един ден и 
криминализирането на труда без трудов договор при смъртен случай. Това става ясно от коментар на Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал, пред БНР по повод на двете нови инициативи на социалния 
министър Ивайло Калфин, предаде Investor.bg. 
Подготвят се промени в НК, според които ако работник, нает без трудов договор, загине по време на работа, работодателят 
му трябва да влиза в затвора, обяви министър Калфин на 20 април. 
Според Велев обаче трудовият договор сам по себе си не е достатъчен, за да се предотвратят инциденти на работното 
място. Това няма да реши проблема нито с наемането без договор, нито проблема с трудовите злополуки. 
"В завод "Миджур" работниците имаха трудови договори, но това, за съжаление, не ги спаси." - каза Велев. Според него 
трябва да се усили контролът в такива рискови дейности, за да се изключат подобни инциденти. 
Миналата седмица пък стана ясно за другата инициатива на социалното министерство - работодатели да купуват от 
държавата кочани с трудови договори с продължителност един ден, като системата да влезе първо за земеделските 
работници и веднага да обхване предстоящата сезонна заетост. 
Криминализирането на работата без трудов договор може да остави реколтата на полето, опасява се Велев. По думите му 
това ще затрудни до голяма степен наемането на сезонни работници, където договори няма не по вина на работодателите. 
"Трябва да се намери мярката кога един труд е сезонен, кога е инцидентен и кога – не. За нас ваучерите са изход за 
уреждането на правния статус на сезонните работници." - коментира още председателят на работодателската организация 
по повод на друго намерение на министър Калфин - въвеждането на ваучерна схема за заплащане на сезонния труд в 
земеделието. Това е една от мерките на социалното министерство за гъвкава заетост, които се очаква да влязат в сила още 
през лятото след законодателни промени. 
Председателят на УС на Националното сдружение на градинарите Мариана Милтенова също коментира пред БНР 
предстоящото въвеждане на еднодневни трудови договори. По думите й не всички ще се възползват от новата система. 
Тя обясни, че в България производителите на плодове и зеленчуци са около 200 хиляди, а тези, които наемат работна ръка, 
са около 100 хиляди. Но работниците отказвали да подписват договори, защото губят социални помощи. 
"Но ние сме уязвими от закона. Предложението е да се влиза в затвора, ако се намери работник без трудов договор. Сега 
глобата е 15 хиляди лева за един работник. Смятайте в една градина колко работници има. Никой земеделски 
производител не може да плати такава глоба", посочи тя. 
 
Вестник Банкеръ 
 
√ Бизнесът скептичен към идеята за въвеждане на еднодневни трудови договори  
Бизнесът е скептичен към идеите на вицепремиера Ивайло Калфин за въвеждане на еднодневни трудови договори и 
криминализирането на труда без трудов договор при смъртен случай. Това стана ясно от думите на председателя на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев по БНР. Вчера социалният министър лансира идея за промени в 
Наказателния кодекс, според които, ако работник, нает без трудов договор, загине по време на работа, работодателят му 
трябва да влиза в затвора. 
Едно от предложенията на социалното министерство е работодатели да купуват от държавата кочани с трудови договори 
с продължителност един ден, като системата да влезе първо за земеделските работници и веднага да обхване 
предстоящата сезонна заетост. 
Според Васил Велев обаче трудовият договор сам по себе си не е достатъчен, за да се предотвратят инциденти на 
работното място. Това няма да реши проблема с наемането без договор и трудовите злополуки. "В завод "Миджур" 
работниците имаха трудови договори, но това, за съжаление, не ги спаси", каза той. Според него трябва да се усили 
контролът в такива рискови дейности, за да се изключат подобни инциденти. 
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"Криминализирането на работата без трудов договор може да остави реколтата на полето", опасява се Велев. По думите 
му това ще затрудни до голяма степен наемането на сезонни работници, където договори няма не по вина на 
работодателите. 
Работодателите одобряват въвеждането на ваучери за сезонните работници в земеделието. Това е една от мерките на 
социалното министерство за гъвкава заетост, които се очаква да влязат в сила още през лятото след законодателни 
промени.  
 
investor.bg 
 
√ Криминализирането на труда без договор не е решение, смятат работодатели 
Трудовият договор не е достатъчен, за да се предотвратят инциденти на работното място, според Васил Велев  
Работодатели са скептични към идеите за въвеждане на трудови договори с продължителност един ден и 
криминализирането на труда без трудов договор при смъртен случай. Това става ясно от коментар на Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал, пред БНР по повод на двете нови инициативи на социалния 
министър Ивайло Калфин. 
Вчера социалният министър обяви, че се подготвят промени в Наказателния кодекс, според които ако работник, нает без 
трудов договор, загине по време на работа, работодателят му трябва да влиза в затвора. 
Според Велев обаче трудовият договор сам по себе си не е достатъчен, за да се предотвратят инциденти на работното 
място. Това няма да реши проблема нито с наемането без договор, нито проблема с трудовите злополуки. „В завод 
"Миджур" работниците имаха трудови договори, но това, за съжаление, не ги спаси“, каза Велев. Според него трябва да 
се усили контролът в такива рискови дейности, за да се изключат подобни инциденти. 
Миналата седмица пък стана ясно за другата инициатива на социалното министерство - работодатели да купуват от 
държавата кочани с трудови договори с продължителност един ден, като системата да влезе първо за земеделските 
работници и веднага да обхване предстоящата сезонна заетост. 
Криминализирането на работата без трудов договор може да остави реколтата на полето, опасява се Велев. По думите му 
това ще затрудни до голяма степен наемането на сезонни работници, където договори няма не по вина на работодателите. 
„Трябва да се намери мярката кога един труд е сезонен, кога е инцидентен и кога – не“, смята той. 
„За нас ваучерите са изход за уреждането на правния статус на сезонните работници“, коментира още председателят на 
работодателската организация по повод на друго намерение на министър Калфин - въвеждането на ваучерна схема за 
заплащане на сезонния труд в земеделието. Това е една от мерките на социалното министерство за гъвкава заетост, които 
се очаква да влязат в сила още през лятото след законодателни промени. 
Председателят на УС на Националното сдружение на градинарите Мариана Милтенова също коментира пред БНР 
предстоящото въвеждане на еднодневни трудови договори. По думите й не всички ще се възползват от новата система. 
Тя обясни, че в България производителите на плодове и зеленчуци са около 200 хиляди, а тези, които наемат работна ръка, 
са около 100 хиляди. Но работниците отказвали да подписват договори, защото губят социални помощи. 
„Но ние сме уязвими от закона. Предложението е да се влиза в затвора, ако се намери работник без трудов договор. Сега 
глобата е 15 хиляди лева за един работник. Смятайте в една градина колко работници има. Никой земеделски 
производител не може да плати такава глоба“, посочи тя. 
 
dir.bg 
 
√ Трудов договор за ден? Няма да реши проблемите! 
Работодатели са скептични към идеите за въвеждане на трудови договори с продължителност един ден и 
криминализирането на труда без трудов договор при смъртен случай. Това става ясно от коментар на Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал, пред БНР по повод двете нови инициативи на социалния 
министър Ивайло Калфин. 
Вчера социалният министър обяви, че се подготвят промени в Наказателния кодекс, според които, ако работник, нает без 
трудов договор, загине по време на работа, работодателят му трябва да влиза в затвора. 
Според Велев обаче трудовият договор сам по себе си не е достатъчен, за да се предотвратят инциденти на работното 
място. Това няма да реши проблема нито с наемането без договор, нито проблема с трудовите злополуки. "В завод 
"Миджур" работниците имаха трудови договори, но това, за съжаление, не ги спаси“, каза Велев. Според него трябва да 
се усили контролът в такива рискови дейности, за да се изключат подобни инциденти. 
Миналата седмица пък стана ясна другата инициатива на социалното министерство - работодатели да купуват от 
държавата кочани с трудови договори с продължителност един ден, като системата да влезе първо за земеделските 
работници и веднага да обхване предстоящата сезонна заетост. 
Криминализирането на работата без трудов договор може да остави реколтата на полето, опасява се Велев. По думите му 
това ще затрудни до голяма степен наемането на сезонни работници, където договори няма не по вина на работодателите. 
„Трябва да се намери мярката кога един труд е сезонен, кога е инцидентен и кога – не“, смята той. 
"За нас ваучерите са изход за уреждането на правния статус на сезонните работници“, коментира още председателят на 
работодателската организация по повод на друго намерение на министър Калфин - въвеждането на ваучерна схема за 
заплащане на сезонния труд в земеделието. Това е една от мерките на социалното министерство за гъвкава заетост, които 
се очаква да влязат в сила още през лятото след законодателни промени. 
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Председателят на УС на Националното сдружение на градинарите Мариана Милтенова също коментира пред БНР 
предстоящото въвеждане на еднодневни трудови договори. По думите й не всички ще се възползват от новата система. 
Тя обясни, че в България производителите на плодове и зеленчуци са около 200 хиляди, а тези, които наемат работна ръка, 
са около 100 хиляди. Но работниците отказвали да подписват договори, защото губят социални помощи. 
"Но ние сме уязвими от закона. Предложението е да се влиза в затвора, ако се намери работник без трудов договор. Сега 
глобата е 15 хиляди лева за един работник. Смятайте в една градина колко работници има. Никой земеделски 
производител не може да плати такава глоба“, посочи тя. 
 
dnes.bg 
 
√ Трудов договор за ден? Няма да реши проблемите! 
Работодатели скептични за предложението на Калфин 
Работодатели са скептични към идеите за въвеждане на трудови договори с продължителност един ден и 
криминализирането на труда без трудов договор при смъртен случай. Това става ясно от коментар на Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал, пред БНР по повод двете нови инициативи на социалния 
министър Ивайло Калфин. 
Вчера социалният министър обяви, че се подготвят промени в Наказателния кодекс, според които, ако работник, нает без 
трудов договор, загине по време на работа, работодателят му трябва да влиза в затвора. 
Според Велев обаче трудовият договор сам по себе си не е достатъчен, за да се предотвратят инциденти на работното 
място. Това няма да реши проблема нито с наемането без договор, нито проблема с трудовите злополуки. "В завод 
"Миджур" работниците имаха трудови договори, но това, за съжаление, не ги спаси“, каза Велев. Според него трябва да 
се усили контролът в такива рискови дейности, за да се изключат подобни инциденти. 
Миналата седмица пък стана ясна другата инициатива на социалното министерство - работодатели да купуват от 
държавата кочани с трудови договори с продължителност един ден, като системата да влезе първо за земеделските 
работници и веднага да обхване предстоящата сезонна заетост. 
Криминализирането на работата без трудов договор може да остави реколтата на полето, опасява се Велев. По думите му 
това ще затрудни до голяма степен наемането на сезонни работници, където договори няма не по вина на работодателите. 
„Трябва да се намери мярката кога един труд е сезонен, кога е инцидентен и кога – не“, смята той. 
"За нас ваучерите са изход за уреждането на правния статус на сезонните работници“, коментира още председателят на 
работодателската организация по повод на друго намерение на министър Калфин - въвеждането на ваучерна схема за 
заплащане на сезонния труд в земеделието. Това е една от мерките на социалното министерство за гъвкава заетост, които 
се очаква да влязат в сила още през лятото след законодателни промени. 
Председателят на УС на Националното сдружение на градинарите Мариана Милтенова също коментира пред БНР 
предстоящото въвеждане на еднодневни трудови договори. По думите й не всички ще се възползват от новата система. 
Тя обясни, че в България производителите на плодове и зеленчуци са около 200 хиляди, а тези, които наемат работна ръка, 
са около 100 хиляди. Но работниците отказвали да подписват договори, защото губят социални помощи. 
"Но ние сме уязвими от закона. Предложението е да се влиза в затвора, ако се намери работник без трудов договор. Сега 
глобата е 15 хиляди лева за един работник. Смятайте в една градина колко работници има. Никой земеделски 
производител не може да плати такава глоба“, посочи тя. 
 
money.bg 
 
√ Трудов договор за един ден работа. Как Ви звучи? 
Проблемът с работниците, които работят на черно, не е от вчера. В публичното пространство след последния случай на 
загинали строители в курорта Слънчев ден се заговори още по-силно за риска на работата в сянка. 
Не само в строителството, ами и в земеделието трудът често остава невидим за законодателя. Ето защо председателят на 
УС на Националното сдружение на градинарите Марияна Милтенова иска законодателят да предостави възможност за 
трудови договори с продължителност минимум един ден. Ето какво казва тя пред БНР: 
"Предложението е да се влиза в затвора, ако се намери работник без трудов договор. Сега глобата е 15 хиляди лева за 
един работник. Смятайте в една градина колко работници има. Никой земеделски производител не може да плати такава 
глоба", казва тя. 
"В България производителите на плодове и зеленчуци са около 200 хиляди, а тези, които наемат работна ръка, са около 
100 хиляди. Не всички ще се възползват от новата система през първата година. Искаме да започне сега от началото на 
сезона, но това е трудно, защото се налага промяна на няколко закона", обяснява още Милтенова. 
На друго мнение е обаче председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, според когото наличието 
на трудов договор не е панацея за служителите. 
"В завод "Миджур" работниците имаха трудови договори, но това за съжаление това не ги спаси. Сам по себе си трудовият 
договор не е достатъчен, за да се предпазим от инциденти. Очевидно трябва да се усили контролът в такива рискови 
дейности, а криминализирането на работа без трудов договор може да остави реколтата на полетата. Ще затрудни 
наемането на сезонни работници. Трябва да се намери мярката кога един труд е сезонен, кога е инцидентен и кога - не", 
обяснява Велев. 
"Трудовите злополуки намаляват в годините, но все още размерът им е значителен. За нас ваучерите са изход в уреждане 
на правния статус на сезонните работници", казва още той. 
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forumnews.bg 
 
√ Бизнесът: Затворът не решава проблема с труда без договор 
Криминализирането на работата без трудов договор може да остави реколтата на полето, предупреждава 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев 
Бизнесът се обяви против криминализирането на труда без договор. Според председателя на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев това не е решение на проблема. 
Трудовият договор не е достатъчен, за да се предотвратят инциденти на работното място, заяви Велев по БНР. 
Социалният министър вече обяви, че се подготвят промени в Наказателния кодекс, според които ако работник, нает без 
трудов договор, загине по време на работа, работодателят му трябва да влиза в затвора. 
Според Велев обаче трудовият договор сам по себе си не е достатъчен, за да се предотвратят инциденти на работното 
място. Това няма да реши проблема нито с наемането без договор, нито проблема с трудовите злополуки. „В завод 
„Миджур“ работниците имаха трудови договори, но това, за съжаление, не ги спаси“, каза Велев. Според него трябва да 
се усили контролът в такива рискови дейности, за да се изключат подобни инциденти. 
Криминализирането на работата без трудов договор може да остави реколтата на полето, опасява се Велев. По думите му 
това ще затрудни до голяма степен наемането на сезонни работници, където договори няма не по вина на работодателите. 
„Трябва да се намери мярката кога един труд е сезонен, кога е инцидентен и кога – не“, смята той. 
 „За нас ваучерите са изход за уреждането на правния статус на сезонните работници“, коментира още председателят на 
работодателската организация по повод на друго намерение на министър Калфин – въвеждането на ваучерна схема за 
заплащане на сезонния труд в земеделието. Това е една от мерките на социалното министерство за гъвкава заетост, които 
се очаква да влязат в сила още през лятото след законодателни промени. 
Според председателя на Националното сдружение на градинарите Мариана Милтенова всички ще се възползват от новата 
система на еднодневни трудови договори. 
Тя обясни, че в България производителите на плодове и зеленчуци са около 200 хиляди, а тези, които наемат работна ръка, 
са около 100 хиляди. Но работниците отказвали да подписват договори, защото губят социални помощи. 
 „Но ние сме уязвими от закона. Предложението е да се влиза в затвора, ако се намери работник без трудов договор. Сега 
глобата е 15 хиляди лева за един работник. Смятайте в една градина колко работници има. Никой земеделски 
производител не може да плати такава глоба“, посочи тя. 
 
pariteni.bg 
 
√ Очаква се въвеждане на еднодневни трудови договори 
Идеята е новата система да започне от началото на летния сезон 
Председателят на УС на Националното сдружение на градинарите Марияна Милтенова коментира в предаване на БНР 
предстоящото въвеждане на еднодневни трудови договори. 
"Настояваме тези хора да излязат на светло, но те отказват да подписват договори, защото губят  социални помощи. Ние 
обаче сме уязвими от закона. Предложението е да се влиза в затвора, ако се намери  работник без трудов договор. Сега 
глобата е 15 хиляди лева за един работник. Смятайте в една градина колко работници има. Никой земеделски 
производител не може да плати такава глоба. И как ще бъдат  отчитани еднодневните трудови договори?" казва Мариана 
Милтенова. 
В България производителите на плодове и зеленчуци са около 200 хиляди, а тези, които наемат работна ръка, са около 100 
хиляди. Идеята е новата система да започне сега от началото на сезона, но това ще стане трудно, защото се налага промяна 
в няколко закона. 
Васил Велев - председател на  Асоциацията на индустриалния капитал, заяви че "в завод "Миджур" работниците имаха 
трудови договори, но това за съжаление това не ги спаси. Сам по себе си трудовият договор не е достатъчен, за да се 
предпазим от инциденти. Очевидно трябва да се усили контролът в такива рискови дейности, а криминализирането на 
работа без трудов договор може да остави реколтата на полетата. Ще затрудни наемането на сезонни работници. Трябва 
да се намери мярката кога един труд е сезонен, кога е инцидентен и кога - не." 
 
pik.bg 
 
√ Въвеждат еднодневни трудови договори 
Браншови организации настояват за въвеждане на еднодневни трудови договори за сезонните работници. Така ще се 
гарантират правата на всеки служител, независимо колко дълго работи. Промяната в закона ще засегне най-вече 
селскостопански работници, които много рядко се разписват за доходите си. Председателят на УС на Националното 
сдружение на градинарите Марияна Милтенова смята, че това е начинът тези хора да излязат на светло. "Но те отказват 
да подписват договори, защото губят социални помощи. Но ние сме уязвими от закона. Предложението е да се влиза в 
затвора, ако се намери работник без трудов договор. Сега глобата е 15 хиляди лева за един работник. Смятайте в една 
градина колко работници има. Никой земеделски производител не може да плати такава глоба. И как ще бъдат отчитани 
еднодневните трудови договори?", заяви Милтенова пред БНР. 
В България производителите на плодове и зеленчуци са около 200 хиляди, а тези, които наемат работна ръка, са около 100 
хиляди. Не всички ще се възползват от новата система през първата година. Искаме да започне сега от началото на сезона, 
но това е трудно, защото се налага промяна на няколко закона, уточни тя.  
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Не всички обаче споделят мнението, че промяната в закона ще подобри условията на труд и ще гарантира правата и 
безопасността на служителите. Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал, припомня, че в завод 
"Миджур" работниците имаха трудови договори, но това за съжаление не ги спаси. "Сам по себе си трудовият договор не 
е достатъчен, за да се предпазим от инциденти. Очевидно трябва да се усили контролът в такива рискови дейности, а 
криминализирането на работа без трудов договор може да остави реколтата на полетата. Ще затрудни наемането на 
сезонни работници. Трябва да се намери мярката кога един труд е сезонен, кога е инцидентен и кога - не.  
Трудовите злополуки намаляват в годините, но все още размерът им е значителен. За нас ваучерите са изход в уреждане 
на правния статус на сезонните работници. 
 
economic.bg 
 
√ Очаква се въвеждане на еднодневни трудови договори 
Идеята е новата система да започне от началото на летния сезон 
Председателят на УС на Националното сдружение на градинарите Марияна Милтенова коментира в предаване на БНР 
предстоящото въвеждане на еднодневни трудови договори. 
"Настояваме тези хора да излязат на светло, но те отказват да подписват договори, защото губят социални помощи. Ние 
обаче сме уязвими от закона. Предложението е да се влиза в затвора, ако се намери работник без трудов договор. Сега 
глобата е 15 хиляди лева за един работник. Смятайте в една градина колко работници има. Никой земеделски 
производител не може да плати такава глоба. И как ще бъдат отчитани еднодневните трудови договори?" казва Мариана 
Милтенова.  
В България производителите на плодове и зеленчуци са около 200 хиляди, а тези, които наемат работна ръка, са около 100 
хиляди. Идеята е новата система да започне сега от началото на сезона, но това ще стане трудно, защото се налага промяна 
в няколко закона.  
Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал, заяви че "в завод "Миджур" работниците имаха 
трудови договори, но това за съжаление това не ги спаси. Сам по себе си трудовият договор не е достатъчен, за да се 
предпазим от инциденти. Очевидно трябва да се усили контролът в такива рискови дейности, а криминализирането на 
работа без трудов договор може да остави реколтата на полетата. Ще затрудни наемането на сезонни работници. Трябва 
да се намери мярката кога един труд е сезонен, кога е инцидентен и кога - не." 
 
novini.bg 
 
√ Въвеждат еднодневни трудови договори 
Председателят на УС на Националното сдружение на градинарите Марияна Милтенова коментира в "Преди всички" 
предстоящото въвеждане на еднодневни трудови договори. 
"Настояваме тези хора да излязат на светло. Но те отказват да подписват договори, защото губят социални помощи. Но ние 
сме уязвими от закона. Предложението е да се влиза в затвора, ако се намери работник без трудов договор. Сега глобата 
е 15 хиляди лева за един работник. Смятайте в една градина колко работници има. Никой земеделски производител не 
може да плати такава глоба. И как ще бъдат отчитани еднодневните трудови договори? 
В България производителите на плодове и зеленчуци са около 200 хиляди, а тези, които наемат работна ръка, са около 100 
хиляди. Не всички ще се възползват от новата система през първата година. Искаме да започне сега от началото на сезона, 
но това е трудно, защото се налага промяна на няколко закона", каза тя. 
Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал, заяви: "В завод "Миджур" работниците имаха 
трудови договори, но това за съжаление това не ги спаси. Сам по себе си трудовият договор не е достатъчен, за да се 
предпазим от инциденти. Очевидно трябва да се усили контролът в такива рискови дейности, а криминализирането на 
работа без трудов договор може да остави реколтата на полетата. Ще затрудни наемането на сезонни работници. Трябва 
да се намери мярката кога един труд е сезонен, кога е инцидентен и кога - не. 
Трудовите злополуки намаляват в годините, но все още размерът им е значителен. За нас ваучерите са изход в уреждане 
на правния статус на сезонните работници". 
 
data.bg 
 
√ Въвеждат еднодневни трудови договори 
Председателят на УС на Националното сдружение на градинарите Марияна Милтенова коментира в "Преди всички" 
предстоящото въвеждане на еднодневни трудови договори. 
"Настояваме тези хора да излязат на светло. Но те отказват да подписват договори, защото губят социални помощи. Но ние 
сме уязвими от закона. Предложението е да се влиза в затвора, ако се намери работник без трудов договор. Сега глобата 
е 15 хиляди лева за един работник. Смятайте в една градина колко работници има. Никой земеделски производител не 
може да плати такава глоба. И как ще бъдат отчитани еднодневните трудови договори? 
В България производителите на плодове и зеленчуци са около 200 хиляди, а тези, които наемат работна ръка, са около 100 
хиляди. Не всички ще се възползват от новата система през първата година. Искаме да започне сега от началото на сезона, 
но това е трудно, защото се налага промяна на няколко закона", каза тя. 
Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал, заяви: "В завод "Миджур" работниците имаха 
трудови договори, но това за съжаление това не ги спаси. Сам по себе си трудовият договор не е достатъчен, за да се 
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предпазим от инциденти. Очевидно трябва да се усили контролът в такива рискови дейности, а криминализирането на  
работа без трудов договор може да остави реколтата на полетата. Ще затрудни наемането на сезонни работници. Трябва 
да се намери мярката кога един труд е сезонен, кога е инцидентен и кога - не. 
Трудовите злополуки намаляват в годините, но все още размерът им е значителен. За нас ваучерите са изход в уреждане 
на правния статус на сезонните работници". 
 
skandal.bg 
 
√ Еднодневни трудови договори за сезонните работници 
Браншови организации настояват за въвеждане на еднодневни трудови договори за сезонните работници. Така ще се 
гарантират правата на всеки служител, независимо колко дълго работи. Промяната в закона ще засегне най-вече 
селскостопански работници, които много рядко се разписват за доходите си. Председателят на УС на Националното 
сдружение на градинарите Марияна Милтенова смята, че това е начинът тези хора да излязат на светло. "Но те отказват 
да подписват договори, защото губят социални помощи,информира ПИК. 
Но ние сме уязвими от закона. Предложението е да се влиза в затвора, ако се намери работник без трудов договор. Сега 
глобата е 15 хиляди лева за един работник. Смятайте в една градина колко работници има. Никой земеделски 
производител не може да плати такава глоба. И как ще бъдат отчитани еднодневните трудови договори?", заяви 
Милтенова пред БНР. В България производителите на плодове и зеленчуци са около 200 хиляди, а тези, които наемат 
работна ръка, са около 100 хиляди. Не всички ще се възползват от новата система през първата година. Искаме да започне 
сега от началото на сезона, но това е трудно, защото се налага промяна на няколко закона, уточни тя. Не всички обаче 
споделят мнението, че промяната в закона ще подобри условията на труд и ще гарантира правата и безопасността на 
служителите. Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал, припомня, че в завод "Миджур" 
работниците имаха трудови договори, но това за съжаление не ги спаси. "Сам по себе си трудовият договор не е 
достатъчен, за да се предпазим от инциденти. Очевидно трябва да се усили контролът в такива рискови дейности, а 
криминализирането на работа без трудов договор може да остави реколтата на полетата. Ще затрудни наемането на 
сезонни работници. Трябва да се намери мярката кога един труд е сезонен, кога е инцидентен и кога - не. Трудовите 
злополуки намаляват в годините, но все още размерът им е значителен. За нас ваучерите са изход в уреждане на правния 
статус на сезонните работници. 
 
dartsnews.bg 
 
√ Въвеждат еднодневни трудови договори 
Затвор за работодатели, които укриват служители 
Браншови организации настояват за въвеждане на еднодневни трудови договори за сезонните работници. Така ще се 
гарантират правата на всеки служител, независимо колко дълго работи. Промяната в закона ще засегне най-вече 
селскостопански работници, които много рядко се разписват за доходите си. Председателят на УС на Националното 
сдружение на градинарите Марияна Милтенова смята, че това е начинът тези хора да излязат на светло.  
"Но те отказват да подписват договори, защото губят социални помощи. Но ние сме уязвими от закона. Предложението е 
да се влиза в затвора, ако се намери работник без трудов договор. Сега глобата е 15 хиляди лева за един работник. 
Смятайте в една градина колко работници има. Никой земеделски производител не може да плати такава глоба. И как ще 
бъдат отчитани еднодневните трудови договори?", заяви Милтенова пред БНР. 
В България производителите на плодове и зеленчуци са около 200 хиляди, а тези, които наемат работна ръка, са около 100 
хиляди. Не всички ще се възползват от новата система през първата година. Искаме да започне сега от началото на сезона, 
но това е трудно, защото се налага промяна на няколко закона, уточни тя. 
Не всички обаче споделят мнението, че промяната в закона ще подобри условията на труд и ще гарантира правата и 
безопасността на служителите. Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал, припомня, че в завод 
"Миджур" работниците имаха трудови договори, но това за съжаление не ги спаси. "Сам по себе си трудовият договор не 
е достатъчен, за да се предпазим от инциденти. Очевидно трябва да се усили контролът в такива рискови дейности, а 
криминализирането на работа без трудов договор може да остави реколтата на полетата. Ще затрудни наемането на 
сезонни работници. Трябва да се намери мярката кога един труд е сезонен, кога е инцидентен и кога - не. 
Трудовите злополуки намаляват в годините, но все още размерът им е значителен. За нас ваучерите са изход в уреждане 
на правния статус на сезонните работници. 
 
gustonews.bg  
 
√ Очаква се въвеждане на еднодневни трудови договори 
Председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на градинарите Марияна Милтенова коментира в 
предаване на БНР предстоящото въвеждане на еднодневни трудови договори: "Настояваме тези хора да излязат на светло, 
но те отказват да подписват договори, защото губят социални помощи. Ние обаче сме уязвими от закона. Предложението 
е да се влиза в затвора, ако се намери работник без трудов договор. Сега глобата е 15 хиляди лева за един работник. 
Смятайте в една градина колко работници има. Никой земеделски производител не може да плати такава глоба. И как ще 
бъдат отчитани еднодневните трудови договори", казва Мариана Милтенова. 
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В България производителите на плодове и зеленчуци са около 200 хиляди, а тези, които наемат работна ръка, са около 100 
хиляди. Идеята е новата система да започне сега от началото на сезона, но това ще стане трудно, защото се налага промяна 
в няколко закона. 
Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал, заяви: "в завод "Миджур" работниците имаха 
трудови договори, но това ,за съжаление, не ги спаси. Сам по себе си трудовият договор не е достатъчен, за да се 
предпазим от инциденти. Очевидно трябва да се усили контролът в такива рискови дейности, а криминализирането на 
работа без трудов договор може да остави реколтата на полетата. Ще затрудни наемането на сезонни работници. Трябва 
да се намери мярката кога един труд е сезонен, кога е инцидентен и кога - не." 
 
marica.bg 
 
√ Новият закон за адвокатурата товари бизнеса 
По повод на внесения в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, 
предизвикал нееднозначна обществена реакция, Асоциацията на индустриалния капитал в България изразява своите 
сериозни резерви. Ние сме притеснени от възможните неблагоприятни последици от предлаганите промени за бизнес 
средата и инвестиционната активност като цяло. Изброяваме проблемите по хронологичен ред. 
Първо - разширяване на съществуващите ограничения за адвокати за участие в органите за управление на компаниите.  
Действащата редакция на закона предвижда забрана да бъде вписано като адвокат лице, което е търговец, управител в 
търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество. Тази рестрикция е спорна по отношение на 
конституционосъобразност и неприемлива като последици. С предлаганите с § 4 от законопроекта изменения и 
допълнения се цели допълнително разпростиране на посочените ограничения и по отношение на членове на съвети на 
директорите на акционерни дружества. За нас това представлява недопустимо ограничение по отношение на юристи, 
заемащи такива длъжности, необосновано налагане на ограничения в правото на избор на кариерно развитие и 
безсмислено ограничаване на възможностите на предприемачите и инвеститорите при подбора на членове на съветите 
на директорите на акционерните дружества.  
Второ - разширяване на правата на адвокатите по отношение на правни и фактически действия.  
Неизчерпателното, но много подробно определяне на адвокатската дейност създава на практика необходимост от 
ползване на адвокатски услуги за дейности, за които понастоящем това не се налага, доколкото същото се извършва от 
счетоводни предприятия, юристи, които не са вписани като адвокати и други лица със съответната компетентност. Новото 
законодателно решение в този смисъл ще натовари с допълнителни разходи бизнеса и гражданите.  
И трето - разширяване на правата на адвокатите по отношение на удостоверителни функции.  
Предоставянето на удостоверителни функции на адвоката не отчита спецификите на уредбата на тази материя в нашето 
законодателство и установената традиция тези функции да се предоставят на лица с нотариална правоспособност и 
дейност, регулирана от специален закон. Има риск от злоупотреба чрез паралелно осъществяване на удостоверителни и 
защитни функции по един и същ казус, за целите на защитата по който адвокатът да изготви неистински писмени 
доказателства.  
С подобна мярка несигурността за търговския и гражданския оборот ще се увеличи над двадесет пъти. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Междубанковите лихви отрицателни за първи път  
Тримесечният пазарен индекс EURIBOR се понижи до отрицателно ниво от -0, 001% по данни на Европейския институт за 
паричните пазари, предаде Блумбърг. Компанията за финансова информация събира данни за индекса от 1998 г. и това е 
най-ниската стойност, отчетена оттогава. 
EURIBOR представлява средната лихва в евро, при която европейските банки се кредитират помежду си. Междубанковият 
лихвен процент се изчислява за 1, 3, 6 и 12 месеца. Рекордното понижаване на индекса ще се отрази и на българските 
потребители. От юли миналата година са в сила промените в Закона за потребителския кредит, с които лихвата по заемите 
задължително се формира от пазарен индекс като EURIBOR, SOFIBOR или LIBOR. Така клиентите с договори за заеми на 
базата на европейския междубанков лихвен процент ще усетят положителен ефект. 
“Няколко банки вече коригираха лихвите по вече отпуснати кредити. Логично е това да се отрази и на новите заеми”, 
коментира Десислава Николова от финансовия портал “Моите пари”. Според нея обаче клиентите трябва да имат предвид, 
че след тези исторически ниски нива в един момент ще започне повишаване на индекса. Тихомир Тошев от Кредит център 
обясни, че клиентите няма да усетят ефекта от понижението веднага. 
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Спадът на индекса започна през последните месеци след няколко последователни хода от страна на Европейската 
централна банка (ЕЦБ). Например през юни миналата година беше въведена такса за банките, които държат свободните 
си средства като депозити в ЕЦБ. През март тази година започна и програмата на ЕЦБ за количествени облекчения чрез 
изкупуването на държавни облигации, като лимитът е от 60 млрд. евро на месец. 
“Излишната ликвидност продължава да се влива в системата седмица след седмица поради програмата за количествено 
облекчаване”, коментираха от Джей Пи Морган. Така лесните пари оказват все по-съществено влияние както на 
краткосрочните, така и на дългосрочните заеми. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Турското икономическо министерство кани български фирми на две изложения през май 
Ведомството поема част от разходите на одобрените за участие в търговските мисии 
Министерството на икономиката на Република Турция ще покрие разходите за участие на български фирми в Балканското 
изложение и конгрес за търговия от 11 до 14 май в Бурса и на EVTEKS 2015 - 21-о изложение за домашен текстил, в Истанбул 
от 18 до 21 май. 
Целта на търговските мисии е да свържат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин 
да съдействат за развитието на двустранната търговия, уточни Емрах Сазак, търговски съветник в посолството на Турция в 
България.  
Изложенията 
Балканското изложение и конгрес за търговия представя фирми, създаващи продукти и услуги в областта на 
инфраструктурата, транспорта, комуникациите, енергетиката, строителството и общинските нужди. По традиция сред 
посетителите са областни управители и кметове от Турция, представители на инфраструктурни строителни компании и 
инженерингови фирми, дистрибутори, служители в отдели за възлагане на обществени поръчки и др. 
Министерството на икономиката на Република Турция ще поеме разходите по настаняването, включително и закуската, на 
по един представител от одобрените за участие пет български фирми. Програмата на участниците в търговската мисия 
включва брифинг, двустранни срещи с представители на турски компании, посещение на балканското изложение и на 
производствени бази в Турция. 
На ежегодния панаир EVTEKS 2015 ще бъдат представени новите тенденции в домашния текстил – суровини, изделия, 
дизайн, технологии. Изложители са над 1000 компании, а изложбената площ надхвърля 160 хил. кв.м. Очакват се и над 
130 хил. посетители.  
Кандидатстване 
Българските фирми трябва да кандидатстват за одобрение чрез формуляр по образец. Той се изпраща на електронната 
поща на търговската секция към Балканското изложение и конгрес за търговия най-късно до 30 април и към EVTEKS 2015 
най-късно до 8 май 2015. 
Целта на мисията е българските представители да срещнат под един покрив водещи компании в съответния сектор, да се 
информират за най-новите тенденции в бранша и да намерят нови партньори, което би улеснило търговските връзки 
между двете съседни държави. 
 
√ Цената на земеделската земя расте и ще продължи с 10-15% 
Данните на НСИ чертаят вярна тенденция, но продажните нива са много по-ниски от тези по реалните сделки 
Земеделската земя продължава да поскъпва. По данни на НСИ средната цена на декар земеделска земя в страната през 
миналата година е била 684 лв., което е увеличение с близо 15% спрямо предходната. Представители на сектора също 
говорят за увеличение от 10-15%, което е резултат от нарастващите субсидии, сравнителното високото търсене и 
ограниченото предлагане. Но според най-активните купувачи статистиката не показва истинската цена, на която се 
сключват сделки. Тя на повечето места е с 30-50% по-висока от отчетеното от НСИ. 
Причината е, че статистиката се води на декларирана стойност, която често е данъчната оценка. Все пак и статистиката, и 
пазарът отчитат една и съща тенденция - това е пета поредна година, в която цената на земята расте, а понижението й през 
2009 г. беше по-скоро следствие от икономическата криза. Увеличение има и при средната стойност на рентата. Тя е била 
41 лв. за декар, което е близо 8% нарастване спрямо 2013 г. 
Колко струва 
Покупките са се извършвали на най-високи ценови нива в Североизточния район. Там според НСИ цената на декар е 
достигнала до 957 лв. По информация на представители на сектора обаче в Силистра реалната цена е била между 1100 до 
1300 лв/дка, а в Добруджа над 1500 лв/дка, като малко сделки има и под нея. Най-голямото публично дружество за 
земеделска земя "Адванс терафонд" АДСИЦ е реализирало продажби при средна за страната цена от 1149 лв/дка. 
По данните на НСИ най-голямо увеличение в сравнение с миналата година е регистрирано в Югозападния и Южния 
централен район – с около 33% (виж таблицата). Посочените от института цени обаче се разминават силно с данните, 
предоставени от председателя на Асоциацията на собствениците на земеделски земи Стайко Стайков. По думите му 
например в Ямболско, където има доста обработваеми площи, се е търгувало за между 800 и 1000 лв/дка, а в Бургаско 
земята струвала 950 - 1000 лв/дка. В този район статистиката отчита средна цена от 509 лв/дка. 
Значително е годишното увеличение на цената на лозята – с малко над 40%, а най-малко при овощните насаждения – с 
1.6%. За последните пет години цената при нивите остава най-висока като ръстът й от 2009 г. насам достига два и половина 
пъти, показват данните на НСИ. 
Кой търси  
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Факторът, оказал най-силно влияние върху пазара на земеделска земя, безспорно е субсидирането в селскостопанския 
сектор. Само директното подпомагане чрез плащане за единица площ през 2014 г. беше в размер на 1.2 млрд. лв. Данните 
от предходните години показват, че над 80% от тях отиват при зърнопроизводителите. Те са и най-заинтересовани да 
увеличават площите си не само заради подпомагането, но и тъй като зърното намира добър пазар и има висок дял в износа 
на страната. 
От друга страна, субсидиите в земеделския сектор засилват търсенето, но и променят профила на купувача. Причината за 
това е, че при кандидатстване с проект за еврофинансиране притежаването на земя или дългосрочен договор за аренда е 
задължително условие. "Фермерите купуват на по-висока цена от фондовете, защото те са заинтересовани от точно 
определени землища, за които, ако има повече кандидати, се стига до търгове. А на един търг цената може стане и с до 
50% по-висока", казва Стайков. 
По негови данни най-активни купувачи сред членовете на асоциацията през 2014 г. са били свързаната с "Винпром Пещера" 
"Агрион инвест", групата "Ромфарм" (мениджър в която е Стайков) и "Адванс терафонд". През 2014 г. "Адванс терафонд" 
е придобил 23 163 дка при средна цена 790 лв/дка, се посочва в бюлетин на компанията. Около 80% от близо 200 хил. дка 
земеделска земя, която е в активите на дружеството, са именно в Северна България, където цената е по-висока. Към 31 
декември са сключени и договори за аренда на близо 163 хил. дка. 
Каква е прогнозата  
Очакванията към пазара са, че и през 2015 г. цените ще вървят нагоре. Такива сигнали вече дава първото тримесечие. 
"Новият период на Програмата за развитие на селските райони предвижда допълнителни мерки за подпомагане на площ, 
които се наслагват върху основната субсидия, за сметка на намалялото плащане на декар. Това ще мотивира повече 
собственици да работят земя, която не са ползвали досега", казва Стайков. Реално те ще могат да вземат дори по-високи 
от сегашните субсидии, ако покрият т.нар. зелени изисквания. Отделно прогнозата му е, че там, където има търсене, то ще 
се запази за сметка на ограниченото предлагане и цените и тази година ще са с около 10-15% по-високи. 

 
 
√ Какво затруднява предприемачеството в България 
Сред пречките са неясните регулации, липсата на кадри и на предприемаческа култура, смятат експерти и 
представители на бизнеса 
Неясните регулации, както и ограниченията, които оказват върху бизнеса, са едни от основните врагове на 
предприемачеството по принцип. В България пречка за развитието на тази среда е и липсата на кадри, както и на изградено 
предприемаческо мислене. Тези проблеми очертаха експертите и бизнесът по време на дискусията "Предприемачеството 
и неговите противници. Как да освободим творческата си енергия", организирана от Института по пазарна икономика 
(ИПИ).  
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Участниците посочиха още необходимостта от положителни примери, за да се подобри имиджът на предприемача в 
страната, както и за да се изгради у младите хора идея за възможностите, които предприемачеството предлага.   
Нужни ли са регулации 
Според д-р Ричард Цюндрич от института "Фридрих А. фон Хайек" и Австрийския икономически център регулациите 
определено могат да бъдат враг на предприемачеството. Той даде пример с Австрия, където е необходим лиценз за всичко 
и дори шофьор на такси не може да превозва клиенти извън града, ако няма специфично разрешително за това. Появата 
на компания като Uber обаче променя предприемаческата среда изоснови. "И въпреки че дискусията около тази фирма е 
огромна, може би именно този модел ще разтърси икономиката подобно на EasyJet и Ryanair, които преди години 
направиха въздухоплаването достъпно за всички", каза Цюндрич.  
В подкрепа на тази теза се обяви и Ивайло Пенчев, съсобственик на Walltopia, според когото враг на предприемачеството 
е именно държавата на благоденствието, от която според него са регулациите. "Те са възникнали като прехвърляне на 
отговорности и страхове." По думите му подобна пречка могат да са и еврофондовете, които убиват конкуренцията.  
За това институциите да създават среда и да защитават правата върху собствеността се обяви Катлийн Шиън, сътрудник 
към Института за свободна пазарна икономика, Технически университет, Тексас, САЩ. Според нея, за да успее малкият 
предприемач, е важно да има ясни правила. 
Предприемачът в България 
Експертите и бизнесът се обединиха около тезата, че пречките за предприемача в България всъщност не са повече, 
отколкото в други страни, но все пак има и специфични локални фактори. "Считам, че в България в момента ограничението 
е това, че няма достатъчно хора с необходимата квалификация", сподели Пенчев. Според него в краткосрочен план 
страната трябва да улесни процедурите по издаване на разрешително за работа, за да могат повече чужденци да се трудят 
в България. В дългосрочен план има нужда от генерална промяна в образователната система и дори от нейната 
приватизация, коментира Пенчев.  
Изграждането на предприемаческа култура и повече видимост за положителните примери са част от стъпките, които 
страната трябва да предприеме, заяви и изпълнителният директор на "Лигна груп" Геновева Христова. Подобряването на 
имиджа на българските предприемачи извън страната също е много важно, но зависи единствено от усилията на самите 
тях, коментира още Христова. 
 
√ НСИ и Евростат спорят дали България е със свръхдефицит 
Националната статистика отчете под 3% бюджетен дефицит на начислена основа за 2014 г., но европейският орган 
оспорва числото 
България може и да избегне процедурата по свръхдефицит, но само ако националната статистика успее да убеди Евростат, 
че смята правилно. По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2014 г. сектор "Държавно 
управление" отчита бюджетен дефицит от 2.337 млрд. лв., или 2.84% от брутния вътрешен продукт (БВП). При този процент 
Европейската комисия няма основание да започва процедура срещу страната ни, тъй като дефицитът на начислена основа, 
с който работи комисията, е под границата от 3%. 
Това число може да се окаже доста по-голямо – 4.7%. Причината са изразени "резерви" от страна на европейската 
статистическа служба Евростат по отношение на качеството на данните, докладвани от България, свързани със заема на 
стойност 1.5 млрд. лв., който държавата даде на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), за да изплати 
гарантираните депозити в Корпоративна търговска банка (КТБ). Така, ако се приеме виждането на Евростат, България ще е 
надвишила лимита и комисията може да се задейства срещу страната. Дори и в този случай обаче това не значи 
автоматично процедура по свръхдефицит и предписване на корективни мерки, тъй като правителството може да убеди ЕК, 
че става въпрос за еднократен ефект. 
Къде е проблемът 
В прессъобщението на НСИ е записано, че Евростат се позовава на Регламент на Съвета №479/2009 за прилагане на 
Протокола за процедурата по прекомерен дефицит. От пресцентъра на НСИ обясниха пред "Капитал", че проблемът идва 
от това, че в предварителните данни не е включен заемът, който държавата даде на ФГВБ, с които да успее да изпълни 
ангажимента си към вложителите в КТБ. Според Евростат парите трябва да бъдат включени в в сметката на "Държавно 
управление" и съответно да вдигнат дефицита на начислена основа. 
Евростат съвместно с НСИ ще обсъдят в следващите месеци третирането на този случай на базата на методологията на 
Европейската система от национални и регионални сметки ЕСС 2010 и Ръководството за държавен дефицит и дълг, се казва 
в съобщението на НСИ. Това означава, че при следващата ревизия на данните през октомври ще стане ясно дали 
българският статистически институт е успял да защити методологията си пред европейските си колеги. Ако експертите на 
НСИ не успеят да убедят Евростат да приемат техните цифри, освен проблема със свръхдефицита националната статистика 
може и да бъде глобена. 
Експерт от НСИ обясни пред "Капитал", че правото е на страната на България, тъй като методологията за оценка, одобрена 
от Евростат, не включва Фонда за гарантиране на влоговете към сектор "Държавно управление". Там влизат близо 150 
единици, сред които държавните университети, БНТ, БНР, БТА, държавните и общинските болници, държавните 
предприятия. В сметката влизат още бюджетите на общините, НОИ и здравната каса. От списъка обаче липсва ФГВБ, който 
по своята същност се финансира от вноските на търговските банки, а парите се използват за издръжка и изплащане на 
гарантираните влогове до 196 000 лв. 
Дефицит в норма 
Предварителните данни на НСИ показват, че дефицитът в подсектор "Централно управление" (държавните предприятия) 
е в размер на 2.473 млрд. лв. (3.0% от БВП). Подсектор "Местно управление" (общини, общински предприятия и фондове) 
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реализира излишък от 74 млн. лв. (0.1% от БВП). Излишък реализира и подсектор "Социалноосигурителни фондове" (НОИ 
и НЗОК) в размер на 62 млн. лв. 
Финансовият министър Владислав Горанов още с поемането на поста заяви, че ще се опита да свие дефицита на начислена 
основа (където се елиминира влиянието на средствата от ЕС) до под 3%, за да намали вероятността от стартиране на 
процедура по свръхдефицит. Но дори да се окаже, че числото не е 2.8%, а 4.7%, страната ни отново може да бъде пощадена 
и в крайна сметка да се разминем само с препоръки. Този вариант е възможен, ако финансовото министерство успее да 
убеди ЕК, че огромната "дупка" в бюджета е еднократно явление. Поради тази причина е изключително важно 
изпълнението на бюджета към средата на 2015 г., когато ще бъде първата оценка. В бюджета за тази година е записан 
бюджетен дефицит на касова основа от 3%. 
Предварителните данни на Министерството на финансите за изпълнението на консолидираната фискална програма към 
края на март показаха излишък от 250 млн. лв. Събрани са повече данъци, осигуровки и има повече разплащания от 
Брюксел по еврофондове в сравнение с първите три месеца на миналата година. Общите приходи са достигнали 7.78 млрд. 
лв., или с 1.204 млрд. лв. повече спрямо същия период на 2014 г., което е ръст от над 15%. Само през март приходните 
агенции са събрали над 3 млрд. лв. 
Данните за март са предварителни и не дават разбивка на приходите и разходите в бюджета. Подробности има само към 
февруари. От тях става ясно, че данъчните приходи са с 600 млн. лв. повече спрямо предходната година. Събираемостта на 
ДДС е с 340 млн. лв. повече, акцизите – 60 млн. лв. повече, и 200 млн. лв. повече приходи от здравни и социални 
осигуровки. 
 
√ Зам.-председателят на ЕК Андрус Ансип: България има възможност за добър старт в е-управлението 
Роумингът трябва да отпадне, а геоблокирането на дигитални услуги и продукти - да бъде забранено, обяви 
еврокомисарят 
България може да изостава в изграждането на електронно управление, но има възможност за добър старт за бъдеще. Тя 
страната е с най-бързата интернет връзка в Европа, а в света изостава основно от Южна Корея. Това обяви зам.-
председателят на ЕK и еврокомисар по единния цифров пазар Андрус Ансип по време на кръглата маса "Единен цифров 
пазар чрез е-управление и дигитално предприемачество", организирана от Българската асоциация за информационни 
технологии (БАИТ) и евродепутата Ева Паунова. Ансип, който бе на двудневно посещение в страната, допълни, че вижда 
политическа воля за развитие на е-управлението, след като е показателно, че София е заделила 118 млн. евро по проекти 
за тази цел. 
"Показателен за волята на българското правителство към изграждането на е-управление е фактът, че то е заделило 118 
млн. евро за тази цел", обяви Ансип. Това потвърди и премиерът Борисов, който заяви, че кабинетът ще ускори процеса.  
Комисия за пример 
По думите на еврокомисаря в цяла Европа процесите по изграждането на е-управление вървят бавно. "Е-управлението не 
е свързано само с понижаването на разходите, но ще върне и доверието на гражданите към институциите", обяви зам.-
председателят на ЕК. Той е на мнение, че обществените поръчки трябва да се провеждат изяло онлайн. И даде за пример 
Италия, която пести около 3 млрд. евро годишно от електронни обществени поръчки. Ансип смята, че именно ЕК трябва 
да е пример за това, а и за е-фактурите. Според него, за да стане факт единният цифров пазар, е нужно, на първо място, 
повече съвместимост между правителствата на Европа. Зам.-председателят на ЕК допълни, че ценното в естонския пример 
е изграждането на електронен идентификатор, един от ключовите елементи на е-управлението. В Естония той е вграден 
като чип в личните карти още от 2002 г. Сега около него са изградени различни е-услуги, като дори през 2005 г. е въведена 
опция и за гласуване онлайн. При последните избори 30% от гласовете са подадени през интернет. "Електронната лична 
карта ни позволи да изградим напълно функциониращо е-управление", коментира Ансип, който е бивш премиер на 
Естония.  
Подготовката за единния цифров пазар 
Андрус Ансип обяви, че на 6 май комисията ще представи стратегията за създаването на единния цифров пазар. По думите 
му ЕС има единен физически пазар на стоки и услуги, но такъв в дигиталното пространство още не съществува. 
"Европейските граждани в момента се сблъскват с много рестрикции, за да се свържат онлайн или да ползват дадени 
продукти и услуги", заяви еврокомисарят. Той е на мнение, че роумингът трябва да отпадне, тъй като това е бизнес модел, 
който не удовлетворява потребителите. 
Други проблем, който бившият премиер на Естония очерта, е геоблокирането - процес, при който определен тип дигитални 
услуги и продукти са налични само в държавите, в които са закупени. Това според него е стандартен бизнес модел в онлайн 
икономиката, но е абсолютно забранен във физически свят. "Затова трябва да забраним геоблокирането", констатира 
Ансип. 
В помощ на предприемачите 
Единният цифров пазар няма да бъде само в полза на потребителите. Според Ансип всички технологични компании и 
стартъпи трябва да могат да се възползват и да имат равен достъп до 500-те милиона граждани на ЕС. "Дигиталните 
предприемачи ще се възползват от единния цифров пазар, като той ще осигури равен достъп на гражданите до продукти 
и услуги", обяви еврокомисарят. 
Според него мобилните приложения и технологичното предприемачество стават все по-важен аспект в Европа. Той 
посочва, че работните места, създадени от мобилни приложения в Европа, са 1.5 млн., като се очаква да се увеличат 
няколко пъти в следващите години.  "Статртъпите са бъдещето, но средата в Европа не е твърде благосклонна към тях и те 
не могат да постигнат необходимия мащаб", коментира Ансип. Той даде за пример Spotify, шведска компания, която обаче 
в един момент се премества да оперира в САЩ. Независимо че като абсолютни стойности ЕС е по-голям пазар от 



12 

 

 

американския, различните пречки и 28-те регулации за защита на потребителите го фрагментират. Според зам.-
председателя на ЕК трябва да се предостави хармонизирано законодателство, което да позволява свободното движение 
на дигитални стоки и услуги. Така ще се постигне същият ефект, който е реализиран при физическите стоки и услуги, където 
пазарът е отворен, а законите са обединени под обща рамка. 
 
Вестник Сега 
 
√ Евростат се усъмни в "ниския" бюджетен дефицит на България 
Заради КТБ превишението на разходите над приходите може да скочи над критичните 3% 
Националният статистически институт обяви, че бюджетният дефицит за 2014 г. е 2.8% от брутния вътрешен продукт, или 
2.337 млрд. лева. Това е чудесна новина, защото прогнозата на Министерството на финансите бе доста по-песимистична - 
за 3.7% "дупка" в хазната, и защото с такъв резултат България се вмества в допустимите за страна членка на ЕС до 3% 
дефицит от БВП. Но има и лоша новина - че данните на НСИ са предварителни и че има голяма вероятност България все 
пак да се окаже в свръхдефицит в окончателната статистика за 2014 г. - заради сътресенията в банковата система, 
започнали миналото лято и довели до фалита на КТБ. 
От НСИ съобщават, че Евростат - статистическата служба на ЕК, е изразила резерви за докладвания от България бюджетен 
дефицит. Причина за това е случаят с КТБ, активирането на Фонда за гарантиране на влоговете и парите, които държавата 
даде като заем за изплащането на гарантираните депозити в КТБ. С други думи, вероятно бюджетните разходи на страната 
ни за 2014 г. ще трябва да бъдат увеличени със средствата за изплащането на депозитите, а това означава преминаване на 
позволените до 3% и опасност от влизане на България в процедура по прекомерен дефицит. 
От Министерството на финансите обясниха, че е въпрос на тълкуване как ще се третират данните за влиянието на 
изплатените депозити и че предстои Евростат и НСИ да изчистят разминаванията. Откакто стана ясно, че държавата ще 
помогне на Фонда за изплащането на влоговете в КТБ, се знае, че натоварването на бюджета заради банката с отнет лиценз 
може да увеличи дефицита. Дори да прескочим 3-те процента, ЕК може да не започне процедура за свръхдефицит след 
септември, ако парите за гарантираните влогове бъдат третирани като еднократен разход на бюджета, допълниха от 
финансовото министерство. 
До момента Фондът за гарантиране на влоговете в банките е изплатил защитени депозити в КТБ за общо 3.575 млрд. лв. 
Част от сумата беше осигурена със заем от държавния бюджет, а другата беше покрита от натрупаните във фонда средства 
от вноските на търговските банки. За осигуряването на кредита правителството пое дълг от 1.5 млрд. евро от няколко 
международни банки, който беше върнат наскоро. 
И от съобщението на НСИ се разбира, че окончателна яснота по числата ще има наесен. Всяка държава членка на ЕС 
предоставя предварителни данни за дефицита до 31 март на следващата година, а окончателни - до 30 септември, като 
следва правилата за изчисление на Евростат. 
Според икономиста Георги Ангелов най-вероятно окончателните данни за България наистина ще прескочат 3-те процента. 
Той се позовава на случая с Полша, която има фонд за гарантиране на влоговете, подобен на нашия. Варшава поискала от 
Евростат указания как да третира приходите и разходите на фонда. От ЕК обяснили, че тъй като в управлението на полския 
фонд, също като в нашия, има представители на държавата, той не е напълно независима структура и приходите и 
разходите му трябва да се третират като част от сектор "Държавно управление" - тоест от бюджета. "Ако това се приложи 
и за България, разходите в нашата хазна ще скочат с пълния размер на разходите за гарантираните влогове и тогава 
бюджетният дефицит за 2014 г. може да стане 6-7%", обясни Георги Ангелов.Според него обаче това не е страшно, защото 
ще е еднократен скок, а през 2015-а и следващите години фондът ще има приходи - от вноските на банките и от 
осребряването на активите на КТБ, а те на практика ще подобряват и бюджетното салдо. 
Освен това до есента има доста време и ако България покаже добро управление на бюджета, ЕК няма да обявява 
процедура за прекомерен дефицит заради лошите данни за 2014 г., смята Ангелов. Министерството на финансите също се 
надява Брюксел да не отваря такава процедура. 
Данните на НСИ сочат още, че през миналата година държавният дълг се е увеличил с почти 8 млрд. лв. Към края на 2014 
г. той е бил 22.694 млрд. лв., или 27.6% от БВП. 
ИЗЧЕЗНАЛ ДОКЛАД 
Докладът на ДАНС за дейността на агенцията през 2013 г. така и не е пристигнал в Народното събрание. Това стана ясно от 
думите на председателя на Временната парламентарна комисия за КТБ Десислава Атанасова след закрито заседание 
вчера, на което бе изслушан председателят на ДАНС Димитър Георгиев. Според Атанасова в "покрития" доклад е имало 
предположения по отношение на финасовата стабилност на държавата. Тя не отговори на въпроса дали има информация 
в доклада да е било записано, че именно КТБ застрашава финансовата стабилност. Един от въпросите, които трябва да 
изясни комисията, е защо този доклад, който е бил внесен в Министерския съвет, не е стигнал до Народното събрание, 
обясни тя и отбеляза, че по това време министър-председател е бил Пламен Орешарски. 
 
√ Броят на отпадащите от училище продължава да расте 
Все още сме далеч и от целта за 36% висшисти у нас между 30-34 г. 
Негативната тенденция все повече деца да отпадат рано от училище се задълбочава, показват данните на Евростат за 2014 
г. Въпреки че години наред България успяваше да постига известен напредък в това отношение, след 2012 г. подобрението 
спря. Миналата година 12.9% от учениците са отпаднали преждевременно, докато за 2012 и 2013 г. делът им беше 12.5%. 
Според заложените цели в областта на образованието в "Европа 2020" България трябва да сведе дела на отпадащите от 
училище деца до 11%. Вместо това обаче се отдалечава от набелязания праг. По този показател сме на шесто място сред 
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28-те еврочленки. Най-много деца, които в момента не учат, не стажуват и не са ангажирани в продължаващо обучение, 
са регистрирани в Испания - 21.9%, Малта - 20.4%, и Румъния - 18.1, следвани от Португалия и Италия съответно със 17.4% 
и 15%. В четирите държави без Румъния обаче броят на напусналите системата ученици намалява в сравнение с 2013 г. 
Което означава, че за разлика от нас въпросните страни се придвижват, макар и с бавни темпове, към заложените си за 
2020 г. цели. Ръст на рано напусналите образователната система спрямо 2013 г. е отчетен в още 6 държави - Чехия, Естония, 
Румъния, Словения, Словакия и Финландия - държавата, чието образование обикновено се сочи за пример. 
Държавите отличници с най-малък дял отпадащи ученици са Хърватия - 2.7%, Словения - 4.4%, Полша - 5.4%, Чехия - 5.5%, 
Литва - 5.9%. Данните показват, че 15 държави вече са изпълнили целите за след 5 години - Дания, Гърция, Германия, 
Франция, Австрия и др. 
През учебната 2012/2013 г. класните стаи са спрели да посещават 17 571 деца, сочат данните на НСИ. Малко над 5 хил. от 
тях са до IV клас, а 6530 - от V до VIII клас. Най-често това става по семейни причини и заради заминаване в чужбина. При 
доста от учениците в по-горните класове пък напускането е и поради нежелание да учат. България е и единствената, в 
която повече момичета, отколкото момчета напускат преждевременно системата на образованието, докато във всички 
останали държави момчетата са по-застрашени. 
България изостава от държавите в Еврозъюза и по дял на завършилите висше образование между 30 и 34 години. Към края 
на 2014 г. родните висшисти са били 30.9% при средно за ЕС 38% и при заложена цел в "Европа 2020" за страната ни - 36%. 
По-малък процент висшисти от нас имат само пет страни - Чехия - 28%, Италия - 23.9%, Малта - 26.6%, Румъния - 25%, и 
Словакия - 26.9%. Повечето от тях обаче са по-близо от нас до поставените си цели. В Литва, Люксембург, Кипър и Ирландия 
пък над 50% от хората между 30-34 г. са с висше образование. Във всички страни от ЕС с изключение на Германия жените 
висшистки са повече от мъжете с висше. 
ТЕНДЕНЦИИ 
От 2002 г. насам делът на хората от 30 до 34 г. с висше образование в ЕС расте непрекъснато - от 23.6% до почти 38%. 
Процентът на ранно отпадащите от образователната система пък намалява стабилно - от 17% средно за съюза през 2002 г. 
до 11.1% през 2014 г. 
 
Вестник Преса 
 
√ Отчитат 2,8% дефицит за 2014 година 
Министерството на финансите обяви, че е пласирало нова емисия 10-годишни държавни ценни книжа за 50 млн. лв. 
Дефицит от 2,8% от брутния вътрешен продукт, или 2,337 млрд. лв., в бюджета за миналата година отчита Националният 
статистически институт. Резултатът е по-добър от обявените предварителни данни на Министерството на финансите за 3,7 
на сто недостиг и е под определените от Европейската комисия като праг за финансова стабилност - 3%. 
Въпреки това данните може да се променят до окончателното им обявяване през септември, тъй като европейската 
статистическа служба Евростат е изразила резерви. Притесненията са, че не е отчетено влиянието върху дефицита на 
сумата за изплащането на гарантираните депозити от КТБ. Данните на НСИ показват, че за една година недостигът в 
бюджета е нараснал с над 1,64 млрд. лв. Държавният дълг се е увеличил с почти 8 млрд. лв. през миналата година. Към 
края на 2014 г. той е бил 22,694 млрд. лв., или 27,6% от БВП. 
Вчера Министерството на финансите обяви, че е пласирало нова емисия 10-годишни държавни ценни книжа за 50 млн. лв. 
Новият вътрешен дълг е с 2,04% годишна доходност. Средствата са необходими на кабинета за покриването на текущи 
разходи. 
 
investor.bg 
 
√ Евростат не приема оценката на НСИ за дефицита заради парите за КТБ 
Според НСИ дупката в хазната през миналата година е 2,8% - далеч от оценката на Министерстовто на финансите 
за дефицит от 3,7% 
Евростат не приема оценката на Националния статистически институт (НСИ) за бюджетния дефицит за 2014 г., става ясно 
от публикувана от европейската статистическа служба информация за дълговете и бюджетните дефицити на държавите от 
Европейския съюз (ЕС). 
Според предварителната оценка на НСИ дефицитът за миналата година е 2,8% - значително под оценката на 
Министерството на финансите (3,7%). 
От Евростат обаче изразяват „резерви за качеството на данните във връзка със секторната класификация на Фонда за 
гарантиране на влоговете в банките и въздействието върху бюджетния дефицит от изплащането на гарантираните 
депозити в Корпоративна търговска банка“. 
„Въздействието на трансакцията ще бъде оценено от Евростат в сътрудничество с българските статистически власти през 
следващите месеци. Това най-вероятно ще доведе до ръст на държавния дефицит“, посочват още от европейската 
статистическа служба. 
Към 20 април Фондът е изплатил гарантирани депозити в размер на 3,575 млрд. лева. За осигуряването на част от 
необходимата сума правителството пое дълг в размер на 1,5 млрд. евро от няколко международни банки, който наскоро 
беше погасен. 
Подобни резерви от Евростат изразяват и за дефицита на Португалия заради спасяването на Novo Banco, тъй като 
капиталовата инжекция за банката е отразена от правителството като финансова трансакция без въздействие върху 
дефицита. 
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Дългът и дефицитът според НСИ 
Националната статистика обяви днес, че сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 2,337 млрд. лева, 
или 2,8% от БВП. Дефицитът в подсектор „Централно управление” е в размер на 2,473 млрд. лева, т.е. 3% от БВП. Подсектор 
„Местно управление“ реализира излишък от 74 млн. лева – 0,1% от БВП. Излишък според НСИ реализира и подсектор 
„Социалноосигурителни фондове” в размер на 62 млн. лева. 
За една година дефицитът на България се е увеличил с над 1,6 млрд. лева – от 0,9% през 2013 г. до 2,8% през 2014 г., сочи 
националната статистика. Спрямо 2012 г., когато дефицитът е бил 522 млн. лева (0,7%) от БВП, увеличението е с над 1,8 
млрд. лева. 
Дългът за година е нараснал с над 7,96 млрд. лева до 22,694 млрд. лева (27,6% от БВП) от 14,731 млрд. лева (18,3%) през 
2013 г. През 2011 г. бил 12,291 млрд. лева (15,7%). 
Къде е България в ЕС 
По отношение на дефицита с тази оценка страната ни е достигнало средноевропейското равнище. Бюджетният дефицит 
средно за всички държави от ЕС се е понижил от 3,2% през 2013 г. до 2,9% през 2014 г., а за еврозоната – от 2,9% до 2,4%. 
При дълга обаче тенденцията е противоположната – средното ниво за ЕС се е увеличило до 86,8% от БВП от 85,5% през 
2013 г., а за еврозоната – до 91,9% от 90,9%. 
България е с третото най-добро съотношение между дълг и дефицит в ЕС въпреки засиленото теглене на заеми през 
последната година. Преди нас са само Естония с 10,6% и Люксембург с 23,6%. Гърция, Италия, Португалия, Ирландия, Кипър 
и Белгия са с най-много дългове от държавите от ЕС – съответно 177,1% от БВП, 132,1% от БВП, 130,2% от БВП, 109,7% от 
БВП, 107,5% от БВП и 106,5% от БВП. 
В Дания, Германия, Естония и Люксембург през миналата година е отчетен бюджетен излишък от съответно 1,2%, 0,7%, 
0,6% и 0,6%, а с най-нисък дефицит са Литва (-0,7%), Латвия (-1,4%) и Румъния (-1,5%). 
Общо 12 са държавите от ЕС с дефицит над регламентираните като допустими в Пакта за стабилност и растеж 3%, като с 
най-висока дупка в хазната са Кипър (-8,8%), Испания (-5,8%), Хърватия и Великобритания (и двете с по -5,7%), Словения 
(4,9%) и Португалия (-4,5%). 
 
√ Наредбите по Закона за туризма влизат за обществено обсъждане до дни 
Единната система за туристическа информация ще работи от догодина, каза Николина Ангелк 
Неработещите и до момента наредби към Закона за туризма ще бъдат представени за обществено обсъждане до края на 
април. Това каза в Белоградчик министърът на туризма Николина Ангелкова, която участва в проявите, свързани с 
откриването на туристическия сезон в града. 
Очакванията на Министерството на туризма са голяма част от подзаконовите нормативни актове да бъдат факт през май-
юни, предаде БТА. Става въпрос за Наредбите за категоризация и прекатегоризация на местата за настаняване, за 
професионалната квалификация на екскурзоводите, планинските водачи. 
Експерти на министерството работят и по въвеждането на единна система за туристическа информация и свързването на 
регистрите на хотелите с НАП и МВР. Вероятно през 2016 година тази система ще бъде въведена, а цялата софтуерна 
програма ще струва 1,2 милиона лева. Самото включване в системата ще е безплатно, необходимо е само хотелите да 
разполагат с подобна софтуерна програма, каза Ангелкова. 
През юни ведомството ще приеме и Националната програма за реклама на туризма за 2016 г., за да може всеки ангажиран 
с туризъм да планира своите дейности. 
Министърът на туризма участва днес в церемонията по откриване на туристическия сезон в Белоградчик и в дискусия на 
тема "Перспективите за развитите на Северозападна България в контекста на туристическото райониране". 
При посещението си във Видин вчера Ангелкова отбеляза, че развитието на речния круизен туризъм е добра перспектива 
за развитието на региона. Работи се по изготвяне на индивидуален пакет за пристигащите круизни туристи, който да 
включва посещения на исторически и природни обекти във Видин и Белоградчик. 


