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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Телевизия България Он Ер 
 
√ Неустойчивата законодателна рамка отблъсква и българските, и чуждите инвеститори 
Заради законови промени, инвеститорите може да отчетат загуби, заяви в Сутрешния блок на телевизия и радио 
България Он Ер председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев 
Честите промени в нормативната база са основните причини са отлива на инвестициите. Това коментира в Сутрешния блок 
на телевизия и радио България Он Ер председателят на АИКБ Васил Велев.  На пазара на труда той прогнозира ръст в 
заетостта и спад на безработицата. 
32% от икономиката ни е в сивия сектор, подчерта Велев. Според него свиването на сивия сектор със 7% би  увеличило 
държавния бюджет с 2 млрд. лева. Той допълни, че съживяването на икономиката в Европа е реален шанс за задвижването 
на българската икономика. 
Видеото може да видите тук. 
 
Нова телевизия 
 
√ Всеки трети българин работи на 1 май 
Всяка десета фирма работи на празника, защото има прекалено много работа 
Денят на труда е неработен ден,  но оказва се, че всеки трети българин работи на 1 май. Резултатите са от прочуване на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, изготвено за Нова телевизия. Във всяка десета фирма на работа ще са 
половината служители. 
Две са основните причини хората да работят на празника. Първата е по-високата надница. Всеки, който работи днес, трябва 
да получи двойно възнаграждение. Другата причина е дежурството - хората, които работят по график, просто се оказват 
дежурни, независимо от деня и датата. Всяка десета фирма работи на празника, защото има прекалено много работа. 
Сред трудещите се в Деня на труда най-много са служителите в сферата на услугите и търговията, следва туризмът, 
производството, транспорта и здравеопазването. Най-малко са  работещите днес строители. 
Близо половината от почиващите пък ще си вземат допълнителни дни, за да удължат почивката и да слеят 1-ви и 6-ти май. 
 „Натрупването на почивните дни води до изоставане на производството в някои предприятия и това налага служителите 
и работодатели в едно съвместно споразумение и партньорство да решат да работят на почивния ден, за да изпълнят 
заложените планове”, коментира Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
„Като голямо предприятие ни трябва екип, който да работи и понякога празниците възпрепятстват поръчки за западни 
клиенти. Най-важното за нас е клиента”, подчерта Тодор Йосифов, който работи като мениджър във фирма за промишлени 
вентилатори. 
Видеото може да видите тук. 
 
Българска национална телевизия 
 
√ Репортерски поглед: Безопасният труд – мечта или реалност? 
В седмицата, в която отбелязахме Международния ден на труда, отправяме поглед към условията на труд. Повече от 60 
хиляди трудови злополуки са станали в България за последните 14 години, като 1952-ма българи са загинали, работейки. 
Равносметката направиха синдикати, работодатели и пострадали. Черната статистика роди и предложение от страна на 
синдикатите – работнически инспектори да помагат на Инспекцията по труда, която изпитва остър недостиг на персонал. 
Безопасен труд – мечта или реалност? Репортерски поглед на Александър Марков. 
Любомир Василев е на 34 години. Работил във фирма за външна и вътрешна реклама. Точно преди 9 години пада от 15 
метра височина и остава с 90% инвалидност. Казва, че никой не му е провеждал инструктаж. 
Любомир Василев, пострадал при трудова злополука: Поради пропуск в моето запознаване с детайлите, връщайки се от 
едно място, стъпвам на една декоративна плоскост. Тя не ми издържа тялото, счупи се на две и аз пропадам отгоре-надолу.  

http://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2015-05-01/neustoychivata-zakonodatelna-ramka-otblaskva-i-balgarskite-i-chuzhdite-investitori
http://novanews.novatv.bg/news/view/2015/05/01/109819/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-1-%D0%BC%D0%B0%D0%B9/
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Любомир осъжда фирмата за солидно обезщетение заради злополуката. През последните 14 години обаче трудовите 
инциденти в България се задържат на устойчиво високи нива – по около 3000 на година. 
Най-често инциденти стават в преработващата промишленост, транспорта и строителството. Причините: 
Виолета Добрева, гл. директор на ГД “Инспектиране на труда”: 95% от причините са свързани с опасно поведение на самия 
работещ. Това са обикновено, трудовите злополуки стават с работници, които имат или много дълъг трудов стаж, или 
такива, които са от няколко месеца на тези работни места, съответно те не са обучени, нямат необходимата квалификация 
за извършване на специфичния вид работа, за която са наети.  
В това се е уверил Благовест Герамисов, който преди месеци чупи крак, падайки от стълба. Крие лицето си, но споделя, че 
работи като проектант и е виждал не един и два строежа. 
Благовест Герасимов, пострадал при трудова злополука: По обектите става едно гонене. Повечето от работниците трябва 
някой да ги гони непрекъснато да си слагат каски, въобще да спазват тия неща. 
Тези неща обаче водят и до смърт.  По 130 души годишно загиват на работа. 
Сокол Силянов, държ. експерт “Социално осигуряване” – НОИ: Смъртни трудови злополуки – най-много са допуснати в 
също така в преработващата промишленост – 32, в сектора на строителството – 22, и в търговията, ремонт на автомобили 
и мотоциклети – 13.  
В Българи загиват, работейки, и заради лошите условия на труд. През 2014 г. Инспекцията по труда е отчела 115 000 
нарушения в условията по безопасност. Липса на инструктаж, свръхработно време, въвеждане на ново оборудване без 
оценка на риска и липса на предпазни средства. 
Антон Божилов, Българска асоциация “Труд, здраве и безопасност”: Като пример мога да кажа, едни работни ръкавици, 
които могат да бъдат износени за един ден, по някой път има предприятия, където се дават за износване 6 месеца, което 
е изключително невъзможно.  
Стриктен инструктаж, добра екипировка и никакъв компромис с правилата за безопасен труд е рецептата за успешен 
бизнес на Григор Къшов. Има фирма за поддръжка на асансьори. 
Григор Къшов, собственик на фирма за поддръжка на асансьори: Асансьорен техник е доста опасна професия. Трябва да 
ви кажа, че сега тук скоро не е имало, но по принцип има инциденти с трудови злополуки. Определено има доста загинали 
асансьорни техници.  
Злополуките, казва Григор, най-често са поради невнимание и прекалена самоувереност на работниците. Особено при 
работа с нови асансьори. 
Григор Къшов, собственик на фирма за поддръжка на асансьори: При тях се налага работа с колани за обезопасяване, 
защото асансьорният техник се налага да работи само в шахтата и трябва да бъде завързан, за да не падне. При старите 
асансьори почти винаги се движи върху кабината.  
Срещу смъртта на работа се борят синдикатите. Предлагат да обучат 400 души, които да помагат на инспекторите по труда. 
Т.н. “работнически инспектори” ще имат всички права на проверяващи. 
Александър Загоров, завеждащ “Социална политика” – КТ “Подкрепа”: Сметките до момента – по-малко от 400 инспектора 
работят в ИТ. Това е крайно малко предвид, че има едно огромно количество малки и средни и микропредприятия, които 
може би не са проверявани. 
Работодателите приемат идеята с голяма забележка. Новите инспектори да проверяват само спазването на дисциплината 
от самите работници. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България: В противен случай се създават 
предпоставки за злоупотреби с такива права. Имам предвид изнудване на работодатели, злепоставяне, рекет, ако тези 
проверки са съвместни, този риск е минимизиран. Съвместни с Инспекцията по труда имам предвид. 
“Да” на идеята казва и Любомир Василев. 
Любомир Василев, пострадал при трудова злополука: Аз мисля първо, че това е нещо, което е задължително. И второто, 
което смятам, е, че трябва да се направи, защото човешкият живот няма цена. 
За някои работници и работодатели животът има цена. Никой не знае колко са недекларираните трудови злополуки. 
Александър Загоров, завеждащ “Социална политика” – КТ “Подкрепа”: Тази тенденция не е без участието на работници. 
Работници, които са склонни заедно с работодателя, да замаскират една злополука, която е трудова, като битова или 
някакъв друг инцидент, който не е свързан с труда. Тук вече ние не знаем какво да направим.  
Според работодателите, усилията трябва да бъдат насочени към изкореняване на сенчестия бизнес, където има най-много 
компромиси с условията на труда. 
Видеото може да видите тук. 
 
ТВ 7 
 
√ "За" и "против" петчасовия работен ден 
Най-мързелив ли е българинът - вижте дискусия по темата 
Какви са трудовите навици на българина и трябва ли да се намали работното време за деня от 8 на 5 часа? 
Видеото с коментарите може да видите тук. 
 
 
 
 
 

http://bnt.bg/news/obshtestvo/reporterski-pogled-bezopasniyat-trud-mechta-ili-realnost
http://news7.bg/predavania/newsroom/vsichki-videa/-za-i-protiv-petchasoviya-raboten-den/145976#.VUdCvPmqpBc
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Вестник 24 часа 
 
√ Всеки трети българин работи в Деня на труда 
Денят на труда е неработен ден, но оказва се, че всеки трети българин работи на 1 май. Резултатите са от прочуване на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, предаде Нова телевизия. Във всяка десета фирма на работа са 
половината служители. 
Две са основните причини хората да работят на празника. Първата е по-високата надница. Всеки, който работи днес, трябва 
да получи двойно възнаграждение. Другата причина е дежурството - хората, които работят по график, просто се оказват 
дежурни, независимо от деня и датата. Всяка десета фирма работи на празника, защото има прекалено много работа. 
Сред трудещите се в Деня на труда най-много са служителите в сферата на услугите и търговията, следва туризмът, 
производството, транспорта и здравеопазването. Най-малко са работещите днес строители. 
Близо половината от почиващите пък ще си вземат допълнителни дни, за да удължат почивката и да слеят 1-ви и 6-ти май. 
 „Натрупването на почивните дни води до изоставане на производството в някои предприятия и това налага служителите 
и работодатели в едно съвместно споразумение и партньорство да решат да работят на почивния ден, за да изпълнят 
заложените планове”, коментира Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 „Като голямо предприятие ни трябва екип, който да работи и понякога празниците възпрепятстват поръчки за западни 
клиенти. Най-важното за нас е клиента”, подчерта Тодор Йосифов, който работи като мениджър във фирма за промишлени 
вентилатори. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Всеки трети българин работи в почивния 1 май 
1 май, Денят на труда официално е неработен ден според празничния календар на страната, но оказва се, че всеки трети 
българин работи на този ден. Това става ясно от прочуване на Асоциацията на индустриалния капитал в България, цитирано 
от Нова телевизия. Във всяка десета фирма у нас на работа са поне 50% от персонала. 
Сред трудещите се в Деня на труда най-много са служителите в сферата на услугите и търговията, следва туризмът, 
производството, транспорта и здравеопазването. Най-малко са работещите днес в строителния сектор. 
Две са основните причини хората да работят на празника. Първата е по-високата надница. Всеки, който работи днес, трябва 
да получи двойно възнаграждение. Другата причина са дежурства, планирани по график в непрекъсваеми трудови 
процеси. Всяка десета фирма работи на празника, защото има прекалено много работа. 
Близо половината от почиващите пък ще си вземат допълнителни дни, за да си осигурят поне 7-дневна ваканция като слеят 
дните от 1-ви до 6-ти май включително. 
„Натрупването на почивните дни води до изоставане на производството в някои предприятия и това налага служителите и 
работодатели в едно съвместно споразумение и партньорство да решат да работят на почивния ден, за да изпълнят 
заложените планове”, коментира Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
„Като голямо предприятие ни трябва екип, който да работи и понякога празниците възпрепятстват поръчки за западни 
клиенти. Най-важното за нас е клиента”, подчерта Тодор Йосифов, който работи като мениджър във фирма за промишлени 
вентилатори. 
 
Вестник Сега 
 
√ Всеки трети българин работи на 1 май 
Денят на труда е неработен ден, но оказва се, че всеки трети българин работи на 1 май. Резултатите са от прочуване на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, съобщи Нова телевизия. Във всяка десета фирма на работа са 
половината служители. 
Две са основните причини хората да работят на празника. Първата е по-високата надница. Всеки, който работи днес, трябва 
да получи двойно възнаграждение. Другата причина е дежурството - хората, които работят по график, просто се оказват 
дежурни, независимо от деня и датата. Всяка десета фирма работи на празника, защото има прекалено много работа.  
Най-много служители работят днес в сферата на услугите и търговията, следва туризмът, производството, транспорта и 
здравеопазването. Най-малко са работещите днес строители. Близо половината от почиващите пък ще си вземат 
допълнителни дни, за да удължат почивката и да слеят 1-ви и 6-ти май. 
 „Натрупването на почивните дни води до изоставане на производството в някои предприятия и това налага служителите 
и работодатели в едно съвместно споразумение и партньорство да решат да работят на почивния ден, за да изпълнят 
заложените планове”, коментира Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Българите искат 1500 лв. заплата 
Обмисляли внос на служители 
Всеки трети работи на 1 май 
Българите искат да работят за 1500 лв. заплата или почти двойно повече в сравнение със средното възнаграждение в 
страната. Това показват проучвания на Балканския институт по труда и социалната политика. 



4 

 

 

„Това е възнаграждението, което повечето работещи искат да получават“, обясни председателят на института и бивш 
социален министър Иван Нейков. В края на миналата година средната заплата в страната е била 828 лв. В столицата 
възнаграждението е било най-голямо - 1098 лв, а във Видин най-малко – 568 лв. Най-високоплатени остават ИТ 
специалистите, които през 2014 г. са получавали средно 1796 лв. следвани от заетите в сектор „Производство и 
разпространение на електрическа и топлинна енергия“ - 1607 лв. и „Финансови и застрахователни дейности“ - 1597 лв. В 
същото време данни на КНСБ показват, че 
10% от нашенците работят за минимално възнаграждение. 
От бизнеса пък твърдят, че не могат да намерят подготвени кадри. Според Нейков проблемът с ниското заплащане и 
неквалифицираните служители може да се реши само в повишаване на знанията на работниците. Нейков е категоричен, 
че от 3 млн. работещи българи 2,5 млн. трябва да преминат през курсове за повишаване на квалификацията. Малка част 
от фирми обаче осигуряват курсове за опресняване на знанията на служителите си. 
„Започват да мислят за внос на работна сила, а това ще създаде много сериозен проблем”, заяви бившият социален 
министър. В момента фирмите могат да наемат висококвалифицирани служители от държави извън ЕС чрез 
специален документ, наречен синя карта. 
Издаването на документа обаче отнема между 6 и 9 месеца. Заради тежката бюрокрация годишно у нас се издават около 
20 сини карти на специалисти от трети страни. Най-голям интерес към наемането на служители със сини карти има в ИТ 
сектора. В началото на годината от бранша поискаха облекчаване на процедурата и съкращаване на сроковете до един 
месец. 
Всеки трети работи на 1 май 
Всеки трети българин работи на Деня на труда - 1 май, въпреки че е официален почивен ден. Резултатите са от проучване 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България, изготвено за Нова телевизия. Във всяка десета фирма на работа ще 
са половината служители. Две са основните причини хората да работят на празника. Първата е по-високата надница, а 
втората е дежурството - хората, които работят по график, просто се оказват дежурни, независимо от деня и датата. Сред 
трудещите се в Деня на труда най-много са служителите в сферата на услугите и търговията, следва туризмът, 
производството, транспорта и здравеопазването. 
 
Вестник Преса 
 
√ Над 1 млрд. лева излишък в бюджета 
В края на март се отчитат 257,1 млн. лв. повече 
1,006 милиарда лева бюджетен излишък към края на април очаква Министерството на финансите. Сумата се равнява на 
1,2% от прогнозния БВП. Това е най-големият излишък за първите четири месеца на годината от 2008 г. насам, хвалят се от 
ведомството. За сравнение миналата година по това време в хазната имаше дефицит от 864,5 млн. лв. 
В края на март т.г. се отчита излишък в размер на 257,1 млн. лв. Причините за този голям излишък са както предприетите 
от правителството мерки, така и ръстът на икономиката, коментира за „Преса“ Васил Велев, председател на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ). По думите му за добрите резултати роля са изиграли и административното 
увеличение на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове. Най-голям ръст спрямо същия период 
на м.г. - 16%, има в приходите от осигурителни вноски. Има и повишение в постъпленията от данъци и мита. Велев е 
категоричен, че правителството, финансовото министерство и приходните агенции трябва да бъдат поздравени за това. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ За 43% от децата ни българският не е майчин 
Кой днес работи при живи родители, питали младите 
За 43% от децата у нас българският език не е майчин. Това сочи статистика, оповестена по време на заседанието на Съвета 
за образование и наука към президента. Лидерът на Синдиката на българските учители Янка Такева посочи също, че по 
техни данни около 29,9% от ромските семейства не пускат децата си на училище. Друга една трета ги пращат и след това 
също толкова бързо ги спират от школото. 
Такева разказа и за проучване на синдикалистите сред всички 62 000 абитуриенти защо биха емигрирали. Младите 
посочвали като основни причини ниските заплати, лошите условия и несигурната среда у нас. Заради високия процент 
българчета, чийто майчин език е друг, лидерът на КНСБ Пламен Димитров пък поиска забавачката да бъде задължителна 
още от четиригодишна възраст, за да могат децата да усвоят езика. В новия образователен закон тази възраст е фиксирана 
на 5 години. Димитров нарече статистиката за високия процент деца с чужд майчин език "плашеща". 
Вицепремиерът Ивайло Калфин заяви, че за първи път живеем в ситуация, в която децата са по-неграмотни от родителите. 
Много от младите имали ниска мотивация въобще да излязат на пазара на труда и да си търсят работа. Аргументът им бил 
"При живи родители кой работи днес?". Калфин подчерта, че за много хора с високи дипломи трудовият пазар у нас е по-
ниско платен, отколкото в чужбина. Затова част от хората, които оставали тук, били тези, които не се класират на пазара на 
труда навън. 
Застаряване у нас има не само сред педагозите, а и сред инженерно-техническите кадри, казаха пък от Асоциацията на 
индустриалния капитал. В момента 50% от инженерите ни са над 50-годишна възраст. Недостигът бил не само сред 
програмистите, където има 10 000 незаети работни места, а и сред машинните инженери. На шега се появи предложението 
БНТ да излъчи сериал, в който главният положителен герой е инженер. Ректори на университети пък заявиха, че бизнесът 
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трябва да си поръчва конкретни специалности и да плаща за обучението на специалистите там. Ректорът на СУ проф. Иван 
Илчев подчерта, че до момента такива споразумения има със Самсунг и Мицубиши, не и с българския бизнес. 
 
econ.bg 
 
√ Всеки трети българин работи на 1 май 
Всеки трети българин работи на 1 май, въпреки че Денят на труда официално е обявен за неработен ден. Във всяка 
десета фирма на работа са половината служители. 
Основните причини хората да работят на празника са две. Първата е по-високата надница. Всеки, който работи днес, трябва 
да получи двойно възнаграждение. Другата причина е дежурството - хората, които работят по график, просто се оказват 
дежурни, независимо от деня и датата. Всяка десета фирма работи на празника, защото има прекалено много работа, 
информира Нова телевизия. 
Сред трудещите се в Деня на труда най-много са служителите в сферата на услугите и търговията, следва туризмът, 
производството, транспорта и здравеопазването. Най-малко са работещите днес строители. 
Близо половината от почиващите пък ще си вземат допълнителни дни, за да удължат почивката и да слеят 1-ви и 6-ти май. 
 „Натрупването на почивните дни води до изоставане на производството в някои предприятия и това налага служителите 
и работодатели в едно съвместно споразумение и партньорство да решат да работят на почивния ден, за да изпълнят 
заложените планове”, коментира Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
„Като голямо предприятие ни трябва екип, който да работи и понякога празниците възпрепятстват поръчки за западни 
клиенти. Най-важното за нас е клиента”, подчерта Тодор Йосифов, който работи като мениджър във фирма за промишлени 
вентилатори. 
 
pik.bg 
 
√ Ако работите днес, трябва да получите двойна надница 
Всеки трети българин работи днес 
Денят на труда е неработен ден, но оказва се, че всеки трети българин работи на 1 май. Резултатите са от прочуване на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, изготвено за Нова телевизия. 
Във всяка десета фирма на работа ще са половината служители. 
Две са основните причини хората да работят на празника. Първата е по-високата надница. 
Всеки, който работи днес, трябва да получи двойно възнаграждение. 
Другата причина е дежурството - хората, които работят по график, просто се оказват дежурни, независимо от деня и датата. 
Всяка десета фирма работи на празника, защото има прекалено много работа. 
 
forumnews.bg 
 
√ Всеки трети българин работи в празничния ден 
Натрупването на почивните дни води до изоставане на производството в някои предприятия 
Денят на труда е неработен ден,  но оказва се, че всеки трети българин работи на 1 май. Това показва проучване на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, изготвено за Нова телевизия. 
Във всяка десета фирма на работа ще са половината служители. 
Две са основните причини хората да работят на празника. Първата е по-високата надница, тъй като всеки, който работи в 
празничния ден, трябва да получи двойно възнаграждение. Другата причина е дежурството – хората, които работят по 
график, просто се оказват дежурни, независимо от деня и датата. Всяка десета фирма работи на празника, защото има 
прекалено много работа. 
Сред трудещите се в празничния ден най-много са служителите в сферата на услугите и търговията. На следващото място 
са секторите туризъм, производство, транспорт и здравеопазване. Най-малко са работещите днес строители. 
Близо половината от почиващите пък ще си вземат допълнителни дни, за да удължат почивката и да слеят първи и шести 
май. 
 „Натрупването на почивните дни води до изоставане на производството в някои предприятия и това налага служителите 
и работодатели в едно съвместно споразумение и партньорство да решат да работят на почивния ден, за да изпълнят 
заложените планове”, коментира Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
offnews.bg 
 
√ Всеки трети българин работи на 1 май 
Всеки трети българин работи на 1 май. Това показват резултатите от проучване на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, изготвено за Нова телевизия. 
Във всяка десета фирма на работа ще са половината служители. 
Две са основните причини хората да работят на празника - по-високата надница и дежурство. Всеки, който работи днес, 
трябва да получи двойно възнаграждение. Хората, които работят по график, просто се оказват дежурни, независимо от 
деня и датата. 
В голяма част от фирмите се работи на празника, защото има прекалено много работа. 
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Сред трудещите се днес най-много са служителите в сферата на услугите и търговията, следва туризмът, производството, 
транспорта и здравеопазването. Най-малко пък са строители, които ще работят в Деня на труда.  
Половината от почиващите предпочитат да си вземат допълнително почивни дни, за да слеят 1-ви и 6-ти май. 
 „Натрупването на почивните дни води до изоставане на производството в някои предприятия и това налага служителите 
и работодатели в едно съвместно споразумение и партньорство да решат да работят на почивния ден, за да изпълнят 
заложените планове”, коментира Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
webcafe.bg 
 
√ Един на всеки трима работи на 1 май 
Един на всеки трима в България работи на 1 май, въпреки че денят е официално обявен за неработен. Това показва 
прочуване на Асоциацията на индустриалния капитал в България, съобщи Нова телевизия. Във всяка десета  фирма на 
работа са половината служители. 
Хората работят днес по две причини - по-висока надница и дежурство. Онези, които работят по график, просто се оказват 
дежурни, независимо от деня и датата. Всяка десета фирма работи на празника, защото има прекалено много работа. 
Най-много служители работят днес в сферата на услугите и търговията, следват туризмът, производството, транспортът и 
здравеопазването. Най-малко са работещите днес строители. 
За сметка на работещите, близо половината от почиващите пък ще си вземат допълнителни дни, за да удължат почивката 
и да слеят 1-ви и 6-ти май. 
 „Натрупването на почивните дни води до изоставане на производството в някои предприятия и това налага служителите 
и работодатели в едно съвместно споразумение и партньорство да решат да работят на почивния ден, за да изпълнят 
заложените планове", коментира Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
bnews.bg 
 
√ Проучване: Всеки трети българин - на работа на 1 май 
Всеки трети българин работи на 1 май. 
Това показва прочуване на Асоциацията на индустриалния капитал в България, изготвено за Нова телевизия. Във всяка 
десета фирма на работа ще са половината служители. 
Две са основните причини хората да работят на празника. Първата е по-високата надница. 
Всеки, който работи днес, трябва да получи двойно възнаграждение. 
Другата причина е дежурството - хората, които работят по график, просто се оказват дежурни, независимо от деня и датата. 
Всяка десета фирма работи на празника, защото има прекалено много работа. 
Сред трудещите се в Деня на труда най-много са служителите в сферата на услугите и търговията, 
следва туризмът, производството, транспорта и здравеопазването. Най-малко са работещите днес строители. 
Близо половината от почиващите пък ще си вземат допълнителни дни, за да удължат почивката и да слеят 1-ви и 6-ти май. 
„Натрупването на почивните дни води до изоставане на производството в някои предприятия и това налага служителите и 
работодатели в едно съвместно споразумение и партньорство да решат да работят на почивния ден, за да изпълнят 
заложените планове”, коментира Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
econominews.com 
 
√ 2 млрд. лева годишно губи бюджетът от неформалната икономика 
Не говорим за неформалната икономика единствено като негативен феномен – все пак тя произвежда не малка част от 
нашия брутен вътрешен продукт. Но също губим от нея – годишно държавният бюджет събира близо 2 млрд. лева по-
малко, заради неформалната икономика. Това заявиха участниците на проведената на, 29 април 2015 г., пресконференция, 
която се организира от Икономическия и социалния съвет (ИСС) на Република България. 
Пресконференцията бе водена от председателя на ИСС проф. Лалко Дулевски, президента на КНСБ Пламен Димитров и 
председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. На нея бе представено 
становището на ИСС относно ограничаването и превенцията на неформалната икономика в България като възможност за 
стимулиране на растежа и заетостта. 
 „В интерес на всички е да решим проблема с неформалната икономика, а в ИСС, който е институцията на организирания 
социален диалог в България, и работодателите, и синдикатите обявиха битка на този феномен“, подчерта проф. Дулевски. 
„Становището е разработено по инициатива на ИСС, но ще го получат всички министри, Народното събрание, Президентът 
и други заинтерисувани институции“, увери той. 
Пламен Димитров изтъкна, че членовете на ИСС са се обединили около общи послания към социалните партньори за 
търсене на такива политики, които няма да допуснат създаване на неформални работни места и неформални 
икономически субекти. За тази цел, обаче, всички регулации трябва да създават предпоставки за атрактивност на 
формалната икономика. 
Президентът на КНСБ изброи някои от проявленията на неформалната икономика. „Един от начините, например, е 
наемане на работници в предприятия чрез агенции за временна заетост, като по този начин не се гарантират минималните 
трудови стандарти“, подчерта той. Пламен Димитров обясни, че особено много нарушения има при обществените 
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поръчки. „Поръчката се печели от даден изпълнител, но той веднага наема подизпълнители, където в много случаи 
работещите не са защитени“, добави президентът на КНСБ. 
 „Тези 2 млрд. лева, които губи бюджетът, могат да отиват за здравеопазване, за образование“, подчерта Васил Велев. Той 
обасни, че основният негатив от неформалната икономика за бизнеса е нарушаването на конкурентната среда. „Ако една 
фирма извлича конкурентни предимства от „сиво“ поведение, това води до упадък на нравите. Така не просперират по-
продуктивните и креативни предприемачи, а измамниците и хитреците“, изрази възмущението си председателят на АИКБ. 
Той подчерта още, че по този начин се забавя още повече икономическият растеж. 
Васил Велев съобщи, че през юни ще бъдат дадени наградите на АИКБ „Икономика на светло“, които са обществено 
признание за постижения в борбата със сивата икономика. Наградите се дават в три категории – личности и организации, 
медии и нормативен акт/ административна практика. 
 
frognews.bg 
 
√ Една трета от икономиката ни е сива, на тъмно 
Около 2 млрд. лева повече може да постъпват всяка година в бюджета, ако се намали само със 7% сивият сектор в 
България, смята Васил Велев, член на Икономическия и социален съвет/ИСС/, председател на АИКБ г. Това всъщност е цел 
на България, която трябва да се постигне до 2020г., поясни той. 
Защита на трудовите и социални права на работещите в неформалната икономика, улесняване на процеса на 
„изсветляване“ за работодателите, за да се намали по-рязко делът на неформалната икономика, са част от предложенията 
в становището на Икономическия и социален съвет  „Ограничаване и превенция на неформалната икономика в България 
като възможност за стимулиране  на растежа и заетостта“.  Композиторният индекс „Икономика на светло“, създаден като 
методика по европейски проект, показва 32.33 неформална икономика и 67.77 икономика на светло през 2013г, като 
отчита  спад на неформалния сектор от около 3.6 спрямо 2010 г.  
Изкривяването на конкурентната среда в страната заради прекомерно големия сив сектор на икономиката ощетява 
коректните работодатели, каза още Васил Велев. Той посочи, че контрабандата на тютюневи изделия, измамите с ДДС и 
неспазване на митническите процедури ощетяват силно  честния бизнес и бюджета. 
Щетите от неформалната икономика търпят всички – и тези, които са в нея, защото са им отнети трудовите и социални 
права, и тези, които са извън нея, заради намалените постъпления в бюджета, каза Пламен Димитров, председател на 
комисия в  ИСС, президент на КНСБ и  също докладчик по становището. Много вреди причиняват фирми, които наемат 
работници от агенции за временна заетост, допълни с тревога Пламен Димитров  и конкретно  посочи случаи на големи 
строителни фирми, които са спечелили търгове и после “обрастват“ с подизпълнителни фирми, в които не винаги се спазва 
трудовото законодателство. 
Няма страна в обществото ни, която да не е съгласна, че вредите от неформалния сектор са големи и че трябва да се ускори 
процесът на изсветляване, смята председателят на ИСС проф. д-р Лалко  Дулевски. Становището е разработено по 
инициатива на Съвета, но ще го получат всички министри, Народното събрание,  Президентът и други заинтерисувани  
институции, увери той. 
В становището са предложени краткосрочни и средносрочни мерки за ускоряване процеса на формализиране на сивия 
сектор.  Като например: 
- да се съчетават и балансират наказващи и стимулиращи мерки за бизнеса и гражданите, 
- усъвършенстване на Закона за обществените поръчки – да се въведат електронни търгове, като оценката се прави от 
независим орган, 
- да се създаде единна методика за определяне на таксите на държавните и общинските органи съобразно разходите за 
извършените услуги, 
- по-широко приложение на мълчаливото съгласие, 
- минимални регулаторни режими, 
- данъчна амнистия за хора, които се грижат за болни, възрастни или деца, ако си платят здравите осигуровки за определен 
период. 
 
tarator.bg 
 
√ Всеки трети българин работи на 1 май 
Всеки трети българин работи на 1 май. Това показват резултатите от проучване на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България, изготвено за Нова телевизия. Във всяка десета фирма на работа ще са половината служители. Две са основните 
причини хората да работят на празника - по-високата надница и дежурство. Всеки, който работи днес, трябва да получи 
двойно възнаграждение. Хората, които работят по график, просто се оказват дежурни, независимо от деня и датата. В 
голяма част от фирмите се работи на празника, защото има прекалено много работа. Сред трудещите се днес най-много 
са служителите в сферата на услугите и търговията, следва туризмът, производството, транспорта и здравеопазването. Най-
малко пък са строители, които ще работят в Деня на труда.  Половината от почиващите предпочитат да си вземат 
допълнително почивни дни, за да слеят 1-ви и 6-ти май. „Натрупването на почивните дни води до изоставане на 
производството в някои предприятия и това налага служителите и работодатели в едно съвместно споразумение и 
партньорство да решат да работят на почивния ден, за да изпълнят заложените планове”, коментира Добрин Иванов от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
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desant.net 
 
√ Бизнесът не харесва промените в Закона за адвокатурата 
Предвидените поправки в нормативната уредба ще подкопаят стабилността на дребния и среден бизнес 
Депутати от „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ се срещнаха с представители на браншовите организации на 
юрисконсултите, нотариусите и счетоводителите в парламента на 28 април. Поводът за срещата бяха предложените 
промени в Закона за адвокатурата, които в последните два месеца предизвикаха бурна дискусия в обществото и в медиите. 
На събитието присъстваха депутатите Христиан Митев, Емил Димитров, Славчо Атанасов, Султанка Петрова и Искрен 
Веселинов. 
Предложените промени от Висшия адвокатски съвет ще доведат до допълнителна финансова тежест за малкия и средния 
бизнес и ще разширят излишно правомощията на адвокатите. 
Поправките не само затварят юридическата професия, но и блокират дейностите на счетоводните къщи и юрисконсултите. 
Това означава пълна монополизация на редица професионални сфери, свързани с правото и финансите от адвокатската 
гилдия. 
Завършилите юридически факултети трябва да полагат редица излишни изпити пред съответната адвокатска колегия и да 
заплащат огромни суми за това да бъдат вписани в нея, категоричен бе Васил Велев от Асоциацията на индустриалния 
капитал. 
Катя Крънчева от Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия пък посочи, че с промените в Закона за 
адвокатурата малките семейни фирми буквално са изправени пред финансови затруднения. 
 „Те не могат да си позволят да заплатят веднъж за счетоводител, който да им изготви ревизия, а след това да отделят 
средства и за адвокат, който трябва да ги представлява в НАП за същата тази ревизия“, заяви Крънчева. 
Скандалните поправки ще дадат по-големи права и на адвокатите за достъп до личните данни, което ще доведе до 
възможни закононарушения. Депутатите от Патриотичния фронт изразиха своето несъгласие с предложения в закона, 
които са дело на ГЕРБ, и заявиха, че няма да ги подкрепят в пленарна зала. 
Голяма част от текстовете са неприемливи. Законопроектът в този си вид ограничава достъпа до право, нарушава 
конституционните права на гражданите. Не на последно място, той дава възможността за злоупотреба с правото и изобщо 
със самата адвокатска професия, категоричен бе Искрен Веселинов. 
Няколко часа по-късно парламентарната група на родолюбивата коалиция проведе среща и с водещи финансови експерти 
в зала „Запад” на Народното събрание. Народните представители изслушаха мнението на експертите Емил Хърсев, Стоян 
Мавродиев и Григорий Вазов. 
 „Срещата е част от практиката ни да търсим компетентно мнение и съвети от съответните експерти в различни области”, 
подчерта в началото на срещата лидерът на „Национален фронт за спасение на България“ и председател на 
парламентарната група на Патриотичен фронт Валери Симеонов. Той добави, че срещата е във връзка с предстоящи важни 
решения, които трябва да приеме парламентът в сферата на банковата система, както и бъдещите избори на отговорни 
кадри в нея. 
По време на срещата гостите информираха депутатите в детайли по различни въпроси. От обобщението на експертите 
стана ясно, че българската банкова система е стабилна, че пенсионните фондове у нас се управляват добре и надеждно. 
„Хората не трябва да се поддават на умишлено разпространявани негативни слухове за финансовото здраве на различни 
банки, нека се досетят, че те биха могли да обслужват нечий интерес”, напомни Хърсев. Според него важното е да се знае, 
че в България има добри специалисти и банковата система е стабилна, а случаят с КТБ е повод да се направят съответните 
изводи. 
Парламентарната група на Патриотичния фронт ще използва получената информация и пояснения от финансистите за 
формиране на своята позиция, която ще има за цел защита на българския бизнес и финансов ресурс. 
 
 

 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Пловдив - домакин на световен винен шампионат догодина 
Министър Николина Ангелкова пред "24 часа": Другия месец у нас идва президентът му 
Правим туристически маршрути между избите 
2000 експерти пристигат у нас, за да дегустират 8000 вина от цял свят, част от тях ще останат и след това, за да разгледат 
страната ни заедно със семействата си 
България се изстреля в челото на световната винена листа 
Пловдив ще е домакин на световния винен конкурс Concours Mondial de Bruxelles, който ще се проведе от 29 април до 1 
май 2016 г. 
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Тази новина обяви премиерът Бойко Борисов, който я научил от министъра на туризма Николина Ангелкова. Тя бе сред 
почетните гости на 22-ото издание на престижното състезание Concours Mondial de Bruxelles, което се провежда днес в 
Йезоло, на 20 км от Венеция, където бе обявен и градът домакин на Concours Mondial de Bruxelles за 2016 г. 
“В рамките на цялата година ще организираме съпътстващи събития. След 20 юни в София пристига президентът на 
конкурса Томас Костенобъл, за да връчи медалите на едни от нашите най-добри вина”, разказа пред “24 часа” министър 
Ангелкова. При визитата му ще бъдат уточнени пътната карта на съпътстващите събития до старта на шампионата догодина 
и бюджетът му. 
България преборила над 58 държави за домакинството, включително най-големите производители като Франция, 
Испания, Австралия, Чили и Аржентина. Специално за конкурса Министерството на туризма изработило клип, част от него 
ще бъде използван и за други инициативи. 
“На световния шампионат у нас ще се дегустират повече от 8000 вина от цял свят. Ще участват 2000 души, включително 350 
представители на световни медии. Събитието е огромно и те изстрелва на челно място във винената карта на света”, 
обобщи Ангелкова. Тя сподели, че нейното и земеделското министерство са изготвили винени туристически маршрути. 
Промотирането им стартира веднага, за да са набрали скорост до домакинството догодина. “След като ни обявиха за 
домакин, половината от дегустаторите заявиха, че искат да останат в България със семействата си 5 дни след конкурса, за 
да си организират и те самите допълнително екскурзии”, каза Ангелкова. 
“Изключително съм горд с избора на България и град Пловдив за домакин на 23-ия световен винен конкурс”, заяви и зам.-
министърът на земеделието Васил Грудев, който също бе на церемонията в Италия. Земеделското министерство щяло да 
окаже подкрепа на домакинството. 
 
√ НЕК иска 15,6% по-висока такса “задължения към обществото” 
Тя е в цената на тока. Държат на компенсация от 1,28 млрд. лв. за стар период 
Таксата “задължение към обществото”, която плащат всички, които ползват еленергия, да бъде увеличена с 15,6 на сто. 
Това предлагат от Националната електрическа компания. В тази такса са добавките за зелен ток, за еленергията на 
топлофикациите и по договорите с американските “Марици”. Това става ясно от предложението на НЕК за цени, което е 
внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. 
Нейният шеф Иван Иванов спази думата си и закона и на сайта на комисията са публикувани някои от предложенията на 
енергийните компании за цени от 1 юли. 
Иначе НЕК не предлага увеличение на нейните цени, но настоява да ѝ се компенсират загубите от по-ниски цени от 
предишни периоди, които са изчислени на над 1,28 млрд. лв. Как ще се намерят тези пари, това е енигмата пред КЕВР. 
Електроенергийният системен оператор иска увеличение на цената за пренос, тъй като е на загуба от тези дейност със 71 
млн. лв. 
В. “24 часа” вече писа за предложенията на “ЧЕЗ Електро”, “ЕВН България Електроснабдяване” и на “Енерго-Про Продажби” 
за по-високи цени на тока. 
Основното искане на ЧЕЗ и “Енерго-Про” е за увеличение на цената на нощната енергия с 25%. 
Забелязва се, че електроразпределителните дружества на трите компании искат сериозно увеличение на цените за достъп 
и пренос до разпределителните мрежи. 
Всички заявяват инвестиции и са против намаляването на технологичните им загуби. Искат и по-високи цени за 
балансиране. 
Топлофикациите настояват за поскъване на парното и топлата вода. Те преживяха намаление на цените от 1 април заради 
поевтиняването на газа. Със закон им “отрязаха” и цените на тока, който задължително им изкупува НЕК. 
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Вестник Труд 
 
√ Чужда фирма проверява банките  
До края на годината ще бъде избран външен консултант, който да направи преглед на качеството на активите на банковата 
система у нас, а също и на пенсионните фондове и на застрахователите. Компанията трябва да отговаря на най-високите 
световни стандарти и да има подходящ международен опит в тази област. Това става ясно от актуализираната Национална 
програма за реформи на България, изпратена до Европейската комисия. 
Банките сами ще трябва да изберат дружество, което да се ангажира с проверката, като то ще е едно за всички трезори. 
Това ще стане на базата на списък с компании, които отговарят на изискванията. Българските трезори ще трябва да покрият 
разходите за услугите на консултанта. 
Подготовката за прегледа на банковите активи вече е започнала, става ясно още от програмата. В момента българските 
власти, с помощта на компетентните органи от Брюксел, подготвят методологията, по която ще бъде направена 
проверката. 
Предвижда се проверката да започне през първото тримесечие на 2016 г., като ще се използват данните за банковата 
система от тази година. Резултатите ще бъдат представени на БНБ, която ще ги използва за провеждането на стрес тест 
през юли догодина. През този период трябва да бъдат определени мерките, които банките биха предприели при 
евентуален недостиг на капитала. 
За провеждането на стрес тест на българските банки се заговори в края на миналата година като мярка за възстановяване 
на доверието след кризата с КТБ. Според финансиста Емил Хърсев обаче този ефект няма да бъде постигнат. Наскоро той 
коментира пред „Труд“, че външна проверка на активите на банките само ще влоши доверието в тях. 
Такива действия няма да бъдат предприети само в България. Стрес тестове са предвидени за целия Европейски съюз през 
следващата година. 
От програмата става ясно още, че подобни проверки ще бъдат направени на пенсионните фондове и на застрахователните 
компании. Прегледът на активите им също ще бъде направен от външни консултанти. 
 
√ Нови пунктове за фискален контрол до границите 
Националната агенция за приходите (НАП) ще засили контрола на стоките с висок фискален риск. Това става ясно от 
Конвергентната програма на България до 2018 г., изпратена до Европейската комисия. Предвижда се да бъдат създадени 
нови пунктове в близост до границата и да се включат нови стоки в списъка на стоките с висок фискален риск. 
В момента звеното за фискален контрол на НАП има пунктове в близост до границите с Гърция и Румъния, а също и на 
пристанищата във Варна и Бургас. Пунктове на данъчните са разположени и във вътрешността на страната край борсите и 
тържищата. Служителите на НАП, които работят в тях, имат право да спират камиони с рискови стоки и да им слагат пломби 
и GPS-и. Списъкът на стоките с висок фискален риск се утвърждава от министъра на финансите. В него в момента са 
включени брашно, захар, месо, мляко, сирене, яйца и различни плодове, зеленчуци и др. 
Мобилните данъчни групи, които проверяват търговците на рискови стоки, започнаха работа от началото на 2014 г. Това е 
довело до увеличаване на декларираната данъчна основа при сделки в рамките на Европейския съюз с 373 млн. лв. През 
тази година се очаква допълнителен ефект от 74,6 млн. лв., а догодина - от 80 млн. лв. 
 
√ Трудим се до 12 часа на ден 
Служителите на гъвкаво работно време ще могат да работят най-много по 12 часа на ден. Това предвижда проект за 
промени в Кодекса на труда, подготвени от социалното министерство. 
И в момента законодателството дава право работодателите да въвеждат работно време с променливи граници. Те 
определят времето, през което работникът трябва задължително да се труди - например от 10 до 16 ч. Извън тези часове 
служителят може да избере кога да отработи останалите 2 часа до пълния 8-часов работен ден. Например от 8 до 10 ч или 
от 16 до 18 ч. 
Идеята на социалния министър Ивайло Калфин е възможностите за гъвкаво работно време да се разширят. 
Предложението е работодателят да определя задължително присъствие до 6 часа например. Служителят ще решава сам 
кога да отработи останалите 2 часа. Това може да стане и в друг ден, т.е. намаленото работно време в един ден ще е за 
сметка на повечето часове в друг ден. В края на седмицата обаче работникът трябва да е изработил установените по закон 
40 часа. 
Целта на промените е да дадат възможност за по-добър баланс между професионалния и личния живот, се посочва в 
мотивите. С промените се въвежда например еднодневният трудов договор за наемане на кадри при прибирането на 
реколтата от плодове и зеленчуци и розобера. 
Социалното министерство предлага още социалната пенсия за старост да се увеличи от 113 лв. на 115,15 лв. от 1 юли. 
Ръстът е 1,9%. Такава пенсия се дава на хора над 70 години, ако годишният доход в домакинството им е по-нисък от 
гарантирания минимален доход - 65 лв. на месец. Повишаването на тази пенсия ще вдигне минимално свързаните с 
нейния размер други нетрудови пенсии - например тази за военна и гражданска инвалидност, а също и социалната пенсия 
за инвалидност. Така ръстът на социалната пенсия за старост ще вдигне дохода на около половин милион възрастни. 
 
√ Пресичат измами с фирми на инвалиди 
Законът за обществените поръчки ще бъде променен, за да се пресекат опитите за облагодетелстване и заобикаляне на 
правилата чрез предприятия и кооперации на инвалиди, които получават поръчки по привилегирована процедура. 
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Промените, публикувани за обществено обсъждане, се правят по предложение на вицепремиера Томислав Дончев. С тях 
се предвижда Агенцията по обществени поръчки да мине от икономическото към финансовото министерство. 
Според поправките за инвалиди вече ще бъдат запазвани основно малки поръчки - до 264 000 лв. за строителство и до 66 
000 лв. за услуги и доставки. Досега нямаше таван. Въвеждат се и минимални изисквания, на които трябва да отговарят 
тези предприятия - да са на печалба и да имат достатъчно капацитет, за да изпълнят доставката. Поръчка ще може да се 
преотстъпва на подизпълнител само ако и той е кооперация или дружество на инвалиди. 
В случай че нито една фирма на лица с увреждания не отговаря на изискванията на възложителя, поръчката ще се 
изпълнява от обикновено търговско дружество. Задължително фирмите на инвалиди трябва да са регистрирани в 
Агенцията на хората с увреждания. 
Неотдавна изп. директор на агенцията Минчо Коралски каза в интервю пред „Труд“, че има бум на регистрацията на 
предприятия на инвалиди, тъй като по закон част от поръчките са запазени за тях. 
На ден се регистрирали средно по пет такива. Те обаче в повечето случаи не са истински и поръчките реално се прехвърлят 
на подизпълнители, а самите инвалиди нито печелят, нито имат осигурена работа. 
В мотивите за поправките на закона се описва същият проблем - злоупотреби при печеленето на конкурси, както и излишно 
забавяне на поръчки, когато на тях не се явяват предприятия на хора с увреждания. 
Какво 
е запазено 
Законът за обществените поръчки задължава Министерския съвет да изготвя списък на дейности и услуги, които са 
запазени за изпълнение само от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 
В списъка са близо 400 вида стоки и услуги. Сред тях са якета, ризи, шорти, бебешки дрехи, вратовръзки и т.н. Включени са 
също ботуши, обувки, мебели и офис обзавеждане, строителни материали и др. Резервирани са дори строителни дейности. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Производствена инфлация за втори пореден месец през март 
За втори пореден месец НСИ отчитат месечна производствена инфлация, най-вече поради по-високите цени на горивата. 
През март индексът на цените на производител на вътрешните пазари се е увеличил с 0.6% спрямо февруари, макар че се 
понижава на годишна база (с 0.4% спрямо март 2014 г.). Най-много са се повишили цените на производител спрямо 
предходния месец в добивната промишленост (2.3%) и в преработващата промишленост (0.9%), а цените на производство 
и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ не са се променили. На годишна база обаче тенденцията е точно 
обратната – намаление на цените има в преработващата промишленост, а увеличение при производствотои 
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. 
Очаквания за потребителска инфлация през април 
Регистрирането на производствена инфлация не е изненада след повишаването на цените на горивата през март. След 
като по-евтините горива в последните месеци на 2014 г. бяха задълбочили дефлационните процеси не само у нас, но и в 
други европейски страни, поскъпването им обръща тенденцията. Индексът на цените на производител може да се ползва 
и като ранен измерител на потребителската инфлация. Така най-вероятно за април ще се отчете потребителска инфлация, 
още повече, че през април суровият петрол започна отново да поскъпва и достигна най-високата си цена от началото на 
годината. Същевременно военният конфликт в Йемен породи безпокойство за сигурността на доставките от Близкия Изток. 
Друг фактор е и по-скъпият долар, чийто курс неутрализира до голяма степен по-ниските цени на петрола. Данните 
разсейват опасенията за задълбочаване на дефлацията в България. 
Месечни и годишни изменения 
Най-голямо увеличение при цените на производител на вътрешните пазари на месечна база има при добива на метални 
руди, производството на основни метали, печатната дейност и възпроизвеждане на записани носители. Най-много са 
намалели цените при добива на въглища, производството на химичните продукти и на компютърна техника, електронни 
и оптични продукти. 
По-голямо увеличение на цените се забелязва при общия индекс на цените на производител, който включва цените и на 
вътрешния, и на международния пазар. На месечна база той е нараснал с 1.6%, като най-много са поскъпнали цените на 
производител в добивната промишленост (с 6.9%) и в преработващата промишленост (с 2%), докато има намаление (с 
0.3%) при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. На годишна база производствената 
инфлация е била 0.5%. По-съществен спад има при производството на хранителни продукти - с 1%, и при това на изделия 
от други неметални минерални суровини - с 0.5%, а увеличение се наблюдава при производството на основни метали - с 
11,7%, при производството на превозни средства, без автомобили - с 9.5%, и при производството на текстил и изделия от 
текстил, без облекло - с 5.8%. 
 
√ България желае китайски инвестиции, но трябва да е по-активна 
Предстои дълъг път до сключване на инвестиционно споразумение между ЕС и Китай 
България иска да привлича китайски инвестиции, но разчита повече на двустранни договори с Пекин, отколкото на това ЕС 
да сключи инвестиционно споразумение с Китай. В момента обаче страната ни привлича най-малко китайски инвестиции 
в сравнение с другите членки на общността, защото сме малък пазар. Стойността на китайските инвестиции през 2014 г. в 
страната е била едва 400 хил. евро, показват данните на БНБ. Китайският интерес към нас е предимно в областта на 
инфраструктурни проекти, земеделие и ползването на страната като хъб за влизане на китайски туристи в Европа. Това 
бяха основните изводи при представянето на доклада "Има ли ЕС нужда от инвестиционно споразумение с Китай: 
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българската гледна точка", организирано от Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) и Българската агенция за 
инвестиции в сряда. 
Шансовете за инвестиционно споразумение между ЕС и Китай 
Ангела Щанцел от ЕСВП представи на какъв етап са преговорите между ЕС и Китай за инвестиционно споразумение. Докато 
от ЕС настояват именно за инвестиционно споразумение, Китай предпочита да се сключи такова за свободна търговия. 
Въпреки това Пекин може и да стане по-склонен на отстъпки, защото заради забавянето на икономическия ръст се нуждае 
от повече инвестиции, достъп до ресурси и по-евтина транспортна мрежа, които да създават работни места и повече 
възможности за бизнеса. За да бъдат обаче преговорите успешни, европейските страни трябва да се обединят около обща 
позиция какво искат точно от такова споразумение с Китай, вместо да се конкурират коя да спечели повече инвестиции, 
както е сега. 
България може да разчита на географското си положение 
Българските участници в дискусията бяха по-фокусирани върху шансовете конкретно на България за привличане на 
интереса на Китай. Всички бяха единодушни, че китайски интерес има, но той е в определени сектори, като Пекин има 
свой план за всяка страна от Централна и Източна Европа. Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за 
инвестиции, посочи, че България не е достатъчно голям пазар и интересът на Китай от инвестиране у нас е провокиран от 
възможността да ползват марката "Направено в ЕС", за да излязат на по-големия европейски пазар. Затова България трябва 
да се възползва от участието си в създадения по инициатива на азиатската страна Механизъм за сътрудничество между 
Китай и страните от Централна и Източна Европа, или т.нар. формат 16+1. Той допълни, че трябва да се възползваме и от 
географското си положение, като това преминава през инвестиране в културно-приятелски отношения с Китай и наблягане 
на това, че старият път на коприната е минавал през наши земи. Даниел Вълчев, член на ЕСВП и бивш министър на 
образованието, подчерта, че в България не се обръща много внимание на възможността за такова споразумение между 
ЕС и Китай, защото се възприемаме повече като обект на въздействие, отколкото като активен играч в тези важни процеси. 
Бившият заместник-министър на туризма Бранимир Ботев посочи, че обща позиция на ЕС по въпроса не се очертава, а 
Китай води политика страна по страна. Според него интересите на Китай към България са в областта на инфраструктурните 
проекти, земеделието на база научноизследователски разработки и на туризма – но не като дестинация за китайски 
туристи, а като плацдарм за тяхното навлизане в ЕС. Според Валентина Александрова, съветник на министъра на 
икономиката Божидар Лукарски, "идеята ЕС да бъде като цял един партньор на Китай е добра, защото като част от ЕС 
България има повече тежест".  
Дискусията обаче остави впечатлението, че въпреки желанието на България да привлича китайски инвестиции тя не е 
достатъчно активна. Както обобщи Даниел Вълчев в края на форума, българската позиция е: "Хубаво, че нещо се прави в 
Брюксел, но нас това не ни засяга, ние си имаме двустранни споразумения с Китай и дори от тях не можем да се 
възползваме максимално." 
 
√ Предвиждат се проверки и на портфейлите на пенсионните фондове 
До края на годината ще се създаде комитет, който да ръководи процеса, но не се знае кога ще е самата оценка 
Независима оценка на активите, изсветляване на акционерната структура и мащабни законови промени са част от заявките 
на кабинета в Националната програма за реформи по отношение на частните пенсионни дружества. Макар и доста по-
сбито, отколкото за банковия сектор, Европейската комисия идентифицира в доклада си основните предизвикателства и 
надзорни слабости в небанковия и именно това продиктува и предложените мерки от страна на България. 
Основната новина е, че се предвижда по подобие на банките преглед на активите и на пенсионните фондове от външна 
независима институция. Засега обаче сроковете там са доста по-мъгляви, като единствено се заявява, че до края на 2015 г. 
след дискусия с всички заинтересовани страни ще бъде създаден управляващ комитет, който да ръководи процеса. 
Комитетът ще се председателства от регулатора - Комисията за финансов надзор, съвместно с Европейския орган за 
застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), ще участват представители от МФ и БНБ, а ЕК може да 
изпрати свой наблюдател. От този комитет се очаква да организира и провеждането на оценка на въздействието 
(специален стрес тест за оценка на цялостния ефект) от влизане в сила на предложените законодателни промени, за които 
е даден срок до септември. Кога обаче реално ще се стигне до самата оценка на активите така и не става ясно. 
За пореден път се дават заявки и за разкриване на действителните собственици на пенсионния сектор, като те трябва да 
са описани до средата на годината. Това е важно, за да могат да се пресичат сделки със свързани лица, но досега практиката 
показваше, че ограниченията лесно се заобикалят, а реалните собственици така и не бяха посочени от КФН. Сега 
обещанието е да бъдат идентифицирани всички акционери, притежаващи повече от 1% от капитала. 
Сред предвидените законови промени е и по-голяма роля на банката - попечител на пенсионните фондове, която ще 
трябва да следи ежедневно за оценката на активите. В документа се говори и за "предвидените нови инвестиционни 
ограничения спрямо капиталовия пазар", като обаче липсват детайли какво точно се има предвид. 
За 2016 г. е предвидено да започнат проверка и преглед на балансите на застрахователните компании от независим 
оценител. 
 
√ Състоянието на банките ще стане ясно чак юли 2016 г. 
Прегледът на качеството на активите на кредитните институции ще е по данни към края на настоящата година 
Дългоочакваната оценка на качеството на активите на банките, обявена след затварянето на Корпоративна търговска банка 
през лятото на 2014 г., продължава да се отлага във времето, но поне вече има ясен график и повече детайли как ще се 
провежда. Той е публикуван в Националната програма за реформи на правителството, с която то поема ангажимент да 
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адресира констатираните от Европейската комисия в нейния доклад за макроикономическите дисбаланси на страната 
слабости в банковия надзор. 
Според документа работата по изготвянето на методологията за прегледа вече тече, като провеждането му реално ще 
започне в началото на 2016 г. и ще приключи през второто тримесечие на годината, след което ще се проведе стрес тест и 
чак през третото тримесечие, вероятно юли, ще има резултати. Първоначалните заявки бяха цялата процедура да започне 
още в края на настоящата година, но датата постепенно започна да се измества назад, за да се стигне до сегашната. Според 
източници на "Капитал" основната причина е да се даде време на банките да изчистят, доколкото е възможно, балансите 
си и да се подготвят за покриване на евентуални капиталови дупки. Освен това БНБ продължава да е без подуправител, 
отговарящ за "Банков надзор", чиято фигура е ключова за провеждане на оценката и според банкери, за да е гладка 
процедурата, е ключово титуляр на поста да бъде избран максимално скоро. Мандатът на управителя Иван Искров и още 
един ключов подуправител, отговарящ за валутния борд - Калин Христов, изтичат през есента, което допълнително дава 
основания за забавяне, за да не стане пълна смяна на караула насред протичащата проверка. 
Графикът в детайли 
По план методологията по подобие на вече проведената от ЕЦБ оценка на активите на 128-те най-големи банки в 
еврозоната трябва да е изготвена до средата на годината, но следващото тримесечие също е предвидено да бъде 
посветено основно на планиране. През юли - септември 2015 г. е заложено да се определят предпазните механизми, в 
случай че оценката на активите или стрес теста на база на нея покажат недостиг на капитал в отделни кредитни институции, 
който не може да бъде попълнен на пазарен принцип. Освен това до края на годината се предвижда да бъде избран 
консултант на програмата по преглед на качеството на активите. Заявката е той "да отговаря на най-високите световни 
стандарти в сферата на тези услуги и ще има опит в провеждането на такава оценка в друга централна банка или 
регулаторен орган". 
Към това и на самите банки ще бъде предоставен списък с дружества, отговарящи на изискванията, които да провеждат 
конкретните оценки за всяка институция. Те ще трябва да изберат по едно, с което да работят, като разходите за услугите 
му ще се покриват от самата банка, каквато беше практиката и на стрес тестовете в еврозоната. Още в речта си пред 
банковата общност през декември 2014 г. управителят на БНБ Иван Искров предупреди за това, като увери банкерите, че 
БНБ на достатъчно ранен етап ще ги запознае с основните елементи на методологията на предстоящия преглед на 
качеството на активите, за да може всяка банка да бюджетира съответните разходи. 
Същинският преглед започва през първото тримесечие на 2016 г., като ще е по данни към края на 2015 г. Предвижда се 
през второто тримесечие той да е приключил и резултатите да са представени на БНБ за целите на провеждане на стрес 
теста. Самият той ще се проведе през юли, като след него трябва определят мерките от страна на банките за попълване на 
евентуален недостиг на капитал, да се изготви публична комуникационна стратегия и още в рамките на същия месец да 
бъдат обявени резултатите. Засега не е ясно срещу какви неблагоприятни икономически и финансови сътресения ще бъдат 
тествани банките, както и няма информация дали условията ще бъдат публикувани предварително. 
Време за подготовка 
Отлагането на стрес теста дава възможност на банкерите максимално да се подготвят за него. Според няколко независими 
източника от сектора именно върху това ще е фокусирана стратегията на всички институции през тази година, като те ще 
се опитат максимално да изстискат печалба, с която да могат да покрият евентуални капиталови дупки. За целта вече някои 
институции са предприели промени тарифите си, с които увеличават такси - предимно за преводи, тегления. Има и опити 
за свиване и оптимизиране на разходи. 
Същевременно голяма част от този генериран ресурс още в рамките на годината ще отива за разходи за обезценка, с което 
да се изчистят балансите и да се подобрят показателите за покритие. Това вече се наблюдава в публикуваните отчети за 
първото тримесечие на публичните Първа инвестиционна банка и Централна кооперативна банка. ПИБ отчита 33.5 млн. 
лв. разходи за обезценка до март 2015 г., което е близо 50% повече от декларираните година по-рано. Това смъква и 
печалбата й наполовина до 1.47 млн. лв. При ЦКБ също има с 2.6 млн. лв. повече загуби за обезценки, като от банката 
изрично посочват, че работят с фирми за събиране на вземания и затова декларираните от тях лоши кредити са по-ниски 
от средните за системата. Данните за останалите институции трябва да са налични до средата на месеца. 
Оценка и за оценителя 
Друга важна новина от правителствената програма е, че вече е приключил първият етап на инициираната от самата 
централна банка оценка на съответствието на надзорните практики на БНБ с Основните принципи за ефективен банков 
надзор на Базелския комитет по банков надзор. Към 31 март вече има готов проект на доклад на експерти от МВФ и 
Световната банка. Очаква се той да бъде публикуван през второто тримесечие, което означава, че в близките месеци ще 
има независим поглед към надзорните практики в БНБ, как се е стигнало до пропускането на капиталова дупка от 3.75 
млрд. лв. в КТБ и вероятно и отговор на въпроса дали това е изолиран случай, или грешките са системни. "БНБ ще вземе 
предвид всички констатации и препоръки в резултат от оценката и съответно ще предприеме промени в своите вътрешни 
процедури. След консултации с Министерството на финансите БНБ ще предложи изменения в законовата рамка, където е 
подходящо", уверява правителственият документ. 
Още един ангажимент в него е и ускореното транспониране на директивата за възстановяване и преструктуриране. За 
целта вече има проект за нов закон, който в момента се съгласува в рамките на Министерството на финансите. Заявката е 
още в началото на май той да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване, до началото на юни да е за одобрение в 
Министерския съвет и през третото тримесечие не само да бъде приет от парламента, а и да бъде "разработен и съответния 
набор от процедури и организационни структури за въвеждане в действие на рамката за възстановяване и 
преструктуриране на банки". Трескавата подготовка се обяснява с предстоящите стрес тестове и според банкови експерти 
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е ключово цялата инфраструктура за преструктуриране да е готова преди това, за да има ясна процедура, в случай че 
оценките покажат капиталови проблеми. 
 
√ Нов опит за регулация на отношенията доставчици – вериги 
Парламентът прие на първо четене санкции срещу злоупотреби с пазарна сила, но се готвят още корекции 
Трети пореден парламент се опитва да регулира отношенията между доставчиците и търговските вериги. В последния 
работен ден преди празниците Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията 
по предложение на БСП. С тях се въвежда понятието "значителна пазарна сила" и санкции за злоупотребата с нея. 
Текстовете минаха с 95 гласа "за" от всички партии, като в някои парламентарни групи нямаше единомислие по въпроса. 
Вероятно между двете четения на закона от различните партии ще предложат изменения. 
Подкрепа на първо четене в парламента  
След като през миналата седмица депутатът от БСП Румен Гечев предложи разместване в дневния ред на парламента и 
разглеждане на внесените от партията промени в Закона за защита на конкуренцията, а това беше одобрено от колегите 
му, в четвъртък текстовете бяха обсъждани на първо четене в пленарна зала. Почти без дебати депутатите одобриха с 95 
гласа "за" и 41 "против" поправките, опитващи се да регулират отношенията между доставчиците и търговските вериги. 
Текстовете получиха подкрепа от всички партии в парламента, като единствено в ГЕРБ и Реформаторския блок имаше 
гласували както "за", така и "против". 
Спорни промени и нови корекции 
Внесените сега от БСП промени в закона преповтарят одобрените от предишното Народно събрание сходни текстове, 
които въвеждат понятието "значителна пазарна сила", както и санкции при злоупотреби с нея. В текстовете са посочени 
определени действия, които не могат да бъдат записвани в търговски договори, като например забрана да се предлага по-
ниска цена на конкурент или пък закъснение в плащането повече от два месеца. Компаниите с оборот над 50 млн. лв. ще 
трябва да подготвят общи условия за работа с тях, се казва още в законопроекта. Веднага след гласуването от сдружението 
за модерна търговия, обединяващо големите търговски вериги в страната, съобщиха, че готвените промени са "лобистки 
и целят да повишат по административен път печалбите на определени неконкурентоспособни български производители". 
Според тях като пряк ефект от приетите текстове ще е по-високата крайна цена на стоките. 
Вероятно обаче текстовете ще претърпят корекции между двете четения, тъй като няколко парламентарни групи се готвят 
да внесат предложения. Така например депутатът от ГЕРБ Делян Добрев е коментирал в кулоарите на парламента, цитиран 
от "Дарик радио", че трябва да има прецизиране на текстовете, за да не се стигне до повишение на цените за крайните 
потребители и увреждане на техните интереси. Още при разглеждането на текстовете в парламентарната икономическа 
комисия от Патриотичния фронт също обявиха, че ще дадат свои предложения. Поправки между двете четения вероятно 
ще представят и от Реформаторския блок. По време на гласуването в пленарната зала през миналата седмица срокът за 
представянето им беше удължен на три седмици от депутатите. 
Опитите за законова регулация на отношенията между търговските вериги и техните доставчици на стоки се правят в трети 
подред парламент. В предходното Народно събрание имаше окончателно приет закон, внесен от БСП и подкрепен от ДПС, 
но той беше върнат за ново разглеждане с вето от президента. Заради оставката на кабинета "Орешарски" и разпускането 
на парламента обаче то не можа да бъде разгледано, заради което и текстовете не влязоха в сила. През януари БСП отново 
внесе поправките в закона, които през миналата седмица се гласуваха в пленарната зала. Тогава водещата парламентарна 
комисия по икономика даде отрицателно становище за тях, тъй като гласувалите в нея депутати с "въздържал се" 
надхвърлиха броя на подкрепилите промените. 
 
√ Кредитирането в еврозоната с първи ръст от три години 
Бизнес климатът в региона се подобрява през април 
Банковото кредитиране към бизнеса и домакинствата в еврозоната е отбелязало първия си ръст от три години, което 
показва, че рекордните стимули за икономиката на региона започват да дават резултат. Според данните на Европейската 
централна банка (ЕЦБ) през март кредитирането се е повишило с 0.1% на годишна база и с 0.2% спрямо предишния месец. 
Банковото кредитиране в региона отбелязваше непрекъснат спад на годишна база от май 2012 г. 
Финансови стимули 
През последните години ЕЦБ приложи всевъзможни мерки за окуражаване на кредитирането и съживяване на 
икономическия растеж, като се почне от рекордно ниски лихви и се стигне до пълномащабна програма за изкупуване на 
държавни ценни книжа. Последните данни показват, че тези усилия започват да дават резултат, макар финансовите 
институции да са притиснати от ниски маржове на печалба. 
"Със заемането на по-агресивна позиция ЕЦБ най-после успя да върне еврозоната към някакъв растеж. Кредитирането 
сочи към обръщане на бизнес цикъла", коментира пред Bloomberg Холгър Шмидинг, главен икономист в Berenberg Bank. 
След последното заседание на ЕЦБ нейният президент Марио Драги заяви, че стремежът за избягване на риска сред 
банките започва да изчезва. 
Централната банка започна да изкупува обезпечени облигации още миналия октомври, а в началото на март започна 
покупките на дълг на страните - членки на еврозоната. Общите покупки възлизат на 60 млрд. евро месечно, като се 
предвижда до септември 2016 г. във финансовата система да бъдат инжектирани над 1.1 трлн. евро. Отделно от това ЕЦБ 
продължава да раздава нисколихвени дългосрочни кредити на търговските банки, които са предназначени за стимулиране 
на кредитирането. 
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ЕЦБ очаква икономическия растеж да достигне 1.5% през тази година и да се ускори 2.1% през 2017 г. Драги обаче 
предупреждава, че правителствата трябва да се възползват от стимулите, за да приложат необходимите реформи и да 
превърнат цикличното възстановяване в структурно. 
Бизнес климат 
Друга положителна новина за еврозоната дойде от индекса на бизнес климата, изготвян от еврокомисията. През април 
показателят се е подобрил, но икономическото доверие отчита лек спад. Същевременно се отчита ръст на инфлационните 
очаквания сред домакинствата, което може да означава, че опасността от дефлация е преодоляна. 
Индексът на икономическото доверие през миналия месец е спаднал с 0.2% до 103.7 пункта. Анализаторите очакваха 
показателят да се задържи на ниво от 103.9 пункта. "Позитивната тенденция ще се задържи, тъй като ниските цени на 
петрола и програмата за печатане на пари на ЕЦБ увеличават свободните средства", отбелязва икономистът от Standard 
Chartered Ахилеас Крисостому, цитиран от Reuters. 
 
Вестник Преса 
 
√ Пенсиите ще се увеличават през годините, увери Калфин 
Ако бъде приет пакетът, който съм предложил, в следващите 15 години силно ще намалее зависимостта на НОИ от 
бюджета, прогнозира социалният министър 
Не съм склонен да отстъпя от въвеждането на възраст за пенсиониране за полицаи и военни. Това заяви пред НоваТВ 
социалният министър Ивайло Калфин. 
„Надявам се пенсионната реформа да бъде приета в този вид. Ако се променят някои нейни параметри, то това ще 
промени цялата система. Това, което внасяме сега, са над 20 мерки, които вървят в пакет”, подчерта той.   
Той увери, че е осъществим примерът, даден от него по-рано, според който 50-годишен мъж, получаващ 1300-1400 лева 
заплата в този момент, през 2029 г. ще може да се пенсионира с пенсия от 1400 лева.  
„Тези примери аз не съм си ги измислил. Те се основават на разчети и дългосрочни икономически прогнози, които се 
правят в НОИ. Ако бъде приет пакетът, който съм предложил, в следващите 15 години силно ще намалее зависимостта на 
НОИ от бюджета”, аргументира се той.  
Калфин уточни, че е още твърде рано да се каже дали големият излишък от 1 милиард и повишаващата се събираемост на 
приходите през първите месеци на годината ще доведат до ръст на пенсиите и на минималната заплата. 
 
√ Взимат от Лукарски Агенцията за обществени поръчки, дават я на Горанов 
Предложението е свързано с оптимизиране процеса на изпълнение на Националната стратегия за развитие на 
сектора до 2020 г. 
Агенцията за обществени поръчки, която в момента е на подчинение на министъра на икономиката Божидар Лукарски, ще 
премине в ресора на финансовия министър Владислав Горанов. Това става ясно от проект на промени в Закона за 
обществените поръчки, който е публикуван за обществено обсъждане, предаде БГНЕС. 
"Предложението е свързано с оптимизиране процеса на изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора 
обществени поръчки в България за периода 2014 – 2020 година", гласят мотивите за преминаването на АОП от МИ към 
МФ. 
Преместването се мотивира и с необходимостта от по-добър контрол върху различните етапи на провеждането на 
обществените поръчки. В момента предварителният контрол се осъществява от АОП, която е към Министерство на 
икономиката. Последващият контрол е възложен на Агенцията за държавна финансова инспекция и Изпълнителна агенция 
"Одит на средствата от ЕС", които пък са на подчинение на Министерство на финансите. 
Друг от мотивите за преместването на АОП е свързан с предвиденото въвеждане на изцяло електронна комуникация при 
провеждането на обществените поръчки и необходимостта от създаването на единна електронна платформа, която ще се 
администрира от Агенцията за обществени поръчки. 
Единственият функциониращ Централизиран орган за обществени поръчки в момента е позициониран в Министерство на 
финансите. 
 
√ Работодателите започват да мислят за внос на работници 
Според бившият социален министър Иван Нейков ще се търси по-квалифицирана работна сила 
Усещам, че работодателите започват да мислят за внос на работна сила, да търсят отвън по-квалифицирана работна сила. 
Това ще създаде много сериозен проблем. 
За това предупреди експертът и бивш социален министър Иван Нейков по Нова телевизия.  
„Работодателите ще започнат да търсят по-високо квалифицирани чужди работници, ако не си променим отношението 
към квалификацията”, каза още той. „3,2 милиона души са работещите в България, от тях по предварителни разчети поне 
2,5 милиона души имат нужда от повишаването на квалификацията, не сме некадърни, но ни остаряват знанията”, обясни 
Иван Нейков.  
Той коментира и условията, в които се работи в лечебните заведения у нас и случаите, при които медицински работници 
работят по 24 часа или дори 36 часа без почивка. „Максималната продължителност на една работна смяна, която законът 
допуска е 12 часа. Проблемът не е инцидентен, а е много сериозен. Зад този проблем до голяма степен стои 
неинформираност на работодателя”, заяви той. 
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Вестник Сега 
 
√ Доходността от спестовните сметки вече е отрицателна 
Българите все по-активно инвестират в имоти и взаимни фондове 
Спестовните клиенти на банките губят все повече пари. Лихвите по депозитите и в България паднаха под 2% и вече са 
близки до рекордно ниските равнища в Европа, но поне все още осигуряват положителна доходност. Това обаче не е 
валидно за спестовните и разплащателните сметки. Печалбата, която генерират те за клиентите, е със знак минус - т.е. с 
престоя си в банката парите реално намаляват, установи "Сега". Някои банки вече "осигуряват" отрицателна доходност, 
като рекордът засега е минус 0.64% за 1000 лв. в спестовна сметка с едногодишен срок. Общо 4 са банките, чиито 
предложения за такъв тип сметки носят отрицателен доход.  
Отрицателни лихви у нас все още няма. Но вече се срещат символични - например 0.01%, а има и нулева лихва за малки 
суми. Като се добавят обаче и някои разходи, които банките начисляват за управлението на парите ни, се получава резултат 
със знак минус.  
"Отрицателният доход е вследствие на данъка върху лихвата - 8%, както и на таксите - например за теглене, за поддръжка 
на сметка", обясни пред "Сега" Десислава Николова от "Моите пари". Разплащателните сметки обаче са по-гъвкави за 
клиентите от депозитите.  
По разплащателните сметки лихвите са най-често около 0.05%. В момента на пазара има само една оферта за доходност 
над 2%. А таксите изобщо не са малки. Например за откриване на такава сметка се плащат от няколко лева до 10 лв. Таксата 
за закриване също варира в широк диапазон до 20-25 лв., но най-често е в порядъка на 10-12 лв. Има и месечна такса за 
управление, която започва от 2.5 лв., но може да стигне до 15 лв., ако клиентът иска и извлечение.  
При много малка сума, оставена на спестовна сметка, наистина е логично да се стигне до отрицателен доход, след като се 
начислят такси и данък, коментира директорът на "Кредит център" Тихомир Тошев.  
Простите сметки за продукт, предлаган от една от българските банки, показват, че ако клиент има 1000 лв. на 
разплащателна сметка, при 0.03% лихва ще спечели точно 30 стотинки. Ако хипотетично не извършва никакви плащания и 
след година реши да закрие сметката си, ще получи не 1000.30 лв., а около 950 лева - защото банката ще му начисли 
минимум 3 лева такса за откриване, 30 лв. за управление и още около 12 за закриване. Ако потребителят е искал 
разпечатки и е попаднал на банка с по-високи такси, сумата, която може да загуби, би била още по-сериозна. Клиентът с 
1000-та лева ще дължи на такава банка 5 лева за откриване, 180 лв. за управление и разпечатки и 20 лв. за закриване, или 
общо 203 лв.  
АЛТЕРНАТИВИ 
Според Тихомир Тошев доходността на спестовните сметки пада заедно с тази на депозитите. "В момента средната лихва 
по спестовните сметки е от 0.75 до 1%", коментира експертът пред "Сега". Спестовните сметки обаче са все по-
непопулярни. Само преди година и половина те бяха хит сред методите за спестяване, защото не се облагаха с данък 
"лихва". За половин година парите в тях набъбнаха с над 2.3 млрд. лв. В момента обаче и те се облагат и гражданите 
предпочитат срочните влогове. Според Тошев клиентите вече се оглеждат за по-доходоносни алтернативи, които са 
сигурни колкото банковите влогове, но носят по-голяма печалба. Той посочи, че част от спестяванията на българите са се 
насочили в покупка на имот, който впоследствие да бъде даден под наем. "Това носи печалба от 3 до 7% годишно", обясни 
Тошев. Немалко са българите, които инвестират и във взаимните фондове, чиято доходност е по-висока от тази на 
депозитите. 
 
√ Безработните без право на пари от НОИ растат рекордно 
Вече 73% от регистрираните в бюрата по труда българи не получават обезщетение 
Безработните, които са регистрирани в бюрата по труда, но нямат право на парични обезщетения, са се увеличили 
значително в последната една година. Намаляват хората, които имат това право. В същото време обаче се увеличава 
средната месечна сума, която получават хората без препитание, и броят на тези, които получават тавана на обезщетението, 
тоест високоплатените служители в бюрата по труда. Това показват данните на НОИ за обезщетенията за безработица от 
началото на година.  
Към февруари тази година е отчетен рекорден за последните три години процент - 73 на сто от всички, които са 
регистрирани в Агенцията по заетостта, нямат право да вземат пари от НОИ за безработица. Това означава, че от 361 176 
българи в бюрата близо 264 хил. нямат право на парично обезщетение. Те са се увеличили значително - през февруари 
миналата година, когато официалната безработица беше и по-висока, без право да получават обезщетение са били 66 на 
сто от регистрираните. За сравнение - през 2013 г.са били 67%. Спрямо януари тази година също се увеличават с 1%, а 
хората, които имат право, намаляват. 
Причините за увеличаване на дела на тези хора са, че те не са се осигурявали поне девет от последните 15 месеца, преди 
да се регистрират. Най-вероятно мерките за активиране на неактивните хора - без препитание повече от година, и хора, 
които не търсят работа, също са довели до бюрата по труда повече хора без право на обезщетения, за да се възползват от 
програмите за субсидирана заетост. От НОИ обясниха, че не виждат тенденция в данните, защото броят на хората, които 
получават обезщетения, е близо 97 500 тази година, а през миналата година - близо 124 хил., но от общо над 400 хил. без 
препитание, тоест според експертите разликата в броя не е съществена. През януари пък са били близо 103 хил. От АЗ пък 
заявиха, че те не могат да знаят колко хора имат правото или не, защото това е информация на НОИ. В крайна сметка и 
двете институции обясниха, че не знаят на какво се дължи увеличението - дали на хора, които са излезли от програми, дали 
на активиране на неактивни хора и пр.  
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Средното обезщетение за безработица също се е увеличило за една година - от 264 лв. за миналогодишния февруари до 
малко над 304 лв. тази година. Тази сума обаче се дължи в голяма степен на увеличаването на обезщетенията за софиянци 
- от 405 лв. на 450 лв. Всъщност само в още два града могат да се похвалят, че прескачат границата от 300 лв. - Варна и 
Стара Загора. Във всички останали 25 области получаваните обезщетения са много по-ниски. В дъното на класацията са 
Силистра, Разград и Шумен, където вземат под 260 лв. В първия месец от тази година средното обезщетение също е било 
по-ниско - близо 296 лв. 
РАЗМЕР 
Най-много от безработните, които все пак получават пари от НОИ, живеят месечно с до 150 лв. - над 27%, или близо 27 хил. 
души. Заедно с тях хората, които вземат под 300 лв. месечно, са 71%. Тавана на обезщетението - от 1200 лв. до 1560 лв., 
получават близо 2200 безработни. С увеличаването на максималния осигурителен доход от тази година с 200 лв. на 2600 
лв. се увеличи и максималният размер на сумата за безработица от НОИ - тя е 60 на сто от осигурителния доход. Миналата 
година съответно таванът на обезщетението при 2400 лв. осигурителен доход бе 1440 лв. Тогава през февруари между 
1200 лв. и тавана са вземали едва 111 души. Минималният размер на дневното обезщетение остана същият като в 
последните няколко години - по 7.20 лв. 
 
√ 746.6 млн. лв. дългове към съдебната власт стоят несъбрани 
Според НАП за част от парите не си струва да бъдат търсени 
746.6 млн. лв. непогасени вземания има Висшият съдебен съвет (ВСС) към 10 март т.г. Това показва справка на 
Националната агенция за приходите (НАП), изпратена до органа, който управлява съдебната система. За сравнение - това 
е близо двойният размер на годишния бюджет на съдебната власт. От тази сума 611.3 млн. лв. са главница, а останалите 
135.3 млн. лв. са лихви, сочи документът, с който "Сега" разполага.  
Проблемът между НАП и съдебната власт е стар и открай време агенцията отказва да събира задълженията към съдебната 
система, които се натрупват основно като разноски по дела и глоби. Аргументът на агенцията е, че това са частни, а не 
публични държавни вземания. Съветът е на обратното мнение - сумите са следствие от изпълнение на държавна функция 
на съдебните органи и затова са публични вземания. 
Най-голямото натрупване е от периода 2010-2015 г. - 538.3 млн. лв. През 2005-2009 г. несъбраните вземания на съдебната 
система са 162.7 млн. лв. До 2004 г. сумата е 45.6 млн. лв. "За тях се предполага, че е изтекъл абсолютният давностен срок, 
но не е постъпило искане от задълженото лице за погасяването им на това основание", пишат от НАП.  
От приходната агенция обясняват още, че над 312 млн. лв. от задълженията към съдебната власт не можело да бъдат 
събрани на законово основание или защото не било целесъобразно - например от дружества с прекратена регистрация 
(40.5 млн. лв.), такива, които са в процедура по несъстоятелност (33.5 млн. лв.), и от хора, от които няма как да бъдат 
събрани - 238.7 млн. лв. За 99.3 млн. лв. имало малка вероятност да бъдат събрани или разходите по събирането им щели 
да бъдат неоправдани от гледна точка на очакваните приходи. От НАП все пак уточняват, че агенцията полага усилия и за 
5 години - от 2010 до 2015 г., са преведени 47.8 млн. лв., което правело средно годишно по 9.31 млн. лв. 
На заседанието си в четвъртък ВСС реши да поиска уточнение от приходната администрация какво точно от задълженията 
на фирми и граждани към съдебната власт може да бъде събрано. 
БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЯ 
През февруари, когато финансовият министър Владислав Горанов беше в съвета, за да му обясни как няма пари за 
увеличаване на заплатите в съдебната власт, макар и законът да го изисква, отново стана дума за несъбраните задължения 
към системата - над 35 млн. лв. само за м.г. Тогава Горанов посочи, че темата ще бъде дискутирана, но агенцията е с 
ограничен ресурс и работи за около 169 институции. Сред тях е и МВР. Предимство обаче имали данъците. Месец по-късно 
от Камарата на частните съдебни изпълнители предложиха на съвета да съберат безвъзмездно дълговете му за 2014 г. 
"Обръщаме внимание на възможността по Закона за частните съдебни изпълнители държавата или органите, компетентни 
да установяват публични вземания, да възлагат тяхното събиране на един или повече съдебни изпълнители", написа шефът 
на камарата Георги Дичев. Писмото му обаче остана без отговор. 
 
√ Енергийни дружества искат скок на тока и топлата вода от 1 юли 
Цените на тока, парното и топлата вода изглеждат все по-неудържими след години на изкуствено задържане. Повечето 
доставчици на енергия поискаха драстично увеличение от 1 юли в заявленията, подадени до Комисията за енергийно и 
водно регулиране (КЕВР). Те ще бъдат разгледани през юни.  
Рекордно поскъпване чака врачани, ако КЕВР одобри проектотарифата на местната топлофикация. Според нея цената за 
топлата вода и парното трябва да се качи с 47%. Другите рекордьори са Пловдив и София, където исканите увеличения са 
съответно 32% и 17.5%. Така парното и топлата вода в двата града ще бъдат почти на еднакви цени - около 92 лв. без ДДС 
за мегаватчас. Има две топлофикации - в Русе и Бургас, които са предложили намаление от 1 юли. 
Западна България може да влезе в лятото с доста по-високи цени. Доставчикът ЧЕЗ иска увеличение на нощната тарифа с 
25.39%, а на дневната с 9.38 на сто. "Енерго Про", която снабдява Североизточна България, настоява за увеличение на 
нощния ток с 24.96%, а на дневния с 2.62 на сто. А за Южна България ЕВН иска поскъпване на електроенергията с около 4%. 
Освен това обаче се искат и по-високи добавки - за балансиране, както и за пренос и достъп, където дружеството предлага 
скок с до 211%.  
Енергийният регулатор обаче не е склонен да одобрява повишения, особено драстични. Вече няколко пъти новият 
председател Иван Иванов обяви, че КЕВР ще следва познатия курс - към потискане на цените. 
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Междувременно и от НЕК обявиха, че се налага увеличение на таксата "задължения към обществото" - с 15.6 на сто. 
Компанията твърди, че с повишението трябва да компенсира загуби от ниски цени в предни периоди в размер на 1.28 
млрд. лв. 
 

 
 
√ Държавата пуска "лексикон" за инвеститори 
"Пет причини защо инвестираме в България". Това ще бъде заглавието на въпросник, който Агенцията за инвестиции ще 
разпрати до големите чужди компании с надеждата да разбере какво ги е привлякло у нас. Идеята е на шефа на агенцията 
Стамен Янев, който вчера обясни, че отговорите на бизнеса ще влязат в брошура, която "всички министри да носят в 
чантите си и да раздават при своите срещи". 
Янев заложи на добре познатата, но безрезултатна тактика за лов на инвеститори. Той обяви, че агенцията вече работи 
върху стратегия за привличане на фирми, които да правят бизнес у нас, но призна, че ведомството няма списък с 
потенциални компании и работи по схемата "конкретни фирми в конкретна държава". Наред с това България не знае и как 
да се рекламира. "Определено ни липсват PR и маркетинг", призна шефът на Агенцията за инвестиции.  
Според Стамен Янев, преди да чакаме инвеститори, първо трябва да се обърне внимание на инфраструктурата. Той даде 
пример с развиващия се IT сектор, който разчита на бърз интернет и добре подготвените кадри. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Обществените поръчки минават към финансовото министерство 
Агенцията за обществени поръчки, която в момента е на подчинение на министъра на икономиката Божидар Лукарски, да 
мине към Министерството на финансите. Това са предлага с промени в Закона за обществените поръчки, които са 
публикувани за обществено обсъждане. 
Предложението е свързано с оптимизиране процеса на изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора 
обществени поръчки в България за периода 2014 - 2020 година, се казва в  мотивите. Преместването се мотивира и с 
необходимостта от по-добър контрол върху различните етапи на провеждането на обществените поръчки. В момента 
предварителният контрол се осъществява от АОП, която е към Министерство на икономиката. Последващият контрол е 
възложен на Агенцията за държавна финансова инспекция и Изпълнителна агенция “Одит на средствата от ЕС”, които пък 
са на подчинение на Министерство на финансите. 
Друг от мотивите за преместването на АОП е свързан с предвиденото въвеждане на изцяло електронна комуникация при 
провеждането на обществените поръчки и необходимостта от създаването на единна електронна платформа, която ще се 
администрира от Агенцията за обществени поръчки. Единственият функциониращ Централизиран орган за обществени 
поръчки в момента е позициониран в Министерство на финансите. 
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√ Три схеми за социално включване стартират през май 
Общият бюджет е близо 204 млн. лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
През май по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 стартират три операции за социално 
включване за близо 204 млн. лева, съобщи днес в Пловдив заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница 
Русинова. Тя участва в десетия национален форум на доставчиците на социални услуги, съобщиха от социалното 
министество. 
 „С най-голям бюджет от 150 млн. лева е операцията „Независим живот“, съобщи Русинова. Тя поясни, че програмата е 
иновативна и ще бъде насочена към улесняване достъпа до здравни услуги и такива за социално включване на хората с 
увреждания. 
 „С предоставените услуги ще бъде улеснен и достъпът им до заетост“, подчерта тя. Очаква се по проектите да бъдат 
обхванати 16 000 лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, за които грижи ще полагат над 
12 000 лични асистенти. 
През май ще стартира и схемата „Приеме ме 2015“, която продължава процеса по деинституционализация. Осигурените 
средства по нея са 51,6 млн. лева. Нейната цел е да се надгради устойчивият модел за развитие на заместваща семейна 
грижа за деца, настанени в специализирани институции, и деца в риск. Процедурата е иновативна по отношение на 
подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, жертви на насилие и на 
деца, непридружени бежанци. 
Схемата „Нови стандарти за социални услуги “с бюджет 2 млн. лева трябва да подобри качеството си на работа на 
институциите, които провеждат политиката за социалните услуги. 
 
√ България получава от Швейцария 3,5 млн. франка за дуалното обучение 
Започва проект за въвеждането на швейцарския модел за професионално образование 
България получава от Швейцария 3,5 млн. швейцарски франка за въвеждане на дуалното обучение. Споразумение за това 
бе подписано на 30 април в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 в присъствието на президента Росен Плевнелиев. Целта на 
проекта е да се създаде капацитет за прилагане на швейцарския модел за дуално професионално образование у нас, 
съобщи прессекретариатът на държавния глава. 
Под документа подписи сложиха посланикът на Швейцария у нас Денис Кнобел, вицепремиерът по еврофондовете 
Томислав Дончев, министрите на социалната политика Ивайло Калфин, на образованието Тодор Танев и  на икономиката 
Божидар Лукарски. 
Образованието е приоритет, зад който застават водещи министерства, работещи за въвеждането на дуалното обучение у 
нас, и доказателство за това е присъствието на държавния глава, вицепремиери, министри и народни представители, 
отбеляза 
„Прилагането на дуалното образование има ясен хоризонт, учим се от страната с най-добър опит в тази сфера – Швейцария, 
където безработицата е минимална“, заяви президентът. Той посочи, че обучението чрез работа дава перспектива, тъй 
като младите хора получават не само знания, но и умения. 
Посланик Кнобел отбеляза, че дуалното образование е един от многото фактори за икономическия успех на Швейцария. 
 
√ Ивайло Калфин няма да отстъпи от възрастта за пенсиониране за полицаи и военни 
Пенсионната реформа ще намали зависимостта на НОИ от държавния бюджет, заяви министърът на труда и 
социалната политика 
Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин не е склонен на отстъпки относно въвеждането на възраст за 
пенсиониране за полицаи и военни. Това заяви самият той в ефира на Нова телевизия, цитиран от Dnes.bg. Вицепремиерът 
е категоричен, че последните предложения за промяна на пенсионната система ще намалят зависимостта на Националния 
осигурителен институт (НОИ) от бюджета. 
 „Не съм склонен да отстъпя от въвеждането на възраст за пенсиониране за полицаи и военни. Надявам се пенсионната 
реформа да бъде приета в този вид. Ако се променят някои нейни параметри, то това ще промени цялата система. Това, 
което внасяме сега, са над 20 мерки, които вървят в пакет”, подчерта той. 
Вицепремиерът увери, че е осъществим примерът, даден от него по-рано, според който 50-годишен мъж, получаващ 1 
300-1 400 лева заплата в този момент, през 2029 година ще може да се пенсионира с пенсия от 1 400 лева. 
 „Тези примери аз не съм си ги измислил. Те се основават на разчети и дългосрочни икономически прогнози, които се 
правят в НОИ. Ако се приеме пакетът, който съм предложил, в следващите 15 години силно ще намалее зависимостта на 
НОИ от бюджета", аргументира се Калфин. 
„НОИ е един баланс, който има приходи и разходи. Много е важно как ще се структурират приходите и какъв ще бъде 
достъпът до пенсиите, за да се види какви ще са разходите. В такъв случай всяка една комбинация от възможни мерки 
дава различен ефект. Това, което сме заложили в тази конкретна комбинация и с тези конкретни стойности, показва точно, 
че пенсиите могат да се увеличават", изтъкна министърът. 
Той заяви, че е още твърде рано да се каже дали големият излишък от 1 млрд. и повишаващата се събираемост на 
приходите ще доведат до ръст на пенсиите и на минималната заплата в скоро време. 
„Резултатите са много добри. Смятам, че ако продължат така, следващата година ще имаме аргументи да говорим по този 
въпрос”, заяви Калфин. 
По думите му АБВ е за прогресивното облагане на доходите. 
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"Това е едно от ясните ни различия с другите участници в управлението. Колегите от ГЕРБ, Реформаторския блок, а 
доколкото знам и от ДПС, са абсолютно против всякаква промяна в плоския данък, припомни вицепремиерът. 
 
√ Инспектори ще следят за еднодневните трудови договори 
Те нямат за цел да изместят обичайното законодателство, а кампанийно да подпомогнат земеделските 
производители, каза вицепремиерът Калфин 
Главна инспекция по труда ще проверява стриктно спазването на законите по отношение на новите еднодневни трудови 
договори, които тази година за пръв път ще бъдат приложени за сезонните работници в земеделския сектор, обяви в 
Първомай вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. 
На въпрос на репортери дали договорите ще бъдат въведени за кампанията по розобера, която започва обичайно в края 
на май, той посочи, че законопроектът е сложен за обществено обсъждане и следващата седмица срокът за това изтича. 
“Максимално бързо ще го приемем в Министерския съвет и се надявам Парламентът да прояви разбиране и да гласува 
бързо промените”, подчерта Калфин. Той припомни, че законовите промени с въвеждането на еднодневните договори 
нямат за цел да изместят обичайното законодателство, а кампанийно да подпомогнат земеделските производители. 
Държавата се стреми да им помогне по време на кампания, когато наемат много работници, каза вицепремиерът, който 
отчете, че безработицата тази година бележи лек спад в сравнение с 2014 г., но все още е над 10 на сто. 
Целта ни е да падне под тези стойности, каза вицепремиерът, който бе в Първомай за Деня на труда и за празника на града.  
От своя страна кметът на Първомай Ангел Папазов обяви, че градът може да се похвали с много работещи предприятия и 
ниска безработица, която през летния сезон на практика е равна на нула. 
По думите на Папазов, продуктите, произведени в първомайския регион, стават все по-разпознаваеми на външните пазари 
и все по-търсени от чуждестранните потребители. В чест на празниците, кметът награди с грамоти и плакети над 10 
инвеститори от района, които работят в сферата на леката промишленост и селското стопанство, съобщава БТА. 
 


