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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Телевизия БТВ 
 
√ Синдикати и бизнес не се разбраха за минимална заплата 
Участие на г-н Васил Велев в предаването „Тази сутрин“ 
Видеото можете да видите тук. 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Предлагаме договаряне на минимална работна заплата по икономически дейности 
Предлагаме договаряне на минимална работна заплата по икономически дейности. Това каза Васил Велев, председател 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България по време на заседание на НСТС, предаде репортер на Агенция 
"Фокус". "Даваме си сметка, че в България доходите са ниски. Има стремеж за подпиране на ниските доходи чрез 
минималната работна заплата. Безспорно за нас това води до потискане на ръста на заетостта, води до стимулиране на 
сивия сектор, особено в някои региони и икономически дейности", обясни Велев. Той посочи, че на места хората биват 
назначавани на половин работен ден, за да влязат в по-ниски нива, а всъщност работят по 8 часа. "Това, което е не по-
малко негативно и важно - демотивира човешки ресурси да повишават квалификацията си. При прост и сложен труд, при 
ниска и висока квалификация получават сравнително еднакви доходи, ако минималната заплата е 95% от средната", 
подчерта Васил Велев. 
 
√ Ивелин Желязков, АИКБ: Увеличението на МРЗ може да намали заетостта и да генерира сива икономика 
Ивелин Желязков, директор „Тристранно сътрудничество" в Асоциацията на индустриалния капитал в България, в 
интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“. 
Водещ: НСТС не стигна до единно решение за размера на минималната работна заплата за 2015 година. Всички участници 
в тристранния съвет настояват минималната работна заплата да се определя по по-прозрачен начин, по по-видими 
критерии. Г-н Желязков, кои бяха спорните моменти в днешното заседание? 
Ивелин Желязков: Общо взето нямаше промяна в позициите на никоя от страните, така че това не е изненада. Това, което 
е важно да се знае, е на базата на какви критерии и на какви времеви хоризонти следва да се увеличава минималното 
възнаграждение за труд в България. Това е спорният момент между страните, но бързам да кажа, че НСТС няма ролята да 
решава тези въпроси, той има ролята да ги обсъди и да даде мнение по предложените проекти на нормативни актове. 
Решението обаче е на Министерския съвет в конкретния случай.  
Водещ: Върховният административен съд отмени решението за увеличение на минималната работна заплата, именно 
защото не е съгласувано в тристранния съвет.  
Ивелин Желязков: Точно така, тричленният състав на Върховния административен съд, по искане на три от 
работодателските организации, а именно организацията на индустриалния капитал в България, Българска стопанска 
камара и Българска търговско-промишлена палата, действително отмени постановление 419, с което се определяха нови 
размери на минималната работна заплата, съответно от 1-ви януари и от 1-ви юли, но отмяната не е поради това, че е 
атакуван размерът на заплатата, промяната е поради това, че не е спазена процедурата на приемане, такава каквато е 
предписана от действащото българско законодателство.  
Водещ: Какво означава по-прозрачен начин и какви трябва да са видимите критерии за определяне на минималната 
работна заплата?  
Ивелин Желязков: Ето ще Ви дам конкретен пример. При използвани данни на Националния статистически институт за 
периода 2010-2014 и на Министерството на финансите, прогноза 2015-2017 е видимо следното: ако вземем за база 2010г., 
през 2015 г спрямо 2010 инфлацията е 4%. Брутният вътрешен продукт е нараснал със 16% за този период, средната работна 
заплата е нараснала с 29%, а при 380 минималната работна заплата ще нарасне с 58%. Ясно е, че това не съответства на 
производителността на труда, което би трябвало да е основен критерии. Ако се плащат повече пари от изработените, някой 
трябва да поеме тази разлика.  

http://m.btvnovinite.bg/video/videos/tazi-sutrin/sindikati-i-biznes-ne-se-razbraha-za-minimalna-zaplata.html
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Водещ: Същевременно, социалният министър твърди и в мотивите на правителството е записано, че увеличение от 2 пъти 
по 20 лева би увеличило разходите на работодателите с 0.1%. Вярна ли е тази цифра?  
Ивелин Желязков: Не мога да ви отговоря до колко е вярна тази цифра, но не това е най-важното. Най-важното е, че имаме 
един драматично изпреварващ ръст на минималната заплата, който разбира се, за един град като София е почти без 
значение, но за всички останали нещата са съвсем различни. Ето вижте, средно в Европа съотношението на минимална 
работна заплата към нормална работна заплата е 42% средно. Под този процент в България е единствено София-град. 
Всички други са драматично над този размер, което означава сериозен дисбаланс. Ние си направихме труда да направил 
разбивка в различните области. Оказва се, че за области като Видин делът, минимална към средна заплата е 75%. Това е 
драматично несъответствие.  
Водещ: Смятате ли, че едно увеличение, както твърдят министрите, ще мотивира безработните и нискодоходните към по 
активно поведение към пазара на труда, ще допринесе за известно оживление на потреблението и въобще ще има стимул 
за икономическата динамика?  
Ивелин Желязков: Не сме убедени в това, защото никой не е представил конкретни данни в тази посока. Няма как на базата 
на едно обикновено твърдение ние да приемем, че казаното е даденост. Напротив. Може да се окаже така, че в по-
голямата част от областите в страната, минималната работна заплата и увеличеният ѝ размер да бъде пречка за 
увеличаване на заетостта. Съответно може да генерира сива икономика. Не е тайна, че дори в момента съществува 
практика, вместо на 8 часа се подписват договори на 4-6, което е неизгодно и за самите работници.  
Водещ: Ако минималната работна заплата евентуално би била обвързана с производителността на труда, това ще доведе 
ли до нейния растеж и в какви граници и срокове?  
Ивелин Желязков: До растеж, да, но дотолкова, доколкото расте производителността на труда. По последните данни за 
същият период, за който говорим тя е нараснала с 8.7%. До 58% разликата е много драстична. Няма никакво съответствие 
между нарастването на производителността на труда и нарастването на минималния доход за труд. В крайна сметка, това 
е заплата за работа. Това не е социална величина, защото трябва или защото е необходимо. Който твърди обратното, 
трябва да каже кой ще изкара разликата.  
Водещ: Има ли срокове, договорихте ли се за срокове, в които работната група на тристранния съвет ще излезе с 
предложение към съвета?  
Ивелин Желязков: Не, не е обсъждан този въпрос.  
Водещ: А следващо заседание на тристранният съвет? 1-ви юли приближава, а за тогава правителството планира още 20 
лева. 
Ивелин Желязков: Това е заложено и в настоящия текст на постановлението, така че не е нужно да бъде свиквано 
специално заседание само за това. В крайна сметка постановлението е от един единствен член с три алинеи. Втората от 
тях касае точно това – увеличение от 1-ви юли на 380 лева. Този път с проведеното заседание процедурата е спазена, така 
че ако правителството има волята и желанието, може да приеме въпросното постановление и да продължава напред. 
 
√ Ивелин Желязков: Увеличаването на минималната работна заплата трябва да бъде обвързано с производителността 
на труда 
Увеличаването на МРЗ трябва да бъде обвързано с производителността на труда. Това каза пред Радио „Фокус“ Ивелин 
Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в България. По думите му това трябва да бъде основен критерий при 
определянето на минималната заплата.  
„Един прост пример показва, че през 2015 г., спрямо 2010 г. инфлацията е 4 %, Брутният вътрешен продукт е нараснал с 16 
% за този период, а средната работна заплата е нараснала с 29 %. При 380 лв. МРЗ ще нарасне с 58 %. Ясно е, че това не 
съответства на производителността на труда, който би трябвало да е основен критерий. Ако се плащат повече пари от 
изработените, то някой трябва да поеме тази разлика, а в случая не е ясно кой ще бъде това“, каза още Ивелин Желязков. 
Според него увеличаването на минималната работна заплата може да бъде пречка за увеличаване на заетостта, 
генерирайки сива икономика. И в момента има практика вместо на 8 часа да се подписват договори на 4 или на 6 часа, 
заяви Желязков като допълни, че това е неизгодно за самите работници. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Правят регистри на измамите с европари 
Да се поддържат регистри на измамите с европари. Това предвижда приетият от правителството план за изпълнение на 
Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Той е до 
2016 г. 
Другите мерки са проект на закон за управление на евросредствата, специализирани обучения на служители, разработване 
на възможност за електронно подаване на сигнали за нередности и други. 
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523 са нередностите по структурните и Кохезионния фонд за 2014 г. Това пише в доклад на Съвета за координация в 
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС. 180 са докладвани на ОЛАФ, финансовото им 
изражение е над 35 млн. евро. 65% от тях са нарушения при обществени поръчки, 3 са определени като подозрения за 
измама, сумата е 904 122 евро. 
Нередностите по земеделските фондове са общо 808. 28 са докладвани на ОЛАФ, финансовото им изражение е 2,3 млн. 
евро. 
 
√ Изследване: България остава сред най- неконкурентоспособните държави 
България заема 55-о място от 61 икономики, сочат данните в Годишника на световната конкурентоспособност 2015 на 
Института за развитие на управлението, Швейцария (Institute for Management Development ?IMD). За миналата година 
страната ни е била на 56-o място. 
Профилът на българската конкурентоспособност, показва, че основните показатели не са претърпели съществени промени 
не само в сравнение с 2015, но и с нивата от 2010 г. 
През 2015 г. България остава сред най- неконкурентоспособните държави, като с по-ниски показатели в Европа са 
единствено Хърватия и Украйна. Страната остава далеч от най-доброто си постижение – 38-мо място през 2009 г. - признак, 
че българските правителствени и бизнес лидери все още не съумяват да дефинират и проведат последователни политики, 
съобразени с националните интереси, нужди и конкурентни предимства на регионите, която да се основава на 
дългосрочна стратегия за развитие на конкурентоспособността. 
Основните предимства на българската икономика остават свързани с ниските цени, което прави страната уязвима на 
промени в межуднародната конюктура. 
Очаквано, банковата криза от 2014 и високите държавни разходи оказват негативно влияние и отслабват конкуретната 
позиция на страната. В същото време нивото на безработица остава високо, въпреки лекото понижение. Дългосрочните 
фактори за конкурентоспособност - опазване на околната среда, образование, цялостна инфраструктура и здравеопазване, 
както и индикаторите за ефективност на бизнес процесите като ниво на производителност и качество на управленските 
практики, са сред най-ниско оценените и продължават да стоят като сериозно предизвикателство. 
Българската конкурентоспособност се намира в стагнация и на практика през първите 8 години от членството си в ЕС 
държавата не е съумяла да скъси дистанцията с останалите страни от Източна Европа. 
 

 
Като основни предизвикателства пред страната през 2015 г. продължават да стоят оптимизирането на работата на 
публичната администрация, справянето с енергийната бедност, както и борбата с корупцията. 
Сред факторите, които подобряват общата конкурентоспособност на България си заслужава да се отбележи ръстът на 
разходите на бизнеса за наука и иновации. 
 
Вестник Труд 
 
√ Електронните здравни карти - готови до края на годината 
Електронните здравни карти, заложени в здравната реформа на министър Петър Москов, ще бъдат готови в края на 2015 
година. Това заяви в студиото на БНТ1 Москов. 
Той поясни, че "готови" значи, че ще са факт само пластмасовите носители. А реалната полза от картите ще тръгне 
догодина. 



4 

 

 

Москов обясни и другите промени, които смята да направи от 2016 година. "Направленията ще излязат от чекмеджетата 
на личните лекари. И ще отидат в индивидуалния пакет за доболнична помощ на всеки от нас. Здравите и млади лица ще 
имат по-малък пакет доболнична помощ, старите и по-болните по-голям", допълни още министърът. 
Няма да има и разкарване с рецептурни книжки между лекарите - това ще става с електронни рецепти. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Бизнес климатът в България е лош заради корупция и слаби регулатори 
Страната е на 55-о място по конкурентоспособност според класацията на швейцарския институт IMD 
България остава сред държавите с най-ниска конкурентоспособност в света и през тази година. Вместо да се подобряват, 
условията за правене на бизнес са без промяна през последните години и са далеч от нивата им през 2009 г. Това показва 
Годишникът на световната конкурентоспособност на Института за развитие на управлението в Швейцария (Institute for 
Management Development – IMD). Страната ни се е изкачила само с едно място в класацията спрямо миналата година– до 
55-о от общо 61 икономики, като с по-ниски показатели в Европа са единствено Хърватия и Украйна. Пред България са и 
страни като Йордания и Перу. Докладът за пореден път показва слабостите, отчетени и в други водещи международни 
класации, а именно, че основните предизвикателства остават оптимизирането на работата на публичната администрация, 
на образованието, засилването на позициите на независимите регулатори, намаляване на енергийната зависимост и 
енергоемкостта, по-доброто брандиране на страната, както и борбата с корупцията. Българският партньор на проучването 
е Центърът за изследване на демокрацията. 
Стагнация на конкурентоспособността  
За първите осем години от членството си в ЕС България не е успяла да скъси дистанцията с останалите страни от Източна 
Европа, а българската конкурентоспособност се намира в стагнация. Страната остава и далеч от най-доброто си 
представяне - 38-мо място през 2009 г. Според авторите на доклада това е признак, че "българските правителствени и 
бизнес лидери все още не съумяват да дефинират и проведат последователни политики, съобразени с националните 
интереси, нужди и конкурентни предимства на регионите, които да се основават на дългосрочна стратегия за развитие на 
конкурентоспособността", като почти същият извод фигурираше и в доклада за 2014 г. Не се е променило и това, че 
българската икономика разчита на предимството с ниските цени, което я прави уязвима в случай на по-значими промени 
в международната конюнктура, добавят още авторите. 
Критериите, по които се оценява конкурентоспособността на отделните страни, включват показатели в 4 основни области: 
икономическа ефективност, правителствени политики, бизнес среда, инфраструктура. Спрямо 2014 г. най-много се 
влошават реалният лихвен процент по краткосрочните кредити, стабилността на валутния курс, платежният баланс, 
бюджетният дефицит и държавният дълг. Банковата криза от 2014 г., все още високата безработица и по-високите 
държавни разходи се отчитат като основни фактори с неблагоприятно влияние върху конкурентоспособността на България. 
Посочва се, че няма напредък в образованието, цялостната инфраструктура, здравеопазването и опазването на околната 
среда, а те са дългосрочни фактори за повишаване на конкурентността. Показателите за ефективност на бизнеса, и по-
точно нивото на производителност и качеството на управлението, също са сред тези с най-ниски оценки. 
Все пак има и една положителна тенденция: най-голямо подобрение спрямо 2014 г. има при показателя "разходи на 
бизнеса за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)", тоест компаниите започва да отделя повече внимание на 
иновациите и науката, което е добър знак и влияе добре на конкурентоспособността на българската икономика. 
Подобрение се вижда и при ръста на реалния БВП, прозрачността на правителствените решения и при стоковите пазари 
според доклада. 
Ефективността на бизнеса е ключовият фактор 
Начело на класацията продължават да бъдат САЩ, следвани от Хонконг, Сингапур, Швейцария, Канада, Люксембург и 
скандинавските държави. Оказва се, че най-важният фактор за конкурентоспособността им е ефективността на бизнеса, 
смятат от швейцарския институт. Лидерската позиция на САЩ се обяснява точно с това, както и с финансовия им сектор, 
иновациите и инфраструктурата. Конкурентоспособността на Китай също се покачва леко благодарение на подобренията 
в образователната система и публичните разходи. От държавите в Централна и Източна Европа Полша, Чехия и Словения 
се изкачват нагоре в класацията, докато Естония и Латвия слизат надолу, но остават на значително по-предни позиции от 
България. Всички останали източноевропейски страни са били засегнати от кризата в Русия и Украйна и по-голямата 
пазарна несигурност, смятат още от IMD. 
България почти не мърда в световните класации 
В края на миналата години за пореден път Институтът за пазарна икономика представи изследването си "България в 
международните класации". Изводите от него са почти без промяна през последните години - в страната липсва осезаем 
напредък в подобряването на икономическата среда, на ефективността в публичните услуги, в ограничаването на 
корупцията. Това води и до липса напредък в подобряването на условията на живот и бизнес в страната. България показва 
особено слаби резултати в Индекса за възприятие за корупцията, където оценката за страната е под половината от 
максималната. Особено голям проблем е подкупността в съдебната система, както и зависимостта на съдилищата. 
 
√ Такса смет ще се определя по нов начин 
Общините засега харесват два модела - на база площта на имота или броя на ползвателите 
Такса смет ще се изчислява по нов начин от 1 януари 2016 г. Промяната е заложена в проект за изменение на Закона за 
местните данъци и такси, който в момента се обсъжда на работна група между правителството, Националното сдружение 
на общините и бизнес организации. В първоначалният вариант, с който "Капитал" разполага, е записано, че общинските 
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съвети по градове ще имат право да избират между 4 варианта за изчисление на таксата – на база квадратура, брой на 
живеещите или работещите, на база генерираното количество отпадъци и на база показатели, като например сметка за 
ток, вода и др. Новият модел ще промени плащанията на всеки гражданин и компания. Най-вероятно ще вдигне сумата за 
хората и ще свие разхода на дружествата. 
Защо е нужна промяна 
От години такса смет не се изчислява както законът казва - да се заплаща за разходите по услугата. Сега тя е вид имуществен 
данък, който зависи от големината и квартала на жилището на човека (в центъра плащаш в пъти повече, макар да 
произвеждаш аналогично количество отпадъци с живеещия в краен квартал) или от инвестицията в сграда на компанията, 
и въобще не отчита произвеждания боклук. Има и друга диспропорция -  сега компаниите са натоварени финансово много 
повече спрямо гражданите при плащането на сметката по събирането на отпадъците и почистването на градовете и селата. 
От години управляващите отлагат ангажимента си да сменят модела. Сега е поредният опит. 
От предложените четири варианта вероятно повечето общини ще изберат най-лесния за прилагане, но също спорен по 
отношение на справедливостта - плащане на квадратура. Това автоматично ще снижи дължимото от компаниите и ще 
вдигне таксата за физическите лица. Точно в година на местни избори обаче трудно ще се продаде идеята на 
данъкоплатците, че от догодина може да плащат примерно двойно. Затова поредното отлагане е напълно възможно. 
Най-харесваният нов модел 
"Правилната пропорция и начин на определяне все още не са изчистени като единно становище в главите на работната 
група", коментира по време на парламентарния контрол във вторник финансовият министър Владислав Горанов. И според 
него данъчната оценка на имота не е справедлив критерий, докато събирането на таксата на база площ на жилище или 
предприятиe е справедливо. "И този подход не е пряко свързан с количеството на отпадъците, но е по-близко до тях, 
отколкото балансовата стойност на активите", каза министърът и допълни, че това е "най-лесното решение" спрямо други 
"относително сложни и нови за българската битност и нрав", каквото е например продажбата на торби за смет с цел 
точното установяване на количеството отпадъци на конкретното домакинство. 
Дончо Барбалов, зам.-кмет по финансите на Столичната община, коментира пред "Капитал", че за голям град като София 
най-приложим е критерият площ. Така ще се премахне диспропорцията между таксата за фирми и физически лица, от една 
страна, и между жителите на крайните и централните квартали, от друга. Той поясни, че в момента не може да даде 
конкретен пример, но най-вероятно ще има внушителни разлики в таксата за някои жилища. Според него не е приложим 
и вариантът със сметките за ток и вода, тъй като това не е определящо за генерираното количество отпадъци. "Вариантът 
брой жители също отпада, защото в София има около 200 хил. души, които не се водят тук по постоянен адрес." Решението 
е да се обвърже таксата с площта, смята зам.-кметът. 
Идея за плавно изравняване 
Сега плащането на такса смет ощетява бизнеса за сметка на физическите лица, смята и Барбалов. По неговите думи 
компаниите плащат 70% от годишните приходи от таксата, които са 150 млн. лв., докато създават едва 30% от общото 
количество отпадък. Не става ясно как са направени тези изчисления, при положение че от Столичната община твърдят, че 
не могат да изчислят точното количество отпадък на едно домакинство или фирма. 
В момента се правят разчети с колко ще се вдигне данъкът за хората и с колко ще намалее за бизнеса, ако той се обвърже 
с площта на имота. "Върви се към изравняване на тази пропорция, но този процес ще отнеме може би 10 години", смята 
Барбалов. 
Той е на мнение, че ще впоследствие може да се предприемат мерки, с които да се помогне на социално уязвимите групи, 
които по някаква причина не могат да си плащат дължимото. Размерът може да бъде намален по някакъв начин или да се 
субсидира. 
При фирмите също може да възникне проблем с този начин на изчисляване, тъй като различната дейност предполага 
различни количества генериран боклук. Една адвокатска кантора например може да заема същата площ колкото един 
ресторант, но ще произвежда много по-малко боклук. 
Също така Барбалов смята, че промяната не бива да се прави изведнъж, а да има някакъв гратисен период, както и че 
различните модели трябва да се тестват пилотно в няколко по-малки града и едва след това да се пристъпи към масово 
въвеждане. 
Емил Савов от Националното сдружение на общините коментира пред "Капитал", че организацията също е за пилотно 
въвеждане на новите модели в няколко града. Той е на мнение обаче, че обвързването на данъка с площта на имота е 
точно толкова справедливо, колкото и изчислението му на база данъчна оценка. По-справедливият за него модел, но и по-
трудно приложим, е на база точния брой на ползвателите на имота. 
 
Вестник Сега 
 
√ Поне 200 млн. лв. ще е дефицитът на здравната каса 
Цените за болниците може и да не се намаляват 
Въпреки заканите на управляващите и серията мерки срещу преразходи и тази година бюджетът на здравната каса върви 
към сериозен дефицит. Прогнозно, на база разходите към края на април, недостигът е 200 млн. лв., обяви управителят на 
НЗОК Глинка Комитов. 
"При лекарствата и медицинските изделия се очертава недостиг от около 108-109 млн. лв. За онколекарства се очертава 
недостиг от 59 млн. лв. и за болници - около 125 млн. лв., или общо около 292 млн. лева. Но тъй като имаме резерв от 93 
млн. лева, значи приблизителният дефицит е около 200 млн. лв.", изчисли Комитов пред БНТ. 
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През миналата година дефицитът на касата доведе до две актуализации на бюджета й за общо 325 млн. лв. Затова тази 
година на болниците бяха наложени твърди лимити, над които не се предвиждаше да се плаща. Касата има и възможност 
да намалява цените на клиничните пътеки и в началото на годината управляващата коалиция твърдо смяташе, че тази 
година бюджетът ще се спази. Постепенно обаче в лимитите бяха нанесени различни корекции, на част от болниците бяха 
отпуснати още пари, а твърдите бюджети за онколекарства бяха отменени и бюджетът на НЗОК отново върви към дефицит. 
Засега не е ясно как ще се компенсира дефицитът на касата. В понеделник от НЗОК предложиха да започнат преговори с 
лекарския съюз за намаляване на цените на пътеките за болничната помощ. След острата реакция и на лечебните 
заведения, и на съсловната организация касата промени позицията си. Вчера Глинка Комитов обясни, че е възможно да не 
се стигне до намаляване на цените на клиничните пътеки. "Никой не е казал и никой не е убеден, аз пък още по-малко, че 
ще се стигне до намаляване", каза той. 
Комитов поясни, че НЗОК е длъжна да поиска разговори за намаляване на цените на пътеките, ако анализите покажат 
преразход на обемите медицинска дейност, защото така е записано в рамковия договор, подписан с лекарския съюз. Той 
очаква в рамките на преговорите да се намери взаимно приемливо решение, балансиращо интересите на лекарите и 
касата. 
Шефът на касата напомни, че институцията е предложила законодателни промени, които ще й позволят да засили контрола 
над изразходването на средствата. "Контролните органи трябва да имат повече правомощия, за да може, когато се 
установи някакво нарушение в болнично заведение, да може да се наложи санкция в момента, а не постфактум", заяви 
Комитов. Според него не трябва се дават бюджети на болниците, а да се плаща само срещу отчетена дейност, тъй като в 
момента болниците се стремят да усвоят изцяло определените бюджети. 
 
√ България губи конкуренцията с другите от Източна Европа 
Страната ни е окупирала последните места в световна класация по ефективност на държавата и по качество на 
инфраструктурата 
България едва успява да се изкачи с едно стъпало нагоре и вече е 55-а от 61 държави в света по конкурентоспособност. 
Въпреки крачката напред позицията на България е доста далече от най-доброто постижение на страната през 2009 г., когато 
бе поставена на 38-о място. Това показва годишното проучване за световната конкурентоспособност на Швейцарския 
институт за развитие на управлението, в което присъстват 61 страни. Оценката е направена на база на над 300 критерия, а 
"къде сме ние" обяви вчера Центърът за изследване на демокрацията. 
България удря дъното по няколко показателя. Страната ни е поставена на последното 61-во място по качество на 
образователната система, висше образование, финансов риск, обучение на персонала. По правосъдие, банкова и 
финансова регулация сме на 59-о място. На същата позиция България е поставена и по критериите качество на живот и 
застаряване на населението. Най-големият плюс на страната ни пък са ниските цени - такси, наеми на офиси и др., отчита 
анализът. 
Страната ни е на 6-о място сред 61 държави по инвестиции в телекомуникации, а по абонати на мобилни телефони сме на 
12-о. По цени на тока за индустриални потребители сме на 19-о място, почти на същата позиция сме и по процедури по 
откриване на фирма. Малкото показатели, по които страната ни се класира добре, са свързани основно с ниските разходи 
за правене на бизнес, които са предимство в очите на инвеститорите. Такива са например скромните заплати на работници, 
служители и директори, сравнително ниските наеми и издръжка на живот. Единственият показател, по който сме първи, е 
ниският данък върху печалбата и доходите. 
Растящите държавни разходи и банковата криза са основните причини за влошаването на някои от показателите на 
България, стана ясно при представянето на изследването. Негативно се е отразила и безработицата, макар че тя бележи 
слабо понижение. 
ПИСТА 
8 години след членството си в ЕС България още е в стагнация и не е успяла да догони останалите държави от Източна 
Европа, обобщава анализът. Горещите точки все още са работата на публичната администрация, енергийната бедност и 
борбата с корупцията. Част от тях редовно присъстват и в годишните доклади на ЕК, но работата по проблемите върви 
бавно. 
 
Къде е България в класацията 
 

Силни страни позиция  

ставка на данък печалба 1   

реално облагане на физическите лица 3 

заплащане на мениджърите 3  

тарифи за широколентов интернет 

инвестиции в телекомуникации 6  

наеми на офиси 9 

ниво на заплатите 10 

 

Слаби страни позиция 

университетско образование 61 
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обучение на персонала 61 

банково законодателство 61 

финансов риск 61 

качество на живот 59 

правосъдие 59 

застаряване на нацията 59 

 
√ МФ поема пълния контрол върху обществените поръчки 
Агенцията за обществените поръчки, която от години е под шапката на министерството на икономиката, ще бъде 
прехвърлена към финансовото министерство. Така ведомството на Владислав Горанов ще получи пълен контрол в областта 
на обществените поръчки и ще отговаря не само за налагането на санкции, както е в момента, но и за провеждането на 
самата политика в сектора, предвиждат одобрени от правителството промени в Закона за обществените поръчки. 
Според мотивите към законопроекта преместването на АОП към финансовото министерство ще доведе до прилагане на 
единна политика. От това според авторите на предложението системата само ще спечели, защото една и съща структура 
ще отговаря и за методологията, и за предварителния контрол върху обществените поръчки, както и за последващото 
налагане на санкции. В момента контролът по спазването на закона се осъществява от агенцията за държавна финансова 
инспекция към МФ, а наказателните постановления се издават от финансовия министър или упълномощено от него лице.  
В мотивите не се дават повече аргументи защо се приема, че функционирането на агенцията към министъра на 
икономиката не е ефективно, и не създава ли допълнителни рискове концентрирането на власт. АОП е към министерството 
на икономиката от самото приемане на действащия закон за обществените поръчки през 2004 г. Тогава дебатите са били 
дали структурата да не е на подчинение на МС, за да има по-висок статут и да не се явява подчинена на министър, който в 
същото време е задължена да контролира. 
ПОПРАВКА 
С промените в закона се затваря и сериозна врата за корупция при възлагането на поръчки, запазени за предприятия на 
хора с увреждания. Възложителите занапред ще могат да залагат критерии за оценка на капацитета на кандидатите и при 
тези поръчки, което в момента е забранено. В такива търгове ще се допускат и неспециализирани фирми и офертите им 
ще се разглеждат, ако останалите предложения не покриват критериите или няма желаещи специализирани предприятия. 
 
√ Правителството даде зелена светлина за промените в приема на студенти 
Още един законопроект в сферата на образованието влиза за обсъждане в парламента. Правителството вчера одобри 
предложените от просветното министерство промени в Закона за висшето образование, които ще позволят обвързване на 
приема на студенти в университетите с оценката за качеството на обучение и реализацията на кадрите в съответните 
направления. 
Както "Сега" писа, обвързването на приема с оценката за качество и реализацията на кадрите ще позволи на 
правителството да ограничи или прекрати напълно приема в направления с ниски резултати в отделни университети. 
Анализ на просветното министерство показа, че при някои от най-модните направления като администрация и управление 
и икономика може да се стигне до нулев прием в държавна поръчка в близо половината от университетите, които в 
момента предлагат тези курсове. За сметка на това законопроектът позволява в тези направления да се приемат 
неограничен брой студенти срещу заплащане на пълните разходи по обучението. В момента има ограничение платените 
студенти, чийто прием бе допуснат като антикризисна мярка, да не надхвърлят 5% от капацитета на направлението. 
Ректорите подкрепят тази схема, защото тя им дава възможност да не загубят приходи. В същото време обаче допускането 
на изцяло платен прием в специалности, които държавата не счита за достатъчно добри като качество, предизвиква и 
критики. 
ОГРАНИЧЕНИЕ 
Сред оспорваните предложения ще бъде и новото изискване един преподавател да участва в институционалната 
акредитация само на 1 висше училище. Сега е позволено един преподавател да се брои на две места. Няма оценка на 
евентуалния ефект от прилагането на забраната. В законопроекта няма и разпоредби, които да уточняват как ще се 
прилагат тези текстове спрямо университети, вече получили институционална акредитация, или новият режим ще важи 
при стартиране на нови процедури. Тези текстове вече са предлагани в предходни изменения на Закона за висшето 
образование с цел да бъде ограничено набъбването на системата от висши училища, но безрезултатно. 
 
Вестник Класа 
 
√ Проф. Искра Белева: Ниският икономически растеж няма да ни вдигне доходите  
Растеж от 1.5%-2.5%, дори 3% не оказва съществено влияние върху заетостта, повишаването на доходите и върху 
реалното благосъстояние на хората в България. 
Основната теза в нашата средносрочна прогноза на Института за икономически изследвания към БАН е, че икономическото 
ни развитие остава изложено на всички възможни рискове, които отчитаме. В резултат на това прогнозираме позитивен 
ръст, но на много ниско ниво. Наистина имаме стабилизиране и лек растеж, но не в темповете, които са ни необходими, 
за да може той да даде ефект върху начина ни на живот, върху жизненото ни равнище. 
Предвижданията ни сочат, че външната среда, въпреки сигналите за нейното подобряване от гледна точка на търговските 
ни взаимоотношения с основните ни партньори и стабилизирането на икономическото развитие при тях, както и 
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съживяването на външната търговия, остава нестабилна. Тази неустойчивост прави трудно формулирането на национални 
приоритети и отстояването на национални политики. 
Знаем, че имаме рискови зони, свързани с отношенията в ЕС - Русия, не е ясно какво се случва по посока на Украйна и кога 
ще се стабилизира развитието там. Това са тлеещи потенциални огнища на напрежение и неопределеност, които могат да 
окажат и оказват негативно влияние върху икономическите ни показатели. 
Икономическите връзки между България и страни извън ЕС, като с Русия, например, имат по-скоро политически измерения 
и решения, след които следват икономическите ефекти. Това че политиците ни са избрали да следват европейския интерес, 
пренебрегвайки някои двустранни ползи, отразява визията на правителството. От чисто икономическа гледна точка, който 
и да попитате от туристическия бранш или икономист той ще ви каже, че загубата на няколко милиона туристи има 
съществено отражение в този сектор. Същото важи и за пазарите ни на селскостопанска продукция, и за големите 
инфраструктурни проекти, които имахме на един етап с Русия. От този ъгъл дилемата икономически изгоди - политически 
решения остава изцяло в ръцете на правителството. Тя е в неговите отговорности и ангажименти. 
Една гъвкава политика на национално ниво може да съхрани икономическите ни интереси, без да нарушава политическите 
ангажименти, които България поема. Примери за такова поведение имаме в поне няколко страни-членки на ЕС. Мисля, че 
това се отчита на европейско ниво и вероятно ще бъде направена корекция в най-скоро време. Гъвкава политика означава 
също една страна да предприема алтернативни решения за бързо заместване на празнотите в своя печеливш пакет. 
Българският износ се нуждае от преструктуриране и от насочване му към високотехнологичните отрасли. Необходим е 
отказ от поддържане на ниски работни заплати в страната, които сега, за съжаление, са основен елемент на 
конкурентноспособността на българската икономика. 
---------------- 
Проф. Искра Белева от Института за икономически изследвания е ръководител на проекта "Годишен доклад 2015 - 
икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания". 
 
√ Има и втори кандидат за управител на БНБ 
Почти година след гръмването на КТБ и провала на БНБ управляващите се задвижиха за със смяната на управителя. Във 
вторник в парламента официално беше представен Димитър Радев от МВФ като кандидат за гуверньор. Управляващите 
обаче са се срещали и с друг потенциален централен банкер, пише "Капитал". Това е Камен Захариев, който от 22 години 
работи в Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон. Пред медиата той не отрече, че се е съгласил да 
издигнат кандидатурата му, и потвърди, че с него е имало консултации през последните 4-5 месеца и очаква допълнителни 
през следващите дни. 
В момента управляващите търсят широка подкрепа за нов управител, като паралелно с това трябва да бъде променен и 
законът за БНБ, за да се осигури пълен мандат на новия гуверньор - в противен случай той би доизкарал този на Иван 
Искров, изтичащ през октомври. Вчера стана ясно, че ГЕРБ ще предложи новите текстове до дни, а изборът на гуверньор 
ще е през юни. 
Въпросът с концепцията 
Засега управляващите не са казалаи публично колко кандидата ще предложат, дали ще искат от тях концепции и ще има 
ли публично изслушване на концепциите им. 
Захариев отказа да коментира сегашното състояние на централната банка. "Мисля, че е рано да правя такива изявления. 
Аз съм подготвил визия за ролята на БНБ, тя е готова и ако ме поканят, ще я представя в парламента", каза Захариев. 
Попитан какво спешно трябва да се промени в банковия регулатор, той отбеляза, че в краткосрочен план първата задача е 
новото ръководство да направи вътрешно разследване дали политиките на БНБ съответстват на най-добрите световни 
практики и ако не - да се направят корекции. "Непосредствена задача е да се създаде нов екип и да се възстановят 
доверието в БНБ и духът на истинските професионалисти в централната банка, които в момента за обезкуражени", допълни 
Захариев. Той смята, че дългосрочна цел на новото ръководство на БНБ трябва да бъде влизането в европейските структури 
на банкова регулация и в края на мандата на управителя - в еврозоната. 
Кой е Захариев 
От 2008 г. досега Захариев е директор на екипа по глобално преструктуриране и възстановяване на активи, отдел по 
управление на риска, в ЕБВР, Лондон, и член на комитета по управление на риска на ЕБВР. За повече от пет  години - от 
2003 г. до 2008 г., е бил директор за Украйна на ЕБВР, където е управлявал операциите и портфолиото на банката в страната 
от 2 млрд. евро. 
Захариев започва работа в банката през 1993 г. и извървява пътя си от най-ниското стъпало. Започнал е като старши 
юрисконсулт. 
Завършил е международно право в Московския институт по международни отношения през 1982 г. След това е научен 
сътрудник в Хумболтовия университет в Берлин, където защитава докторантура по международно право. Научен 
сътрудник е в Института за международно публично право "Макс Планк", Хайделберг. Стажът му по английско и 
международно банково и финансово право минава в Simmons & Simmons. Камен Захариев е член на Британския институт 
на директорите (IoD), на консултативния съвет на инвестиционните фондове в Югоизточна Европа. Владее английски, 
немски, руски, а също така разговорно френски, италиански и украински език. 
Първият кандидат 
Първият показан кандидат за поста - съветникът в Международния валутен фонд (МВФ) Димитър Радев от вторник започна 
представянето си пред парламентарно представените политически партии. До две седмици кандидатурата му ще бъде 
внесена в Народното събрание, обяви Менда Стоянова от ГЕРБ. Радев работи от 14 години в МВФ, като позицията му е да 
предлага техническа помощ на държави в криза при управлението на държавните финанси и според експерт от Вашингтон 
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тя се равнява на директен пратеник на Кристин Лагард за страни от Източна Европа, Централна Азия, Близкия изток и 
Африка. 
Преди да замине в САЩ, Радев е прекарал 21 години в Министерството на финансите. Бил е заместник-министър на 
Димитър Костов (настоящ подуправител в БНБ) в правителството на Жан Виденов, а също и на Муравей Радев от 
правителството на Иван Костов. Напуска министерството при избирането на Милен Велчев. 
 
investor.bg 
 
√ Бизнес климатът се подобрява в пети пореден месец 
По-благоприятни нагласи има в строителството, търговията на дребно и услугите, докато в промишлеността те 
се запазват, отчита НСИ 
Стопанската конюнктура в страната през май се подобрява с 3,1 пункта - четвърти пореден месечен ръст след покачването 
с 3,8 пункта през януари, 1,2 пункта през февруари и 0,9 пункта през март и 2,5 пункта през април, показва анкетата на 
Националния статистически институт (НСИ). 
Показателят за бизнес климата* през изтичащия месец отчита по-благоприятните мнения на стопанските ръководители в 
строителството (+2,5 пункта), търговията на дребно (+5,7 пункта) и услугите (+8,1% пункта), докато в промишлеността 
нагласите на практика се запазват. 
Общ показател на бизнес климата: 
 

 
Графика: НСИ 
 
В промишлеността анкетата регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки, което е 
съпроводено и с по-благоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца. 
В строителство подобрението се дължи на по-благоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото 
бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност запазва равнището си от 
предходния месец, като прогнозите им за следващите три месеца остават оптимистични макар и по-резервирани в 
сравнение с април. 
В търговията на дребно повишението е поради подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес 
състоянието на предприятията. Мненията им за обема на продажбите през последните три месеца са също благоприятни, 
като и очакванията за следващите три месеца се подобряват. 
При услугите има ръст, който се дължи на по-оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието 
на предприятията. Относно търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията за 
следващите три месеца са по-резервирани. 
Несигурната икономическа среда остава основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, следван от 
конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.   
По отношение на продажните цени мениджърите от всички отрасли предвиждат те да останат без промяна през 
следващите три месеца. 
* Показателят „бизнес климат” е средна геометрична на балансите на оценките за настоящата и за очакваната бизнес 
ситуация в предприятията през следващите шест месеца. Общият показател на бизнес климата е претеглена средна 
аритметична на четирите отраслови показателя за промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите. 
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√ Горанов: Към края на май бюджетният излишък ще е минимум 1,236 млрд. лв. 
Това е третият пореден месец с излишък, отчита финансовият министър 
Към края на май бюджетният излишък ще е минимум 1,236 млрд. лв. Това разкрива министърът на финансите Владислав 
Горанов в отчета си за изпълнението на консолидирана фискална програма (КФП) пред министрите, предава пресслужбата 
на кабинета, цитирайки стенограмата от днешното правителствено заседание. 
Финансовият министър отбелязва, че към края на април има излишък по консолидираната фискална програма в размер на 
1,066 млрд. лв. Така прогнозите на финансовото ведомство от края на април на практика се потвърждават. Окончателно 
потвърждение ще дадат данните за състоянието на бюджета, които предстоят да бъдат публикувани в петък, 29 май. 
По думите на Горанов тази тенденция се запазва и при фискалното изпълнение за месец май. Очакванията са в края на 
май излишъкът да е минимум 1,236 млрд. лв. 
Финансовият министър отбелязва също, че това е третият пореден месец, в който на месечна база се отчита излишък по 
КФП. 
Приходите и помощите за първите пет месеца на 2015 г. се очаква да бъдат в размер на около 13,8 млрд. лв., или 45,4 на 
сто от годишния план. 
 „Към края на май в частта на приходите имаме 17,1 на сто номинален ръст – 2,014 млрд. лв. повече спрямо същия период 
на 2014 г. Разходите са съпоставимо същите, както същият период на миналата година – 12,554 млрд. лв.“, казва Горанов. 
През първото тримесечие разходите бяха за 7,53 млрд. лв., а приходите и помощите - за 7,8 млрд. лв. 
 


