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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите 
Телевизия BBT 
 
√  Интервю  на  г‐н  Васил  Велев  в  сутрешния  блок  на  ВВТ  относно  приоритетите  през  2011  г.  на  национално 
представителните работодателски организации в България  
http://www.bbt.tv/sutrin_s_bbt  
 
 
√ Информационна агенция „Фокус” 
http://www.focus‐news.net/?id=n1485654  
 
Синдикатите много често забравят, че никой у нас не взема само 240 лв. минимална работна заплата. Върху сумата се 
начислява  клас  прослужено  време.  Така  брутната  минимална  заплата  е  много  по‐голяма.  Това  каза  пред  Агенция 
„Фокус”  Васил  Велев,  председател  на  Асоциация  на  индустриалния  капитал.  За  тази  година  са  уточнени  вече  и 
минималната заплата, и минималните осигурителни прагове, затова няма причини по средата на годината да се правят 
промени, които иначе се договарят в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество, каза Велев по повод 
становището на КНСБ, че минималната работна заплата трябва да се повиши на 290 лв.  
 
Темата може да бъде актуална в средата на годината, когато ще започнат разговорите за минималната работна заплата 
и осигурителните прагове за 2012 г. Тогава ще има повече информация за това накъде върви икономиката, уточни Велев. 
„Минималната  заплата  е  заплата,  която  трябва  да  се  изработва.  В  същото  време  трябва  да  има  защитна  мрежа  за 
социалнослабите, които да получават съответните помощи под определен праг на бедност. Тези неща не трябва да се 
смесват – заплатите се изработват и минималната заплата е някаква единица, която се използва като разчет, всеки може 
да прояви стремеж за по‐висока квалификация, за по‐висока производителност и да търси работа, за която да получава 
по‐високо възнаграждение. Не бива административно да се определят възнагражденията, ако икономиката е пазарна”, 
обясни  Велев.  Няма  нито  рязък  ръст  в  производителността,  нито  рязък  ръст  в  доходите,  нито  рязко  подобряване  на 
ликвидността  в  икономиката,  за  да  се  разгледа  извънредно  нивото  на  минималното  работно  заплащане.  
Велев коментира,  че минималната работна заплата би могла да се промени, ако има трайни сигнали,  че се излиза от 
кризата и че БВП расте и това ще стане ясно до края на годината. Ако това е налице, може да се планира увеличение на 
работната заплата от началото на 2012 г., каза още Велев.  
 
Вестник Пари 
 
√ Обществените поръчки и администрацията са слабите места в усвояването на европарите 
http://pari.bg/static/pdf/pages/07.pdf  
  
България трябва да създаде закон за еврофондовете, препоръчват от парламентарната комисия по европейски въпроси 
Обществените поръчки и капацитетът на отделните административни звена са двете основни слабости в усвояването на 
средствата  от  еврофондовете.  Това  става  ясно  от  годишния  доклад  на  парламентарната  Комисия  по  европейските 
въпроси и контрола на европейските фондове (КЕВКЕФ). Оттам препоръчват да се активизира и работата по идеята за 
закон за европейските фондове, тъй като проучването им сред останалите държави членки показват, че подобна единна 
нормативна уредба е подходящ модел. 
 
Констатации и препоръки 
Най‐голям  дял  от  констатираните  нередности  от  страна  на  одитиращите  органи,  така  и  от  страна  на  Европейската 
комисия са именно обществените поръчки, коментира Моника Панайотова, която е председател на комисита. Поради 
тази причина и разработването на нов Закон за обществените поръчки е ключов момент в изпълнението на одобрените 
за финансиране проекти. 
 
От комисията препоръчват през 2011 г. да се работи и върху намаляването на бюрокрацията. Като особено важен проект 
се  изтъква  въвеждането  на  възможност  за  подаване  и  обработване  на  проектопредложенията  по  електронен  път. 
Препоръчва  се  и  да  се  постигне  синхронизация между  финансовата информация,  генерирана  от  различни  източници 
като ИСУН и Националния фонд. 
 
Нов закон ‐ задължително 
През 2010 г. от КЕВФЕФ са направили проучване в страните от общността във връзка с идеята в рамките на един закон 
да бъдат събрани всички нормативни разпоредби, касаещи европейските фондове и субсидии. Оказва се, че подобна 
практика  има  в  Гърция,  Дания,  Естония,  Латвия,  Словакия,  Финландия  и  Швеция  и  тя  е  добра.  Затова  от  комисията 
насърчават  идеята.  Други  техни  по‐дългосрочни  препоръки  са  например  разработването  на  национална  визия  за 
управление на еврофондовете за следващия планов период, както и българската стратегия 2020. 



Изпълнение на прогнозите 
От комисията отчитат в доклада си,  че през миналата  година бяха усвоени 1.6 млн. EUR,  което е около 10% от общия 
обем на европейските субсидии, до които България има достъп по оперативните програми. В същото време те обръщат 
внимание, че този резултат се разминава и с първоначално зададените прогнози. Така например прогнозата за размер 
на  договорените  средства  е  изпълнена  на 77.8%.  С малко  по‐добри  резултати  ‐  към 90%,  са  програмите  „Регионално 
развитие”  и  „Конкурентоспособност”.  При  сертифицирането  на  плащанията  над  50%  изпълнение  има  по  „Техническа 
помощ”, „Административен капацитет”, „Регионално развитие” и „Транспорт”.  
 
Тема с продължение 
Междувременно и  председателят  на  парламентарната  комисия  по  европейски  въпроси Моника Панайотова  се  обяви 
против „амнистията”  за общините по програма САПАРД. „Не е редно държавата да покрива непризнатите разходи на 
общините  по  проектите  им.  Правилата  трябва  да  важат  за  всички”,  казва  тя.  Подобна  позиция  изказа  и  кметът  на 
Габрово  ‐  общината  с  най‐много  европроекти.  „Амнистията  може  да  доведе  до  лоша  практика.  Служителите  в 
администрацията ще се отпуснат допълнително, тъй като, щом веднъж е имало компромис, ще се надяват и на нови”, 
казва Николай Сираков  (повече  за опита на  Габрово в  усвояването на европейски  субсидии на  стр. 21). Преди ден от 
Българската  стопанска  камара  и  Българската  асоциация  на  микропредприятията  също  коментираха,  че  не  е  редно 
данъкоплатците да плащат за грешките на местната власт. 
 
√ Газовите посредници може да отпаднат от 2013 г. 
http://pari.bg/static/pdf/pages/09.pdf  
 
През  юни  2011  г.  „Газпром  експорт”  и  „Булгаргаз”  трябва  да  сключат  дългосрочен  договор  за  доставка  на  гориво 
Поредно  обсъждане  за  изключване  на  газовите  посредници  между  „Газпром”  и  „Булгаргаз”  се  е  провело  между 
изпълнителния директор на обществения доставчик Димитър Гогов и президента на руската  газова компания Алексей 
Милер. По време на разговорите е станало ясно, че това може да стане през 2013 г. Руските медии съобщиха вчера, че се 
очаква през юни 2011 г. дъщерното дружество на „Газпром” ‐ „Газпром експорт”, да подпише пряк дългосрочен договор 
с „Булгаргаз”. 
 
Уговорки от миналото 
Още през май 2010 г. българският обществен доставчик обяви, че води преговори с „Газпром експорт” за сключване на 
20‐годишен  договор  за  доставка  на  природен  газ.  Това  означаваше,  че  от  технологичната  верига  трябва  да  бъдат 
изключени два от посредниците от руска страна ‐ „Овергаз Инк” и „Винтерсхал”. Този вариант, както и поевтиняването 
на горивото на входа на България бяха обсъдени при посещението на Владимир Путин през ноември 2010 г. Въпреки че 
българското правителство очакваше след разговорите с руския премиер да бъде договорено поевтиняване на газа с 5‐
7%, то не се случи. Путин тактично насочи българското правителство към преговори с държавната „Газпром” с мотива, че 
цената на компанията е до 50% от общата стойност на природния газ за крайните потребители, а останалото отива при 
посредниците. 
 
Обратното броене до 2013 г. 
В края на 2010 г. изтече един от договорите с „Овергаз” ‐ за доставка на около 1 млрд. куб. м синьо гориво. Компанията 
обаче  има  още  два  контракта  за  снабдяване  с  газ,  които  изтичат  през 2012  г.  Тогава  трябва  да  изтече  и  договорът  с 
„Винтерсхал”. 
 
Общи приказки за „Южен поток” 
Освен  изключването  на  посредниците  между  „Булгаргаз”  и  „Газпром”  шефовете  на  двете  компании  са  обсъдили 
текущото  състояние  и  перспективите  за  развитие  на  сътрудничеството  между  двете  държави  в  газовата  сфера.  По 
отношение на проекта „Южен поток” Милер и Гогов са стигнали до заключението, че отчитайки увеличеното търсене на 
газ  в  Европа,  своевременната  реализация  на  газопровода  ще  съответства  на  интересите  на  милиони  европейски 
потребители.  Между преговорите за поевтиняването на природния газ при посещението на руския премиер Владимир 
Путин миналата година беше подписано и акционерното споразумение между „Газпром” и „Булгаргаз”. Така сегашното 
посещение на Димитър Гогов се оказа продължение на българо‐руските енергийни преговори от ноември 2010 г. 
 
 
√ Правителството отново ще опита да продаде 11 държавни компании 
http://pari.bg/static/pdf/pages/11.pdf  
Правителството ще направи нов опит да приватизира 100% от “Монтажи” ЕАД. Цената този път е 60 млн. лв., която е с 
10.02 млн. лв. по‐ниска от предишната. Това показва съобщение на Агенцията за приватизация и следприватизационен 
контрол  (АПСК)  за  цените  на  компаниите,  които  ще  бъдат  предложени  за  приватизация  на  25‐ия  централизиран 
публичен търг (ЦПТ). На него ще бъдат изложени за продан дялове от 11 дружества. 
  
Пазарът реши 
“Цената на “Монтажи” е понижена заради липсата на интерес в предния търг”, обясниха за в. “Пари” от АПСК. Участници 
на пазара обаче прогнозираха, че и този път едва ли ще има интерес към “Монтажи” и пакетът може отново да си остане 
в ръцете на държавата. 



“Приватизацията за такава голяма компания не би трябвало да се прави по този начин, но държавата си решава”, каза 
Цветослав  Цачев  от  инвестиционния  посредник  “Елана  Трединг”.  Той  добави,  че  при  предишния  търг  са  следили 
компанията само от любопитство, и определи цената от 70 млн. лв. Като много висока. “Дали този път ще се продаде 
“Монтажи”,  зависи  от  интереса  на  инвеститорите,  но  засега  няма  заявено  намерение  за  покупка  на  дружеството”, 
добави  Цветослав  Цачев.  Капиталът  на  “Монтажи”  ЕАД  е  апортиран  в  “Държавна  консолидационна  компания”  ЕАД, 
която от своя страна е 100% собственост на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 
 
По‐малко пари 
От всички пакети на 11‐те дружества,  които ще  се  предложат на 25‐ия ЦПТ,  държавата очаква да  събере 73 млн.  лв., 
което е с 8.7%  по‐малко оточакваните 79.9 млн.  лв. по време на 24‐ия ЦПТ. Тогава обаче интересът на инвеститорите 
беше  почти  нулев.  Очакванията  на  играчи  на  борсата  и  към  новия  търг  не  предвещават  засилен  интерес.  Според 
съобщението на АПСК 7 от пакетите ще се продадат срещу непарични платежни средства, или т.нар. компенсаторки, а за 
останалите 4 ще трябва да се плаща кеш. Както и досегашните търгове, така и на предстоящия пакетите ще се продават 
срещу  пари  в  брой,  а  срещу  по‐неатрактивните  ще  се  зануляват  компенсаторки.  От  АПСК  обясниха,  че  четирите 
компании, които ще се приватизират с пари, са “Монтажи”, “Нестле Айс Крийм България” АД, “Свободна безмитна зона‐ 
Бургас”  АД и  “Транзитна  търговска  зона”  АД.  Изчисленията  на  в.  “Пари”  показват,  че  останалите  седем пакета,  които 
може да се купят с непарични средства, струват общо 656 хил. лв., а атрактивните дружества са оценени на 72.3 млн. лв. 
Държавата  ще  търси  3.15  млн.  лв.  за  19.45%  от  капитала  на  “Свободна  безмитна  зона‐Бургас”,  а  46%  от  акциите  на 
варненската “Транзитна търговска зона” се оценяват на 6.9 млн. лв. Предстои информацията за търга да се публикува в 
“Държавен вестник” и тогава да се уточнят началната и крайната дата за покупка на дяловете. 
 
Рестарт 
Сред интересните пакети е и държавният дял от 10.86% в производителя на сладоледи “Нестле Айс Крийм България”. 
Акциите бяха предложени и на предния търг, но малко преди началото му АПСК реши да оттегли пакета. От агенцията 
заявиха, че засега не могат да коментират защо преди пакетът е бил изваден, като добавиха, че ще има допълнителна 
информация  до  края  на  тази  седмица.  Сравнение  в  цената  на  държавния  дял  показва,  че  след  като  беше  оттеглен 
пакетът от 24‐ия ЦПТ, вече цената е повишена близо 6 пъти. В началото държавата предлагаше да продаде своите 389 
276 акции на цена 1 лв. всяка, а сега цената е увеличена до 5.87 лв. за акция. Така за близо 11% от “Нестле Айс Крийм 
България” купувачът трябва да извади 2.3 млн. лв. При оттегляне на компанията от 24‐ия търг от АП заявиха за в. “Пари”, 
че “постъпила допълнителна информация, свързана с уточняване на параметрите по сделките”, е причина да се изтеглят 
книжата.  Сега 6  пъти по‐високата цена и  вероятното желание на държавата да вземе повече пари може да  сеокажат 
добри мотиви за предишното изтегляне. 
 
√ Над 39 хил. са се обучили по ваучерната схема “Аз мога”  
http://pari.bg/static/pdf/pages/20.pdf  
През март ще бъде обявена новата, трета процедура ‐ “Аз мога повече”, с финансов ресурс за обучения от 50 млн. лв. 
 
Общо 39 051 заети лица са нповишили квалификацията си чрез обучения по проведените досега две ваучерни схеми “Аз 
мога”, които се финансират от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР). Най‐голям интерес е бил 
проявен към езиковите обучения, като най‐търсени се оказват курсовете по английски език, показва справка на Агенци‐ 
ята  по  заетостта  (АЗ).  За  повишаване  на  квалификацията  или  придобиване  на  ключови  компетенции  досега  бяха 
отпуснати близо 51 млн. лв., по около 25 хил. лв. за всяка от двете схеми. Заради огромния интерес през март предстои 
да бъде даден старт на извънредната нова процедура от същия тип ‐ “Аз мога повече”. Тя е с бюджет от 50 млн. лв., т.е. 
колкото  е  общият  размер  на  сумите по обявените досега  процедури.  От АЗ  коментират,  че  новата  схема все още е  в 
процес на разработване, но скоро се очаква да дадат и повече подробности по нея. Плановете са да се обучат общо 65 
хил. души ‐ 40 хил. по ключови компетенции, а останалите да подобрят професионалната си квалификация. 
 
Кой можеда кандидатства 
По схемите “Аз мога” може да кандидатстват заети лица по трудов договор или самонаети без значение от сферата им 
на  дейност.  Изключенията  са  само  за  работещите  в  органите  на  държавната  администрация,  администрацията  на 
органите  за  местно  самоуправление,  съдебната  система,  системите  на  народната  просвета,  Министерството  на 
вътрешните работи и Министерството на отбраната. 
 
Кандидатите могат да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения, така 
че да повишат шансовете си за заетост и кариерно развитие.  
 
Как се кандидатства 
Безплатните  обучения  се  реализират  чрез  т.нар.  ваучерна  схема,  т.е.  получавате  ваучер  за  обучение  на  определена 
стойност. Кандидатства се в бюрото по труда по местоживеене или по месторабота на служителя. Подава се заявление, в 
което  се  попълват  основни  лични  данни,  данни  за  местоработата  и  обучението,  към  което  е  проявен  интерес.  Има 
възможност  за  участие  в  езикови  и  компютърни  курсове  на  различни  нива,  курсове  по  счетоводство,  управление  на 
времето  и  на  конфликтите,  писане  и  управление  на  европейски  проекти  и  т.н.  Подадените  заявления  се  разглеждат 
периодично.  Кандидатът  получава  ваучера  за  съответното  обучение  след  уведомително  писмо  дали  е  одобрен. 
Ваучерите са поименни и не може да се преотстъпват. В рамките на 5‐дневен срок от получаването на уведомителното 



писмо кандидатът трябва да потвърди в съответното бюро по труда, че ще посещава курса, за да не изгуби правата си. 
Всяко заето лице има право само на един ваучер за обучение по професионална квалификация и на един за обучение по 
ключови компетентности за периода на изпълнение на ОПРЧР. 
 
Какво печелят обучителите 
Обучителните  центрове  получават  за  извършената  от  тях  услуга  сума,  равна  на  стойността  на  ваучерите  за  обучения, 
проведени при  тях. До момента реално са разплетени 4.5 млн.  лв., и  то  само по първата процедура. Досега някои от 
обучаващите организации се оплакваха от забавяне на плащанията. От АЗ пък коментират, че една от причините е, че 
самите обучаващи фирми невинаги предоставят пълния комплект от изискуеми документи за отчитане на проведения 
курс. Друг проблем, който са забелязали експертите на агенцията, е, че материално‐техническата база на обучителните 
центрове невинаги е отговаряла на държавните образователни изисквания. Но колкото и каквито и да са проблемите, и 
обучаваните, и обучаващите са по‐скоро доволни. Същото важи и за държавните служители, за които схемите “Аз мога” 
се утвърдиха като едни от най‐успешните по програмата за развитие на човешките ресурси. 
 
 
Вестник Монитор 
 
√ Предричат фалит на Гърция и Ирландия до 2016 г. 
http://www.monitor.bg/article?id=277685  
Две  трети  от  инвеститорите  и  анализаторите,  участвали  в  проучване  на Bloomberg  на  икономическия форум  в Давос, 
предричат до 5 години фалит на Ирландия и Гърция, съобщава Investor.bg. Очакванията на анкетираните са, че Испания 
няма да фалира, а три четвърти не очакват това да се случи с Италия. 
 
Участниците  в  изследването  –  над  1000  инвеститори  и  анализатори,  са  разделени  почти  по  равно  по  въпроса  дали 
еврото като цяло ще колабира. Повечето от 45‐те процента, които очакват разпад на еврозоната, казват, че това няма да 
стане през следващите 5 години, докато според 48% това никога няма да се случи. Над една десета от тях очакват това 
да се случи до края 2011 г. 
 
Президентът  на  Европейската  централна  банка  (ЕЦБ)  Жан‐Клод  Трише,  който  за  последен  път  участва  във  форума  в 
ролята  си  на  президент  на  ЕЦБ,  определи  идеята,  че  страна  от  еврозоната  може  да  я  напусне,  като  абсурдна. 
Участниците в проучването са разединени по въпроса дали Португалия ще фалира, докато мнозинството имат доверие в 
икономиката на Испания и не смятат, че страната ще изпадне в несъстоятелност.  Подобен песимизъм илюстрира колко 
са неотложни мерките за възвръщане на доверието на инвеститорите, за които германският канцлер Ангела Меркел и 
френският президент Никола Саркози трябва да се договорят, след като извънредната финансова помощ от почти 1 
трлн. долара не успя да успокои пазарите. Във вторник цената на 10‐годишните португалски ценни книжа се понижи, 
повишавайки доходността им с 12 базисни пункта до 7,06% или с премия от 392 пункта над еквивалентните германски 
облигации. Доходността по испанските облигации се повиши с 10 базисни пункта до 5,25%, а на 10‐годишните гръцки 
облигации с 12 базисни пункта до 11,34%.  
 
Атина продава имоти за 300 млрд. евро 
Гърция обмисля планове за изплащане на своя дълг чрез продажбата на държавни имоти, чиято стойност може да е до 
300 млрд. евро, съобщава агенция Bloomberg, цитирана от Investor.bg. Международният валутен фонд (МВФ) и редица 
институции и политици в ЕС, които се бяха обявили против спасяването на Гърция, призовават страната да пристъпи към 
продажбата на множество казина, голф игрища, летища и дори острови, за да изплати своя дълг и да избегне фалит. В 
момента  никой  не  знае  на  колко  точно  се  оценяват  всички  държавни  имоти  в   Гърция.  Различни  оценки  сочат  сума 
между 200 и 300 млрд. евро. Около 40% от регистрираните тях са с оспорван статут, като за още 25% няма достатъчно 
данни относно юридическото им положение. „Иска ми се да бяха 300 млрд.  евро или 280, 250, или 200 млрд.  евро“, 
казва министърът на финансите на Гърция Георгиос Папаконстантину. Фактът е, че просто не знаем, добавя той.  
 
Вестник Сега 
 
√ Всяка четвърта обществена поръчка заобикаля търга 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8181&sectionid=3&id=0000604  
Над 25% от всички обществени поръчки през 2010 г. са проведени не с открит търг, а с друга процедура, съобщиха вчера 
от Българската стопанска камара (БСК). Министерства и агенции масово са избирали по‐непрозрачните пътища на пряко 
договаряне  или  покана.  Затова  според бизнеса  Агенцията  по  обществени  поръчки  (АОП)  трябва да  проверява  всички 
процедури,  при  които  се  избягва  открит  конкурс.  БСК  предлага  това  изрично  да  се  запише  в  новия  Закон  за 
обществените поръчки в специално писмо до министрите Трайчо Трайков и Томислав Дончев.  
 
Възлагането  на  големи  обществени  поръчки,  от  подготовката  на  тръжните  книжа  до  избора  на  изпълнител,  да  се 
извършва  от  експертно  звено  извън  министерствата  и  агенциите,  за  да  се  прекъсне  връзката  между  възложител  и 
изпълнител и да намалеят възможностите за корупция, искат от БСК. Друга идея е в закона да се запише, че държавата 
трябва да плати на фирмите до един месец след като изпълнят поръчката. Сега се  залагат  срокове  за над 5 месеца и 
повече. 100 млн. лв. са вземанията на фирми, които доставят медицински консумативи и оборудване за вече изпълнени 



доставки. БСК предлага в регистъра на обществените поръчки да се качва повече информация ‐ за условия, срокове за 
плащане, сключени анекси и др.  
Министърът  по  еврофондовете  Томислав  Дончев  обяви,  че  ще  се  предвиди  възможност  ведомствата  да  възлагат  на 
фирми, които са 100% държавна собственост, поръчки без търг. БСК обаче смята, че това ще навреди на конкуренцията и 
ще оскъпи поръчката. 
 


