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√ Асоциацията на индустриалния капитал свиква Съвета за икономически растеж заради търговския 
регистър   
http://bnr.bg/sites/horizont/News/Business/Pages/turg-rigistr.aspx 
Асоциацията на индустриалния капитал иска свикване на Съвета за икономически растеж заради проблемите 
с търговския регистър, съобщи председателят на Асоциацията Васил Велев в интервю за "Хоризонт" и 
предаването "Преди всички". Вписванията, които трябва да стават за ден, сега се бавят месец, каза той и 
изреди някои от последиците от това забавяне:  
При нас една нова фирма не е ясно кога ще бъде вписана. Т.е. това е неопределен срок за стартиране на 
нов бизнес у нас в момента. Наближава сезонът на общите събрания на акционерите. Общите събрания 
се обявяват чрез търговския регистър. Те не могат да бъдат свикани при сегашното функциониране на 
регистъра, тъй като трябва да бъдат обявени 30 дни преди събранието и това е много сериозен проблем 
и за публичните компании, това е сериозен проблем и за борсата.  
До края на февруари забавянето ще бъде преодоляно, обеща изпълнителният директор на Агенцията по 
вписванията Виолета Николова и допълни, че 2 хиляди в секунда са заявките към Търговския регистър:  
Законът регламентира 14-дневен срок за произнасяне по заявленията, подадени в търговския регистър. 
Към момента по отношение на актовете на съда, произнасянето е незабавно, какъвто срок изисква 
законът. А що се касае до новите регистрации, забавянето е сведено до 4 дни, като до края на месец 
февруари ще бъде преодоляно изцяло.  
 
Агенция Кросс 
 
√ Съветът за икономически растеж да се свика заради проблемите с Търговския регистър, настояват от 
АИКБ 
http://www.cross-bg.net/balgariya/88-novini-i-sabitiya/1194407-savetat-za-ikonomicheski-rastezh-da-se-svika-
zaradi-problemite-s-targovskiya-registar-nastoyavat-ot-aikb 
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява министър Трайчо Трайков спешно да свика 
Съвета за икономически растеж, за да се намери изход от влошеното администриране на Търговския 
регистър. „Въпреки установените от закона кратки срокове, длъжностните лица се бавят повече от месец и 
това се превръща в съществена пречка пред нормалното функциониране на бизнеса у нас", изтъква 
председателят на АИКБ Васил Велев в писмо до министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Копие от 
писмото е изпратено и до министъра на правосъдието Маргарита Попова, съобщиха от асоциацията. 
Работодателите сигнализират, че закъснението ще се отрази и на общите събрания на акционерите. Те се 
насрочват чрез обяви в Търговския регистър поне 30 дни предварително, затова изоставането става много 
сериозен проблем и за публичните компании, а и за борсата. 
Тревогите на АИКБ се засилиха и от дискусия по БНР в сряда, 23 февруари. От Агенцията по вписванията 
обявиха, че всяка секунда при тях постъпвали по 2000 заявления. Ако е вярно, излиза, че има по 57,6 милиона 
заявки за вписвания всеки работен ден у нас, с което ще да сме надминали по активност даже и водещите 
икономики в света. 
Реалността обаче е по-различна, констатират работодателите. Досега са постъпвали по 3000 заявления 
дневно, като капацитетът на агенцията стига едва за половината заявки и това генерира закъснението. АИКБ 
алармира и настоява Съветът за икономически растеж да се произнесе дали, кога и с какви ресурси ще се 
преодолее възникналият административен проблем. 
Работодателите очакват Съветът да разгледа и въпроса дали Търговският регистър да събира такси, 
надвишаващи почти пет пъти определения му бюджет? По тази причина, предполагат от АИКБ, Търговският 
регистър е претоварен с обявяването и на годишните финансови отчети. Логично ли е и Търговският регистър 
да се обременява с информация, която така или иначе се предоставя и в Националния статистически 
институт, и в Националната агенция за приходите? 
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Председателят на АИКБ Васил Велев настоява Съветът за икономически растеж спешно да обсъди 
възникналите проблеми. 
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√ Съветът за икономически растеж да се свика заради проблемите с Търговския регистър, настояват от 
АИКБ 
http://speshno.info/news.php?id=189347 
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява министър Трайчо Трайков спешно да свика 
Съвета за икономически растеж, за да се намери изход от влошеното администриране на Търговския 
регистър. "Въпреки установените от закона кратки срокове, длъжностните лица се бавят повече от месец и 
това се превръща в съществена пречка пред нормалното функциониране на бизнеса у нас", изтъква 
председателят на АИКБ Васил Велев в писмо до министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Копие 
от писмото е изпратено и до министъра на правосъдието Маргарита Попова, съобщиха от асоциацията. 
Работодателите сигнализират, че закъснението ще се отрази и на общите събрания на акционерите. Те се 
насрочват чрез обяви в Търговския регистър поне 30 дни предварително, затова изоставането става много 
сериозен проблем и за публичните компании, а и за борсата. 
Тревогите на АИКБ се засилиха и от дискусия по БНР в сряда, 23 февруари. От Агенцията по вписванията 
обявиха, че всяка секунда при тях постъпвали по 2000 заявления. Ако е вярно, излиза, че има по 57,6 
милиона заявки за вписвания всеки работен ден у нас, с което ще да сме надминали по активност даже и 
водещите икономики в света.Реалността обаче е по-различна, констатират работодателите. Досега са 
постъпвали по 3000 заявления дневно, като капацитетът на агенцията стига едва за половината заявки и това 
генерира закъснението. АИКБ алармира и настоява Съветът за икономически растеж да се произнесе дали, 
кога и с какви ресурси ще се преодолее възникналият административен проблем.Работодателите очакват 
Съветът да разгледа и въпроса дали Търговският регистър да събира такси, надвишаващи почти пет пъти 
определения му бюджет? По тази причина, предполагат от АИКБ, Търговският регистър е претоварен с 
обявяването и на годишните финансови отчети. Логично ли е и Търговският регистър да се обременява с 
информация, която така или иначе се предоставя и в Националния статистически институт, и в Националната 
агенция за приходите?Председателят на АИКБ Васил Велев настоява Съветът за икономически растеж 
спешно да обсъди възникналите проблеми. 
 
www.znam.li  
 
√ Ивелин Желязков: Вписването на промяна във фирма отнема реално около 40 дни  
http://www.znam.li/Pages/News/Default.aspx?evntid=1896774&lng=bg-BG 
Проблемите, които съществуват в дейността на търговския регистър, за съжаление не само един-два. Най-
простият - страницата в интернет често е недостъпна, посочи в интервю за Информационна агенция КРОСС 
Ивелин Желязков - консултант по юридическите въпроси на Асоциация на индустриалния капитал в България 
/АИКБ/. Около 40 дни реално пък отнема вписването на промяна във фирма. "Срокът по закон за тази работа 
в момента, общият срок, е 1 ден, но в преходните и заключителни разпоредби този срок е 14 дни, въпреки 
това, казвам ви, към момента е 40". 
Според него проблемът е в огромния брой заявление, който служителите в регистъра не успяват да обработят 
навреме. "По информация от тях изходяща, неофициална разбира се, те получават около 3000 заявления 
дневно, а капацитетът им за обработка е максумум половината от тези".   
Според Ивелин Желязков регистърът събира суми от такси, които са около пет пъти по-големи от средствата, с 
които той се издържа. "Ако това е вярно, а това е информация, която е също тяхна, излиза, че размерът на 
таксите е определен в нарушение на Закона за държавните такси", коментира той.  
За да се регистрира едно ООД, трябва да плати веднъж 50 лв., за да си запази име и втори път 160 за това да 
бъде регистрирано. Отделно съответното лице ще има разходи през банката си да открие съответната сметка, 
ще им разходи за нотариус – за заверка на образец от подпис, ще има разходи, ако ползва адвокат за 
адвокатски услуги и... става една малка диспропорция. От една страна, може да регистрирате едно ООД с 
капитал 2 лв., а от друга страна, трябва да платите само на търговския регистър 210 за същото нещо, обясни 
Желязков. 
По думите на експерта един от сериозните проблеми във връзка със задължителната пререгистрация е 
наличието на няколкостотин хиляди фирми, които изобщо не функционират. Ликвидирането им е свързано 
със значителни средства, които не е ясно кой и как ще събере. Не е ясна и точната им сума.  
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www.rss-bg.info 

 
√ Ивелин Желязков: Вписването на промяна във фирма отнема реално около 40 дни 
http://rss-bg.info/i_19815862/%D0%98%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD-
%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2:-
%D0%92%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-
%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-40-
%D0%B4%D0%BD%D0%B8.html 
В Търговския регистър получават по 3000 заявления дневно, а капацитетът им за обработка е максимум 
половината, казва консултантът по юридическите въпроси на Асоциация на индустриалния капитал в 
България /АИКБ/Интервю на Андрей Симеонов, Информационна агенция КРОССКакви проблеми има в 
Търговския регистър?Проблемите, които съществуват в дейността на търговския регистър, за съжаление не 
само един-два. Да започнем от най-простичкото нещо - ако имате пред себе си компютър, може да влезете в 
търговския регистър и да направите справка и да видим от кой път ще успеете. Най-често ще Ви се случи, поне 
на мен последните доста дни ми се случва, излиза един надпис, че услугата е недостъпна -  service unavailable 
и толкова. Но така или иначе с много упорство може да успеете. Това е най-малкият разбира се проблем, 
защото той е решим чисто на софтуерно ниво. Оттам нататък започват доста други проблеми да се появяват, 
които са съществени и които се задълбочават за съжаление. Нека да ги отчетем един по един: 
административен капацитет, липсват хора ли? Това най-добре те ще го кажат, ние констатираме проблема. 
Можем да предложим решение по някои от нещата, които сме констатирали, което и смятаме да направим. 
Сега, да говорим чисто практично. Подавате заявление, да речем за промяна във фирма. След колко време 
мислите, че ще се случи да видите, че тази промяна е направена? Към момента ви казвам направо – става 
дума за забавяне от порядъка на около 40 дни. Срокът по закон за тази работа в момента, общият срок, е 1 
ден, но в преходните и заключителни разпоредби за периода, който беше удължаван няколко пъти за 
пререгистрация и към момента е удължен до края на настоящата година. Та този срок там е 14 дни, въпреки 
това, казвам ви към момента е 40. Това е лесно проверимо. 
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√ Асоциацията на индустриалния капитал алармира заради проблеми с Търговския регистър 
http://www.bgfactor.org/news.php?cm=13&nid=62206  
Асоциацията на индустриалния капитал иска свикване на Съвета за икономически растеж заради проблемите 
с търговския регистър, съобщи председателят на Асоциацията Васил Велев в интервю за "Хоризонт" и 
предаването "Преди всички". Вписванията, които трябва да стават за ден, сега се бавят месец, каза той и 
изреди някои от последиците от това забавяне: При нас една нова фирма не е ясно кога ще бъде вписана. Т.е. 
това е неопределен срок за стартиране на нов бизнес у нас в момента. Наближава сезонът на общите 
събрания на акционерите. Общите събрания се обявяват чрез търговския регистър. Те не могат да бъдат 
свикани при сегашното функциониране на регистъра, тъй като трябва да бъдат обявени 30 дни преди 
събранието и това е много сериозен проблем и за публичните компании, това е сериозен проблем и за 
борсата.  
До края на февруари забавянето ще бъде преодоляно, обеща изпълнителният директор на Агенцията по 
вписванията Виолета Николова и допълни, че 2 хиляди в секунда са заявките към Търговския регистър: 
Законът регламентира 14-дневен срок за произнасяне по заявленията, подадени в търговския регистър. Към 
момента по отношение на актовете на съда, произнасянето е незабавно, какъвто срок изисква законът. А що 
се касае до новите регистрации, забавянето е сведено до 4 дни, като до края на месец февруари ще бъде 
преодоляно изцяло. 
 
Агенция Фокус 
 
√ Зам.-председателят на ИСС Васил Велев ще участва в представяне на Акта за единния пазар на ЕС 
http://www.focus-news.bg/?id=n1495791 
Заместник-председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) Васил Велев, председател на АИКБ ще 
участва в дискусия, организирана от Представителството на Европейската комисия в България, на която ще 
бъде представен Акта за единния пазар, съобщиха от съвета. Велев ще представи акцентите от приетата 
резолюция на Икономическия и социален съвет по този важен за Европа документ.  
С приетата на 21 февруари 2011 г. резолюция, Икономическият и социален съвет се включи в консултациите 
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по предложения от Европейската комисия документ - Акт за единния пазар за изграждане на високо 
конкурентна социална икономика - 50 предложения с оглед подобряване на условията за работа, 
предприемачеството и търговията за гражданите на Европа. 
Дискусията ще започне от 11:00 часа в зала "Средец" на хотел "Шератон". Актът за единния пазар 
представлява серия от мерки, целящи да подпомогнат европейската икономика и да улеснят живота на 
всички участници на пазара –предприятия, потребители и работници. В България Акта за единния пазар ще 
представи съветникът от Генерална Дирекция "Вътрешен пазар и услуги" на Европейската комисия Наталия 
Лазарова, а основните акценти за България ще бъдат представени от Силвана Любенова, Директор на 
Дирекция "Техника на хармонизация и политика на потребителите" в Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма. На събитието ще присъстват държавни експерти, представители на частния сектор и 
научните среди, неправителствени организации и социални партньори 
 
***  
Други публикации 

 
Вестник Класа 
 
√ Дават 80 милиона лева за експортно застраховане 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/160245_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82+80+%D0%BC%D0%B
8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B5%D0
%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0
%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 
80 млн. лева ще бъдат осигурени през тази година за експортно застраховане, реши правителството вчера. 
Коефициентът по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ) т.г. ще бъде максималният 10, 
какъвто беше и през последните две години. През миналата година са застраховани кредитни лимити за 796 
млн. лв., като част от тях преминават и за 2011 г., а през 2009 г. - за 699, 594 млн. лв.  
Брутният застрахователен капацитет на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) през 2011 г. ще 
бъде близо 1,552 млрд. лева. След намаляването му с прогнозния размер на презастраховани кредитни 
лимити от 773 млн. лв. се определя нетният застрахователен капацитет по ЗЕЗ за тази година в размер на 
близо 779 млн. лв. Те ще се използват за застраховане и презастраховане за сметка на държавата на 
експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с реализирането на 
българските инвестиции в чужбина. Отчетът на Българската агенция за експортно застраховане за 2009 г. 
сочи, че общият размер на кредитните линии се е увеличил почти два пъти в сравнение с предходната 
година. Застрахованите обороти са нараснали с 33%, премийният приход с 12%, а изплатените щети с 23%. 
Обемът на застрахования вътрешен риск е нараснал с 36%. Застрахованите вътрешни доставки са се 
увеличили с 88%, а оборотът по застраховката на кредити и финансирания на малки и средни предприятия – с 
31%. През 2009 г. Агенцията е застраховала български инвестиции в чужбина на обща стойност 81 млн. лв. 
Традиционно до услугите на агенцията са прибягвали фирми от хранителната и текстилната индустрия. За 
финансовата 2009 г. Българската агенция за експортно застраховане отчита премиен приход от 5.624 млн. лв. 
Изплатените обезщетения са за 1.876 млн. лв. 
 
√ Синдикати: Умишленото неплащане на заплати да се криминализира 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/160257_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D
1%82%D0%B8%3A+%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%
BD%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0
%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%
D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0 
Умишленото неплащане на работни заплати да се криминализира, настояха от КНСБ и КТ "Подкрепа". Това 
стана ясно вчера след консултативен съвет на ръководствата на двата синдиката. „В централата на КНСБ е 
постъпил сигнал за над 450 млн. лева неплатени заплати, а работодателите изнесоха стряскащите данни за 1 
млрд. и 900 милиона лева неплатени заплати и осигуровки“, коментира вицепрезидентът на КНСБ Валентин 
Никифоров. Той добави, че у нас никой не следи статистиката за начислени, но неизплатени заплати. 
Никифоров коментира, че в кризата работодателите не спазват критериите за здравословни и безопасни 
условия на труд и в споразумението трябва да има по-категорични изисквания да го правят. 
От КНСБ и „Подкрепа“ настояват още фирмите, които не плащат заплати, да нямат достъп до еврофондовете 
и до обществените поръчки. Синдикатите искат още работникът да може да си прибира дължимите 
възнаграждения с изпълнителен лист. В момента това, което трябва да прави той, е да води дело срещу 
работодателя. КНСБ и „Подкрепа“ искат и анекс на споразумението им с Главна инспекция по труда, в който 
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да бъде записано, че ако работодателят един месец не плати заплатите на служителите си, трябва 
задължително да предоставя справка за дължимите възнаграждения и осигуровки. Президентът на КНСБ 
Пламен Димитров обяви, че за миналата година спрямо 2009 г. има 295 000 души по-малко наети на пазара 
на труда. Той обясни още, че спрямо 2009 г. платените средства за  
работни заплати в страната са намалели с 1,2 млрд. лева – от 17,573 млрд. лева на 16,380 млрд. лева. По-
късно от двата синдиката съобщиха, че не споделят становището за противоконституционност на 
разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване. С тях се прехвърлят партидите на хората, които могат да 
ползват правото си на ранно пенсиониране до 2014 г. Според КНСБ и „Подкрепа“ е недопустимо да се твърди, 
че с промяната в КСО се отнемат права, когато става тъкмо обратното - те се гарантират.  
Корнелия Нинова: Хората не ядат СРС-та и асфалт от магистрали 
Управляващите трябва да разберат, че хората не ядат СРС-та и асфалт от магистрали. Това заяви вчера в 
Народното събрание депутатът от БСП Корнелия Нинова по повод отхвърленото по-рано предложение на 
левицата да бъде изслушан земеделският министър Мирослав Найденов в парламента. Нинова обясни, че 
ако в петък социалният министър Тотю Младенов не представи в парламента мерки за увеличаване на 
доходите, по-добре да си подаде оставката и „да не мъчи себе си и хората повече“. Червената депутатка 
обясни, че над 40% от доходите на хората отиват само за основни храни и че правителството трябва да 
индексира пенсиите и заплатите. 
 
√ БСК зад идеите на Дянков за финансов пакт 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/160215_%D0%91%D0%A1%D0%9A+%D0%B7%D0%B0%D0%B4+%D0%B8
%D0%B4%D0%B5%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B
2+%D0%B7%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D0
%BA%D1%82 
Приветстваме намеренията за въвеждане на Пакт за финансова стабилност, с който законово да бъдат 
пресечени опитите на политици за въздействие върху икономиката. Това се посочва в становище на 
Българската стопанска камара (БСК) по повод намеренията за въвеждането на такъв пакт в страната ни. 
Според камарата Пактът за финансова стабилност трябва да бъде последван от бързо транспониране на 
Директивата на ЕС (2000/35/ЕО) за 30-дневното плащане от страна на държавата към бизнеса, както и да 
бъдат създадени публични регистри на салдото по ДДС, невърнатите акцизи и дължимите плащания по 
обществени поръчки в изпълнение на антикризисните мерки от 2010 г. Изключително важно е всички тези 
промени да бъдат осъществени преди предстоящите местни и президентски избори, препоръчват от БСК. 
Финансовият министър Симеон Дянков каза вчера по Нова телевизия, че се надява да убеди и БСП за 
подкрепа на идеите си, защото по думите му там има доста смислени хора. „Орешарски според мен ще бъде 
в тежко положение да гласува против тази мярка, след като по негово време е въведен плоският данък. Има и 
други хора, които са мислещи за бъдещето на България, например Румен Овчаров“, подчерта Дянков. 
Министърът изрази надежда, че до лятото идеята ще е минала през парламента.  
Според общинския съветник от БСП Георги Кадиев обаче „правителството се държи като човек, който сам си 
слага белезници на ръцете и слага белезници на ръцете на поколения наред, забранявайки им да водят 
някаква политика".  
 
Вестник Пари 
 
√ Добрите идеи получават и добра подкрепа 
http://pari.bg/static/pdf/pages/02.pdf 
 
√ Лесни, но безполезни решения 
http://pari.bg/static/pdf/pages/03.pdf 
 
√ Очертава се парламентарна подкрепа за пакта на Дянков 
http://pari.bg/static/pdf/pages/04.pdf 
 
√ Управляващите опитват мерки за борба с контрабандата 
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf 
 
√ Компаниите искат повече и по- ясна информация за съдбата на проектите си  
http://pari.bg/static/pdf/pages/20.pdf 
http://pari.bg/static/pdf/pages/21.pdf 
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вестник Сега 
 
√ Сривът на трудовия пазар надмина и най-черните прогнози 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8475&sectionid=2&id=0000201 
Кризата срина трудовия пазар повече, отколкото очакваха и най-големите песимисти, показват 
предварителните данни на националната статистика, анализирани от Института за синдикални и социални 
изследвания към КНСБ. В края на 2010 г. наетите лица са били с 357 100 по-малко, отколкото са работили в 
началото на икономическия срив през 2008 г. 
"Нашите разчети бяха от третото тримесечие на 2008 г., когато започна кризата, спрямо третото на 2010 г. без 
работа да останат общо около 315 000 души. Но само за една година - 2009 г., наетите са намалели с близо 
295 000 души", обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според статистиката средно месечно през 
2009 г. наетите са били 2.4 млн. души, докато през 2010 г. те вече са едва към 2.1 млн. лица. Частният сектор е 
освободил около 260 000 души през 2010 г., или 14.4% от персонала си, а общо в кризата - над 310 000 души. 
В обществения намалението е съответно с 35 000 за година, което представлява свиване на персонала с 5.8 на 
сто, и с над 46 000 общо по време на икономическата стагнация. "Отрицателна е тенденцията за наетите лица 
на годишна база в абсолютно всички икономически дейности без изключение", твърдят от КНСБ. 
Драматично са намалели и средствата за работни заплати, отчитат от синдиката. Оттам признават, че още 
няма статистически данни за тях, но по собствените им изчисления раздадените суми за възнаграждения са с 
1.2 млрд. лв. по-малко, отколкото преди година. През 2010 г. парите за заплати общо са около 16.380 млрд. 
лв., докато година по-рано те са били 17.573 млрд. лв. Основно свиването на разходите е в частната сфера с 
1.14 млрд. лв. или с 10% по-малко. Намалението на раздадените заплати в публичната сфера е само с 60 млн. 
лв., или с около 1.2%. "Тези числа много ясно показват какво става с доходите на хората и какво става със 
заетостта. Всички останали данни за ръст на заплати са производни на различни фактори, най-вече на 
намаляването на наетите с най-ниски доходи", обяснява Димитров. 
Средната работна заплата за м.г. според статистиката е 647 лв. Отчетеният ръст спрямо 2009 г. е 6.3%. Но при 
отчитане на средната инфлация от 2.4% реалното нарастване е едва с 3.8 на сто, отбелязват от КНСБ. В 
обществения сектор възнагражденията са били средно 749 лв., което означава номинален ръст със 
сравнително скромните 4.9%, а реалният е с 2.4 на сто. В организациите на бюджетна издръжка обаче са си 
раздали премии от 46 лв. средно на наето лице. В частния сектор заплатите са били средно 609 лв., а 
премиите - по едва 18 лв. на лице. 
СИНДИКАЛНИ ИДЕИ 
КТ "Подкрепа" и КНСБ ще настояват за законодателни промени, чрез които ще се забрани на фирми, 
дължащи работни заплати, да участват в процедури за обществени поръчки, дори само като подизпълнители. 
Искат още работниците, които чакат заплати, да могат само със справка от ведомостите да отиват при съдия-
изпълнител и да се пристъпва към принудително събиране на дълга към тях. Друга синдикална идея е дори 
след месец забавяне работодателят да ходи в ГИТ, да декларира, че има проблем и да обясни защо не плаща. 
Така ще може да се създаде регистър на забавените задължения, а и ще могат да се отчитат кога причините 
са уважителни и кога работодателят не плаща, защото харчи парите за луксозни стоки. 
 
√ Чак през 2015 г. може да заработи електронното правителство 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8475&sectionid=3&id=0000602 
Едва през 2015 г. България ще разполага с работещо електронно правителство, което да отърве бизнеса и 
гражданите от висенето по опашки пред различни администрации за издаване на документи и справки. 
"Кабинетът прие поетапен план, който гарантира, че България в 2015 г. ще има работещо поне на средно ниво 
за ЕС електронно правителство", заяви пред "Сега" министърът на транспорта Александър Цветков. 
Той подчерта, че държавата трябва да изпълни осем спешни мерки, за да не закъснее електронният достъп 
до чиновниците и след 2015 г. От обясненията му стана ясно, че откакто е приет през 2008 г. законът за 
електронното управление, досега нито един друг закон не е синхронизиран с него. "Това ще е едно от 
водещите предизвикателства пред администрациите, трябва да се променят десетки наредби и закони", 
добави Цветков. Сега някои администрации предлагат на сайта си електронни услуги, които обаче не са 
достъпни на общия портал за електронно правителство - http://www.egov.bg. 
Кабинетът с предимство ще внедри електронно регистрите на ключови администрации. Приоритет ще е и 
внедряването на системи за вътрешна електронна размяна на документи между чиновниците, а също и 
централизирана система за управление на държавните такси по електронен път. 
"Не е вярно, че за тази година кабинетът не е предвидил пари за електронното правителство. То се развива с 
пари от оперативна програма "Административен капацитет", като проектът е за общо 30 млн. лв.", увери 
Цветков. Само преди месец ведомството му обеща още догодина граждани и фирми да могат да получават 
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по електронен път регистрация по БУЛСТАТ, акт за раждане, удостоверение за семейно положение и др, като 
общата цел е до май 2012 г. общо 100 услуги, свързани с издаване на удостоверения и справки, да бъдат 
напълно автоматизирани. 
 
 
 


