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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите 
 
BBT 
 
√ Участие на Добрин Иванов в сутрешния блок на BBT 
Линк към видеото ще Ви изпратим в утрешния медиа мониторинг 
 
Вестник Стандрат 
 
√ 20 пъти по-грям данък сгради 
Отразена информацията на АИКБ за повишаването на данък сгради за бизнеса 
 
Вестник Пари 
 
√ Фирми плащат 12 пъти по-голям данък сгради за 2011 г. 
http://pari.bg/article/2011/04/07/Firmi_plashhat_12_pti_po_goljam_dank_sgradi_za_2011_g 
Законодателните промени, които доведоха до увеличаване на местните данъци и такси, може да доведат до 
фалити, съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев 
Тази година има работодатели, които ще трябва да плащат 12 пъти по-голям данък сгради, а някои от тях 
дори може и да фалират. За това алармира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев. Драстичното увеличение на данъците е резултат от последните корекции на 
Закона за местните данъци и такси, които влязоха в сила от 1 януари 2011 г. Средният ръст на данъците за 
индустрията е близо три пъти, изчисляват от АИКБ. 
Примери 
В АИКБ са постъпили редица оплаквания заради промените в размера на местните данъци и такси. Два от 
конкретните примери са акционерното дружество „Търговия на едро - Сливен", което дължи 11 пъти по-
голяма сума и дружеството „Търговска верига София", което трябва да плати над 12 пъти повече. 
Във връзка с проблемите на компаниите днес Велев се срещна с председателя на Комисията по бюджет и 
финанси в Народното събрание Менда Стоянова. 
 
www.investor.bg 
 
√ Дванадесет пъти по-голям данък сгради дължат фирми заради законова промяна 
http://www.investor.bg/news/article/115127/122.html 
Дванадесет пъти по-голям данък сгради дължат работодатели за 2011 г. в сравнение с миналата година. За 
това сигнализира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Шоковото увеличение е последицата от промените в Закона за местните данъци и такси, но изправя бизнеса 
пред невъзможност да оцелява, коментира Васил Велев. 
По думите му предприятия, които притежават недвижима собственост, ще бъдат принудени да работят 
месеци наред единствено, за да платят данък сгради. Според Велев драстично ще спадне стопанската 
активност, ще се стигне до несъстоятелност, масови фалити, спиране на дейността, разпродажби на 
безценица. 
Промяната в Закона за местните данъци и такси, която влезе в сила от 1 януари 2011 г., доведе до огромно, 
несъразмерно повишение на дължимия данък спрямо миналогодишните равнища. Средното увеличение за 
индустрията е близо три пъти. Това са непредвидени, а на много места необосновани разходи, обобщава 
Васил Велев. 
В Асоциацията на индустриалния капитал в България са постъпили десетки сигнали за неблагоприятни за 
бизнеса обстоятелства вследствие на увеличените данъци. Затова най-автентичната представителна на 
национално равнище работодателска организация пое инициативата и предизвика срещата с Бюджетната 
комисия в парламента. 
Асоциацията вече е алармирала Бюджетната комисия на Народното събрание за ситуацията. 
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www.money.bg 
 
√ Дванайсет пъти по-голям данък сгради дължат работодатели за 2011 г. 
http://money.bg/news/id_658089096/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%
82_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%B4%D0
%B0%D0%BD%D1%8A%D0%BA_%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%B4%D1%8A%D0%BB%
D0%B6%D0%B0%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%
D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_2011_%D0%B3_ 
Единайсет, даже дванайсет пъти по-голям данък сгради дължат работодатели за 2011 г. в сравнение с 
миналата година, алармира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Васил Велев по време на среща с Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси в 
Народното събрание. 
Акционерното дружество „Търговия на едро - Сливен" например дължи 11 пъти по-голяма сума. Дружеството 
„Търговска верига София" сега трябва да плати над 12 пъти повече, отколкото през 2010 г., уточняват от 
ААИКБ 
Шоковото увеличение е последицата от промените в Закона за местните данъци и такси, но изправя бизнеса 
пред невъзможност да оцелява, коментира Васил Велев. Предприятия, които притежават недвижима 
собственост, ще бъдат принудени да работят с месеци наред единствено, за да платят непосилния данък 
сгради. От това драстично ще спадне стопанската активност, ще се стигне до несъстоятелност, масови фалити, 
спиране на дейността, разпродажби на безценица и кому са нужни такива стопански катаклизми в условията 
на криза, сигнализира работодателската организация. 
Промяната в Закона за местните данъци и такси, която влезе в сила от 1 януари 2011 г., доведе до огромно, 
несъразмерно повишение на дължимия данък спрямо миналогодишните равнища. Средното увеличение за 
индустрията е близо три пъти. Това са непредвидени, а на много места необосновани и непосилни разходи, 
обобщава Васил Велев. 
В Асоциацията на индустриалния капитал в България са постъпили десетки сигнали за неблагоприятни за 
бизнеса обстоятелства вследствие на увеличените данъци. Затова най-автентичната представителна на 
национално равнище работодателска организация пое инициативата и предизвика срещата с Бюджетната 
комисия в парламента. Асоциацията ще предприеме и други мерки за защита на бизнеса. 
 
www.dir.bg 
 
√ Бизнесът плаща 12 пъти по-висок данък сгради 
http://banks.dir.bg/2011/04/07/news8374267.html  
Дванайсет пъти по-голям данък сгради дължат работодатели за 2011 г. в сравнение с миналата година, 
алармират от Асоциацията на индустриалния капитал в България. По този повод председателят на 
организацията Васил Велев се е срещнал днес с председателя на парламентарната комисия по бюджет и 
финанси Менда Стоянова, съобщиха от Асоциацията на индустриалният капитал в България, предаде БТА. 
Шоковото увеличение е последица от промените в Закона за местните данъци и такси, но изправя бизнеса 
пред невъзможност да оцелява, е посочил Велев. От асоциацията предупреждават за непосилни разходи и 
възможни фалити на фирми. 
Средното увеличение на данъка за индустрията е близо три пъти, посочват от работодателската организация 
и отбелязват, че са получили десетки сигнали за неблагоприятни за бизнеса обстоятелства от увеличените 
данъци. 
 
www.snews.bg 
 
√ Дванайсет пъти по-голям данък сгради дължат работодатели 
http://www.snews.bg/bg/statiya/dvanayset-pati-po-golyam-danak-sgradi-dalzhat-rabotodateli:6106 
Единайсет, даже дванайсет пъти по-голям данък сгради дължат работодатели за 2011 г. в сравнение с 
миналата година, алармира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев 
в среща с народната представителка Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси в 
Народното събрание в четвъртък рано следобед. 
Акционерното дружество „Търговия на едро Сливен" например дължи 11 пъти по-голяма сума. Дружеството 
„Търговска верига София" сега трябва да плати над 12 пъти повече, отколкото през 2010 г. 
Шоковото увеличение е последицата от промените в Закона за местните данъци и такси, но изправя бизнеса 
пред невъзможност да оцелява, коментира Васил Велев. Предприятия, които притежават недвижима 
собственост, ще бъдат принудени да работят с месеци наред единствено за да платят непосилния данък 
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сгради. От това драстично ще спадне стопанската активност, ще се стигне до несъстоятелност, масови фалити, 
спиране на дейността, разпродажби на безценица и кому са нужни такива стопански катаклизми в условията 
на криза, сигнализира работодателската организация. 
Промяната в Закона за местните данъци и такси, която влезе в сила от 1 януари 2011 г., доведе до огромно, 
несъразмерно повишение на дължимия данък спрямо миналогодишните равнища. Средното увеличение за 
индустрията е близо три пъти. Това са непредвидени, а на много места необосновани и непосилни разходи, 
обобщава Васил Велев. 
В Асоциацията на индустриалния капитал в България са постъпили десетки сигнали за неблагоприятни за 
бизнеса обстоятелства вследствие на увеличените данъци. Затова най-автентичната представителна на 
национално равнище работодателска организация пое инициативата и предизвика срещата с Бюджетната 
комисия в парламента. Асоциацията ще предприеме и други мерки за защита на бизнеса. 
 
www.infoweek.bg 
 
√ Промяна в закона увеличава 20 пъти данък сгради за бизнеса 
http://www.infoweek.bg/tab_it/it.php?show_category=1&show_sub_category=1&id=10364 
Единадесет, даже дванадесет пъти по-голям данък сградидължат работодатели за 2011 г. в сравнение с 
миналата година, алармира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил 
Велев на среща с Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание. 
„Шоковото увеличение е последицата от промените в Закона за местните данъци и такси, но изправя бизнеса 
пред невъзможност да оцелява“, коментира Васил Велев. „Предприятия, които притежават недвижима 
собственост, ще бъдат принудени да работят с месеци наред единствено за да платят непосилния данък 
сгради. От това драстично ще спадне стопанската активност, ще се стигне до несъстоятелност, 
масови фалити, спиране на дейността, разпродажби на безценица и кому са нужни такива стопански 
катаклизми в условията на криза“, сигнализира той. 
Промяната в Закона за местните данъци и такси, която влезе в сила от 1 януари 2011 г., доведе до 
несъразмерно повишение на дължимия данък спрямо миналогодишните равнища. Средното увеличение за 
индустрията е близо три пъти, алармират от АИКБ. 
В Асоциацията на индустриалния капитал в България са постъпили десетки сигнали за неблагоприятни за 
бизнеса обстоятелства вследствие на увеличените данъци, допълват от там и обобщават, че ще предприемат 
и други мерки за защита на бизнеса. 
 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Труд 
 
√ Строителството и индустрията са зле 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=847958 
Февруари се оказа лош месец за почти всички сектори на българската икономика. Това стана ясно от новите 
данни на Националния статистически институт (НСИ) за промишленото производство, строителството и 
търговията на дребно. 
Индустрията отчита спад с 1,4 на сто в сравнение с януари, показва изследването. Причината за това е кризата 
в добивната промишленост. Производството в сектора се е сринало с 13 на сто само за месец. 
Намаление с 5,7 на сто е отчетено и от преработващата промишленост. 
Впечатляващо лоши са данните за производството на изделия от метали. Спрямо януари е отчетен спад от 
21,9%. “2011 г. като цяло ще е доста трудна, тъй като цените на основните суровини в момента падат и едва 
ли ще се запазят обемите на миналогодишния износ”, твърдят експерти в бранша. 
Единственият подотрасъл, в който е отчетен ръст от 8,1 на сто през февруари, е производството и 
разпределението на ток, топлоенергия и газ. 
В строителството НСИ също отчита спад от 1,1 на сто през втория месец на годината. “Това е много лоша 
новина. По правило януари е мъртъв месец, така че февруарският спад означава, че ровим в дъното”, 
коментира изпълнителният директор на Камарата на строителите в България Иван Бойков. 
“Проблемите са много - няма чуждестранни инвестиции и кризата продължава да се вихри с пълна сила. 
Няма обществени поръчки, а частните отдавна са замразени”, обясни той. Шефът на камарата е категоричен, 
че единственият голям строителен проект, по който се работи в момента, е автомагистрала “Тракия”. 
“Реалното изпълнение на “Струма” и “Марица” няма да започне преди септември - октомври, така че 
перспективите пред отрасъла не са добри”, смята Бойков. 

http://www.infoweek.bg/tab_it/it.php?show_category=1&show_sub_category=1&id=10364
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=847958
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=846988


В търговията на дребно е отчетен символичен ръст от 0,2 на сто през февруари, показват данните на 
националната статистика. Леко са се увеличили продажбите на горива и компютри. Пада обаче търговията с 
храни, напитки, цигари, мебели и битова електроника. На годишна база и този сектор е на минус. 
 
Вестник Класа 
 
√ Намаляват броя на оперативните програми 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/164790_%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D
0%B0%D1%82+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0
%D0%BC%D0%B8 
Със сигурност през следващия програмен период 2014 г. – 2020 г. оперативните програми ще бъдат по-малко, 
съобщи министърът по управление на европейските средства Томислав Дончев пред представители на 
неправителствения сектор.  
До края на тази година ще бъде разработен българският вариант на стратегията „Европа 2020“. На тази 
основа през 2012 г. ще се уточняват конкретните текстове на оперативните програми. Засега се знае, че няма 
да се изработва документ от рода на Националната стратегическа референтна рамка.  
Трябва да се гарантира пълно съответствие между документите по вертикала и по хоризонтала, т. е. между 
Закона за регионалното развитие и текстовете на оперативните програми, обясни Дончев. По негови данни 
става дума за огромно количество бумаги, само общинските планове за развитие са повече от 260 на брой. 
Като се прибавят областните и регионалните планове, едва ли информацията ще успее да се събере върху 
3000 – 4000 страници. В момента експертите са готови с анализите на отрасловите политики. Едва след това 
ще започнат разговорите, кои точно ще са българските приоритети и къде страната ни ще има повече 
необходимост от европейско финансиране. При дебата за бъдещето на Кохезионната политика на ЕС 
българската позиция ще включва настояването да бъде продължено финансирането на базовата 
инфраструктура. В стратегия „Европа 2020“ акцент се поставя върху зелената инфраструктура и „умната“ 
икономика.  
У нас вече се открояват ясно мненията, че е полезно да бъде обърнат гръб на досегашната пълна конкурения 
между проектите на местните власти. Състезанието ще остане при атрактивните мерки, например 
инвестициите в туристическа инфраструктура и градска среда. Но при останалите видове инфраструктура това 
не е необходимо, смята министър Дончев. Общинските планове за развитие и текстовете на оперативните 
програми ще съдържат списък с определени индикативни проекти. Всяка община ще генерира конкретни 
проектни предложения, а държавата от своя страна ще гарантира, че те ще бъдат финансирани в рамките на 
следващия програмен период.  
По този начин много по-рано местните власти ще получат сигнал, че техните приоритети всъщност са 
одобрени от държавата и съществува ясна хипотеза проектите им да бъдат финансирани. Така в общините ще 
се създаде необходимата сигурност, за да започнат предварително да подготвят техническата документация 
и тя да е готова най-късно от средата на 2013 година. Самата реализация на обектите пък ще започне през 
2014 година. В същото време ще има гаранция, че процесът по-малко ще зависи от политическата 
конюнктура.  
Екипът на Томислав Донев вече е подготвил прогнозата с какъв ресурс от държавния бюджет и с какви 
европейски пари ще може да разполага всяка българска община през следващия програмен период. На 
основата на тази финансова рамка ще се определя обемът на проектите, които ще се залагат. През 
следващите месеци местните власти обаче трябва да направят кратко описание на всеки проект и да 
предоставят гаранция, че имат нужда от него.  
6 междинни звена в 6-те региона за планиране 
Злополучният опит от усвояването на евросредствата досега показва, че от 7 управляващи органа, 
разположени в различни министерства, особена полза няма. Образно казано по една оперативна програма се 
финансира тръбата, а по друга – асфалтът над нея. Може да е смешно, но са необходими много усилия, за да 
се сложи тръбата преди асфалта, коментира Томислав Дончев. Според него трябва да има един управляващ 
орган, който няма да прави политиките, но пък ще му бъде вменено да управлява инвестициите. Засега 
остава отворен въпросът за инвестиционните мерки по Програмата за развитието на селските райони. Но има 
вероятност да надделеят възгледите, че те също трябва да бъдат ангажимент на универсалния управляващ 
орган.  
Сериозен проблем е и голямата дистанция между бенефициентите, междинните звена и управляващите 
органи. Оформя се идеята тази дистанция, включително и в чисто географски смисъл, да бъде намалена. 6 
междинни звена ще бъдат съсредоточени в шестте региона за планиране. Така всеки ще може да подаде, да 
изпълни, да отчете проекта си, без да му се налага да пътува до София. Изключение ще се направи за 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/164790_%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://www.klassa.bg/news/Read/article/164790_%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://www.klassa.bg/news/Read/article/164790_%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://www.klassa.bg/news/Read/article/164790_%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8


големите инфраструктурни обекти от държавно значение в пътния и железопътния сектор.  
Между 15 и 20 % ще се свие персоналът след централизацията на национално ниво и създаването на силни 
деконцентрирани структури по места, показват анализите. Освен това ще се намали и административният 
товар върху бенефициентите. Предвижда се междинните звена да бъдат част от областната администрация. А 
областният управител ще координира държавните политики, включително инвестициите на своята територия. 
Най-късно през май работната група ще даде отговор от колко областни центрове има нужда страната ни. 
Почти е сигурно, че ще бъдат редуцирани, но дали ще останат 14 на брой, окончателно ще се реши след 
обществен и парламентарен дебат.  
Няма пари за съфинансиране 
Българската наука седи на едно от първите места по усвояване на евросредства, защото започнахме да 
участваме още в Третата рамкова програма за наука и технологии на ЕС, заяви акад. Александър Попов, 
заместник-председател на БАН. Ако допреди няколко години академията се е представяла като типична 
научна институция, напоследък кандидатства в по-различен формат, защото се обединява с фирми и 
асоциации. Според акад. Попов логично е науката да се свързва с бизнес структурите, но има сериозни 
трудности, които са свързани с осигуряване на съфинансирането. Банките предлагат да създадат фонд, но 
искат като гаранция ипотека на имоти. Собствеността на БАН обаче е публично-държавна и не може да бъде 
ипотекирана.  
През последните месеци се отварят общински мерки, при които съфинансирането е 5%, което е значително 
по-поносимо от 15%, така както беше преди година, коментира Тихомир Андонов, заместник-кмет на община 
Монтана. Той смята, че общините имат проблем да задържат квалифицирани кадри, които да участват в 
управлението на европроекти.  
Досега държавата не е изработила никаква концепция, как да се реши въпросът с мостовото финансиране. 
Общините нямат възможност да усвояват европарите, заяви Петко Атанасов, председател на ВМРО-НИЕ. От 
партията предлагат да се създаде специален фонд, в който да бъдат вкарани бюджетни средства за 
финансиране на проекти. Бизнесът се оплаква и от прекалено тромавата администрация и бюрокрация. В 
следващия програмен период европарите ще намалеят значително, ако сега България не се стегне и не усвои 
средствата. От партията предлагат да се създаде истинско министерство на еврофондовете, което да има 
териториални подразделения във всяка община. Освен това настояват правителството да изработи екшън 
план за усвояването на евросредствата.  
 
√ Спасяват Португалия с до 80 млрд. евро 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/164793_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0
%D1%82+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0
%B4%D0%BE+80+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE 
Португалското правителство последва Ирландия и Гърция и официално се обърна към европейските власти с 
молба да предоставят помощ, предадоха световните агенции. „Искам да информирам португалците, че 
правителството взе решение да поиска финансова помощ, за да осигури финансиране за страната ни, за 
финансовата ни система и нашата икономика”, заяви премиерът в оставка Жозе Сократеш в телевизионно 
обръщение в сряда вечерта. Той не даде точна информация за размера на поисканата помощ, но обеща да 
преговаря за най-добрите условия. Според анализатори сумата ще достигне 80 млрд. евро. Припомняме, че 
само преди две седмици председателят на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер заяви, че Лисабон може да се 
нуждае от около 75 млрд. евро. 
Молбата на Лисабон веднага срещна разбиране от страна на Брюксел. „Това е отговорен ход от португалското 
правителство в името на икономическата стабилност на страната и на Европа”, заяви европейският комисар 
по икономическите и паричните въпроси Оли Рен. Председателят на Европейската комисия Жозе Барозу 
веднага информира Сократеш, че молбата "ще бъде разгледана по най-бързия възможен начин в 
съответствие с приложимите правила". Барозу, който е бивш премиер на Португалия, е изразил увереност, че 
"Португалия е способна да преодолее сегашните си трудности при солидарно отношение от страна на 
нейните партньори". Искането бе предмет на обсъждане на неформалната среща на финансовите министри 
на ЕС в Будапеща вчера. 
Молбата дойде пет месеца след споразумението за спасяване на Ирландия, която получи 85 милиарда евро и 
11 месеца след помощта от 110 милиарда евро за Гърция. 
Външната намеса бе очаквана след оставката на социалистическото правителство на Сократеш. Премиерът се 
оттегли, след като парламентът отказа да приеме четвърти пакет с антикризисни мерки за по-малко от 
година. В началото на седмицата Moody's понижи кредитния рейтинг на Португалия, а ден по-късно банките 
отказаха да изкупуват държавни облигации и притиснаха Сократеш да поиска временен заем от 15 млрд. 
евро от Брюксел, за да избегне национален фалит. Според законодателните норми на еврозоната подобна 
финансова помощ не е възможна. 
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Решението на Португалия има добър шанс да спре разрастването на кризата на дълговия пазар към нови 
страни в региона и разсейва недоверието на инвеститорите към Испания, коментира Ройтерс. Анализ на 
Goldman Sachs показа, че това ще е последната спасена държава в Европа.  
 
√ Камен Колчев, председател на СД на “ЕЛАНА финансов холдинг”: Сребърният фонд и държавните дялове 
ще натиснат спусъка на БФБ 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/164783_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D0%9A%D0%BE%
D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%
82%D0%B5%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%94+%D0%BD%D0%B0+%E2%80%9C%D0%95%D0%9B%D0%
90%D0%9D%D0%90+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D1%85%D0%BE%D0
%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%E2%80%9D%3A+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0
%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4+%D0%B8+%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%
D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%89
%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%8
1%D1%8A%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%A4%D0%91 
Камен Колчев е председател на Съвета на директорите на „Елана финансов холдинг“ АД. 
Професионалната му кариера във финансовия сектор започва през 1991 г. с учредяването на „Елана“. 
Колчев активно участва във формирането и развитието на инвестиционните процеси в България, 
консултирайки създаването на законовата база в областта на капиталовите пазари. Понастоящем е 
член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ). Бил е председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници 
(БАЛИП) в два мандата до края на 2007 г. Роден е на 20 юли 1963 г. Завършил е магистратура по 
информатика в СУ „Св. Кл. Охридски”, както и по-късно магистратура по международни капиталови 
пазари в Института по финанси - Ню Йорк. Женен, има три деца.  
- Г-н Колчев, какво е състоянието на българския капиталов пазар и какви са очакванията ви за развитието 
му в обозримо бъдеще? 
- Състоянието едва ли има нужда да го коментирам. Пазарът е с много ниски обороти и на много ниски цени. 
Наблюдаваме съживяване на цените, но за съжаление, не толкова на оборотите. Все още сме не сме стигнали 
възстановяването, което се случва на глобалните пазари. Но пък това означава, че пазарът има голям 
потенциал за възстановяване. И може би има нужда от ”спусък”, който да стартира стабилния му растеж.  
- Миналата седмица стана ясно, че финансовото министерство планира 20% от парите в Сребърния фонд да 
бъдат инвестирани в акции и облигации на българския пазар. Доколко тази идея е правилна и според вас 
какъв би бил реалният ефект от подобна крачка? 
- Идеята е правилна. Откакто беше създаден Сребърният фонд, всички участници на капиталовия пазар 
подкрепиха идеята, защото в крайна сметка, това са български пари и е редно те да се инвестират в български 
компании. От друга страна, този фонд представлява „белите пари за черни дни“ на българите. Така че те 
трябва да бъдат инвестирани сравнително ниско рисково и много разумно. Поради тази причина 20% е 
разумен дял за инвестиции в акции. Много е важно в какви акции ще се избере да бъде направена 
инвестицията. Надявам се, че фондът ще бъде управляван на прозрачен принцип. Преди имаше идеи за 
избор на фонд мениджър, които така и не се реализираха. За мен правилната формула е обществен съвет или 
подобен орган, който да контролира решенията на оперативно управляващите фонда. Има достатъчно 
представителни асоциации на бизнеса на инвестиционните посредници и фонд мениджърите.  
- Все по-често се говори за приватизацията на държавни дялове чрез фондовата борса, но подобно 
листване ще привлече ли чуждестранните играчи на нашия небосклон? Според вас кои от държавните 
дялове биха били най-привлекателни за инвеститорите? 
- Разглеждам приватизацията на държавни дялове в две посоки. Приватизация чрез компенсаторки или дори 
с пари на дребни остатъчни дялове няма никакво значение за борсата. Това е еднократен оборот, минава 
през борсата и изчезва. Съвсем различен е случаят с приватизацията на големи миноритарни дялове, които 
държавата има, например в енергоразпределителните дружества. Или на дялове от изцяло държавни 
дружества, които са интересни, защото са инфраструктурни и основополагащи, и най-вече големи.  
Такива са: НЕК, енергийните компании, свързани с НЕК - „Марица-изток 2“, защо не и АЕЦ “Козлодуй”… 
Разбира се, трябва да са ясни структурите и активите относно НЕК и други дружества. Следя с внимание 
намеренията за листване на държавни дялове в енергийни компании, защото това според мен ще изиграе 
ролята на „спусък” за рязко раздвижване на пазара, каквато имаше листването на БТК през 2005 г. Всички 
добре помним как след него започнаха големите първични публични предлагания, как оборотът на борсата 
се удвои и утрои. Това е реално да се случи отново на българския пазар, но е необходим първоначален 
тласък. И колкото и да не съм привърженик на държавната намеса, в случая комбинация от листване на 
държавни дялове и инвестиции от Сребърния фонд на БФБ може да изиграе ролята на такъв спусък. Затова 
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според мен двете неща трябва да бъдат направени заедно. Ако първо се стартират инвестициите на 
Сребърния фонд, ще има само преразпределение на собствеността на акциите (и увеличение на цените), но 
то няма да докара външните инвеститори. Докато листването на няколко сериозни пакета, определено ще 
събуди интерес у големи външни инвеститори. Те очакват българският енергиен сектор да излезе на пазара и 
са готови да инвестират в него.  
- Какво е състоянието на бизнеса след две години криза и какви са очакванията ви за развитието на 
икономиката? Какви бяха поуките за бизнеса? 
- Българският бизнес преживя тази криза. Тя имаше положителни и отрицателни ефекти върху компаниите. За 
отрицателните няма да говоря, защото всички ги изпитахме на гърба си. Положителните ефекти са, че кризата 
направи бизнеса по-ефективен, извади от пазара по-неефективните играчи. Това е полезно, защото тези, 
които са преживели кризата, са по-конкурентни. А конкурентоспособността е най-големият проблем на 
българската икономика. Поуките са много, но основната поука простичко казано е, че оттук нататък ще трябва 
да работим повече за по-малко пари. Лесните пари свършиха и в световен мащаб. Който осъзнато отразява 
това в управлението на компанията си и в плановете си, той ще има успех в следващите години. Натрупаните 
дългове, довели до тази криза, ще се изплащат в следващите 20 години и това ще определя растежа в 
глобален мащаб. Макар в България да нямаме висок държавен дълг, това ще се отразява и на нас.  
- Все повече се говори, че износът ще е един от най-големите двигатели за възстановяване на икономиката, 
какво е вашето мнение? Кои други браншове имат потенциала за растеж и какви ще бъдат реалните 
ефекти за икономиката? 
- България е малка и отворена икономика, така че тя е зависима от износа. В момента големите икономики, 
към които имаме експорт, се развиват добре, и в тази посока върви и българският износ. Той ще расте по-
бързо от БВП. Другите сектори с потенциал за растеж за следващите две-три години са бързо оборотните 
стоки - храни, фармацевтични продукти и др. Ще растат и браншовете, които традиционно имат износ, като 
добивната промишленост и машиностроенето.  
- Неусвояването на еврофондовете е сериозен проблем. Какво може и трябва да бъде променено в модела 
на българския пазар, за да стане процесът по-ефективен? 
- Трябва да се промени не българският пазар, а моделът на усвояване на еврофондовете. В настоящия модел 
са заложени редица проблеми и грешки. Този модел е правен от нас, преди да влезем в ЕС и съответно без 
знание за какво става дума, с помощта на консултанти, които не са вникнали в местните особености. Като се 
добави към това и липсата на капацитет на администрацията, на бизнеса и особено на общините за 
усвояването на подобен тип средства, проблемите се мултиплицират до нивата, на които ги виждаме в 
момента. Създаденото специално за еврофондовете министерство направи сериозни усилия за подобряване 
на ситуацията и поставяне на ясни цели и задачи. Формира се визията за следващия програмен период, 
отчитаща грешките до момента, което е изключително важно. Вече виждаме определени успехи, има и 
лутане в някои от програмите. Върви се във вярната посока, но дали ще се постигне максималното усвояване 
на фондовете, все пак зависи от екипите по самите европейски програми.  
- Коя реформа и защо е ключова за България в момента и кои сектори правителството трябва да развива в 
дългосрочен план? 
- Правителството трябва да изготви и да представи на широко обществено обсъждане, включително и в 
тристранния съвет дългосрочна визия за икономическото развитие на България. Никое правителство досега 
не разработи сериозна стратегия за нашата икономика за следващите 20 години. Крайно време е да сме 
наясно дали България ще прави компютри или компоти. Има опити за формални документи, но те не са със 
стратегическа дълбочина и никой инвеститор не би погледнал на тях сериозно. МИЕТ публикува кратко 
представяне на изследване за определяне на приоритетни сектори за икономиката, но така и не видяхме 
анализа, на чиято база са посочени тези сектори. Има и други документи за отделни отрасли, но проблемът е, 
че тези неща винаги се правят на парче. Съгласен съм, че трябва да се изберат сектори с висока добавена 
стойност за икономиката, и това тепърва трябва да се обсъжда. Моето лично мнение е, че трябва да се 
развиват сектори, в които страната има предимства пред другите икономики в ЕС. При нас има повече 
ресурси, има повече земя поради по-ниската гъстота на населението. Смятам, че земеделието има огромен 
потенциал. За да се развие модерно земеделие обаче, е необходима поземлена реформа поради голямата 
разпокъсаност на собствеността на земята. Също така предимства имаме с наличието на планини, минерални 
извори и др. Имаме перспективи за селски туризъм, в традиционните сектори на добивната промишленост и 
машиностроенето и защо не – в производството на електромобили. Така или иначе, трябва да се започне със 
сериозна и задълбочена стратегия за развитие, обсъдена и приета достатъчно публично. 
 
 
 
 



 
Вестник Сега 
 
√ Всеки европроект в регионалното министерство е с нарушение 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8907&sectionid=16&id=0000101 
Всеки проект, който кандидатства за финансиране от европрограмата "Регионално развитие", е с грешка и 
това е потенциална заплаха за налагане на финансови корекции. Това призна пред депутатите от комисията 
по контрол на евросредствата зам.-министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. 
"Почти във всеки проект без изключение срещаме трудности или в процеса на тръжната документация, или в 
етапа на сключване на договора", обясни тя. По тази оперативна програма основен бенефициент са 
общините. Някои от грешките са технически, а финансова корекция се налага само тогава, когато има щета за 
бюджета, допълни Павлова. 
Регионалното министерство е въвело т.нар. предварителен контрол, за да сведе до минимум риска от 
налагане на наказания. Заради многото грешки обаче се бавят съгласувателните процедури и обявяването на 
процедурите по закона за обществените поръчки (ЗОП), тъй като документите на общините се връщат по 
няколко пъти за поправка. 
В МРРБ са постъпили 174 сигнала за нередности по проекти, като при 33 от тях нарушенията са потвърдени и 
са наложени финансови корекции в размер на 3.6 млн. лв. Според Лиляна Павлова всеки ден се разглеждат 
нови проекти с нарушения. Тя допълни, че глоба може да се наложи дори само за една дума, ако тя води до 
дискриминация на участниците в ЗОП. "Ако някой каже, че изпълнителят трябва да има асфалтова база на 40 
км от обекта, това е дискриминационен текст", даде пример зам.-министърът. Друго нарушение е условието 
в поръчката персоналът, който ще бъде нает по изпълнението на проекта, да е от региона. 
В одобрените по-рано задания се срещат подобни условия и те излизат солено на общините. Обикновено за 
подобно нарушение корекцията е 25% от стойността на целия проект. Най-потърпевша е община Попово, 
която е с наложена корекция от 1 200 200 лв. Провинението й е по задание за подобряване на общинската 
пътна мрежа на стойност около 5 млн. лв. Попово има още една корекция от 4500 лв. по друг проект. С малко 
над 400 000 лв. са глобени общините Горна Оряховица, Бургас и Сливен заради дискриминационни условия в 
процедурите. 
Още по-парадоксалното е, че заради недопустими разходи за заплати на чиновници и нарушения при 
поръчката за закупуване на автомобили с над 55 000 лв. е глобена Главна дирекция "Програмиране на 
регионалното развитие" в МРРБ, която би трябвало да следи да няма никакви отклонения от правилата. 
Едната от поръчките с нарушение е за укрепване на административния капацитет и повишаване на 
мотивацията на служителите от Звеното за вътрешен одит към МРРБ. Одиторите са си раздали 22 598 лв. за 
заплати в нарушение на европравилата и сега тези пари се прихващат като финансова корекция от средствата 
по ОП "Техническа помощ". От МРРБ обясниха вчера, че одиторите няма да връщат допълнителните си 
заплати, а те остават за сметка на бюджета на МРРБ. Нарушението е в това, че през 2008 г. одиторите не са 
проверявали проекти по оперативна програма "Регионално развитие", а по предприсъединителните - ФАР и 
ИСПА. Проектът обаче е за оперативната програма. От министерството обаче се оправдаха, че одиторите били 
положили допълнителен труд и затова им е дадена по още една заплата. 
Проектът е стартиран на 13 ноември 2008 г. и е приключен на 1 февруари 2010 г. На одиторите в МРРБ е 
платено повторно за нещо, за което те получават пари и от бюджета - за верификация на разходите по 
проекта и за изготвяне на доклад за напредъка. По проекта за изплатени общо 56 698 лв. 
По другия проект на същата дирекция - закупуване на автомобили, необходими за ефективната и ефикасна 
работа на Управляващия орган на оперативната програма, който е на стойност 327 423 лв., е наложена 
корекция от 34 435 лв., която също остава за сметка на бюджета на МРРБ. Санкцията е заради "недопустимост 
на разходи за човешки ресурси" и защото договорът е сключен преди 10-дневния срок за обжалване и 
сключване на договор за обществена поръчка в нарушение на ЗОП. 
Според методологията за налагане на финансови корекции те могат да бъдат от 5 до 100% от стойността на 
проекта. 2% налагаме при технически грешки, когато има финансово изражение, обясни зам.-министър 
Павлова. В момента законът за обществените поръчки изрично казва, че финансовата корекция е за сметка на 
възложителя. Преди дни шефът на комисията по регионално развитие в НС Любен Татарски каза в интервю за 
"Сега", че трябва ясно да се разпише кое длъжностно лице носи вина за провала или корекцията по даден 
проект и то трябва да носи поне административна отговорност за това. Павлова не се нае да коментира 
повдигнатия въпрос с обяснението, че това е тема, по която трябва да се произнесат юристите. 
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Вестник Пари 
 
√ Добрите страни на скъпото евро 
http://pari.bg/static/pdf/pages/12.pdf 
 
√ Производството в промишлеността нараства с 15% на годишна база 
http://pari.bg/static/pdf/pages/13.pdf 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Вложиха в чужбина 1,2 млрд. за пенсии 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-04-08&article=363612 
Таксата за прехвърляне на личната партида от един пенсионен фонд в друг вече ще се плаща само на каса 
или по банков път. Това предвиждат текстове, приети на първо четене от Комисията за финансов надзор. 
Досега честа практика беше таксата, която е до 20 лв., да се удържа от натрупаните пари по партидата на 
осигурения във фонда. Желаещият да смени пенсионния си фонд ще подписва договора заедно със 
заявлението, а докато парите бъдат прехвърлени, осигуреният си запазва правото да промени решението си. 
Над 1 млрд. лв. от парите ни за втора и трета пенсия са инвестирани в акции и облигации в чужбина. Това 
показват данните на частните пенсионни фондове към 31 март 2011 г. От общо 1,76 млрд. лв., които са 
вложени в дългови инструменти, около 56,6% или 1,207 млрд. лв. са инвестирани извън България. Най-голям 
дял от общия портфейл на всички пенсионни фондове заемат инвестициите в корпоративни облигации, 
издадени в държави от ЕС, които възлизат на 478 млн. лв. Сред тях са имената на големи компании от 
всякакви сектори на икономиката като "Епъл", "Байер", "Ситигруп", "Фолксваген", "Майкрософт", "Шеврон" и 
други. Следващото място по вложения в чужбина с 278 млн. лв. заемат парите в дългови ценни книжа, 
издадени или гарантирани от членки на ЕС, други държави от Европейско икономическо пространство (ЕИП) 
или техни централни банки като Германия, Унгария, Полша, и др. Пенсионните ни фондове са купили и 
европейски общински облигации за 97,2 млн. лв. Извън ЕС и ЕИП в ценни книжа са вложени 76 млн. лв. 
В облигации на Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка са вкарани 58,64 млн. лв. 
В чуждестранни колективни инвестиционни схеми са вложени 3,2 млн. лв. Над 215,8 млн. лв. пък са 
инвестирани в акции на компании, включени в европейските и други борсови индекси. Само около 31,5% или 
553 млн. лв. от инвестициите на частните пенсионни фондове в ценни книжа са вкарани у нас. От тях най-
много - 387,1 млн. лв., са в български държавни ценни книжа. 
 
√ Москва претупа министър Трайков 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-04-08&article=363636 
Москва претупа срещата с Трайчо Трайков само за няколко часа след скандала с АЕЦ "Белене". Вместо да 
продължи два дни, както бе предварително планирано, заседанието на българо-руската 
междуправителствена комисия приключи за значително по-кратко време. Министърът бе начело на нашата 
делегация, която трябваше да обсъди цялото ни икономическо сътрудничество, включително и големите 
енергийни проекти. Той тръгна за Москва след последно предупреждение от Бойко Борисов. Премиерът 
окончателно му отне водещата роля при преговорите за "Белене" и я повери на вицето Симеон Дянков. Това 
се случи, след като Трайков обвини шефа на НЕК Красимир Първанов, че е подписал споразумение с 
руснаците зад гърба му, което заробвало страната ни. 
След срещата в сряда вечерта Трайков и колегата му Сергей Шматко излязоха усмихнати пред журналистите, 
съобщиха руските медии. "АЕЦ "Белене" ще бъде изградена само ако това отговаря на икономическите 
интереси на България", обяви Шматко и се похвали, че са ликвидирани всички различния по отношение на 
големите съвместни енергийни проекти. По повод скандала у нас Трайков каза, че това са си вътрешни 
работи и руската страна не е замесена. В същото време руският вестник "Коммерсант" коментира, че Бойко 
Борисов е подкрепил "Росатом" и проекта "Белене". От контекста пък става ясно, че на Трайков се гледа като 
на противник за изграждането на централата.  
Най-важната тема - за цената на АЕЦ "Белене", не е била обсъждана в Москва, съобщи Трайков. Шефът на 
НЕК Красимир Първанов обаче обяви пред бТВ, че до 1 юни ще разполага с разчет за стойността на Втора 
атомна. Цифрата ще бъде използвана в по-нататъшните преговори с "Атомстройекспорт". Първанов 
предупреди, че сянката от неустойките за 600 млн. евро, които руснаците заплашват да поискат от НЕК в 
арбитража в Париж, ще надвисне отново над България, ако на 2 юни нямаме окончателен договор за 
строителство или пък поредното споразумение за продължаване на преговорите. Първанов призна, че 
отдавна има впечатление, че Трайков изпитва неприязън към него, но не успя да обясни защо.  
Съдбовни решения от заседанието в Москва няма, стана ясно след приключването му.  Българските 
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представители са поискали Москва да пусне наши компании в строителството на обекти за зимните 
олимпийски игри в Сочи през 2014 г., както и за международната лятна универсиада в Казан през 2013 г. В 
протокола е записано още, че е необходимо Русия да увеличи броя на летищата, до които имат достъп наши 
авиокомпании. Обсъдена е и възможността руснаци да се лекуват в наши СПА центрове. 
 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бум на дела за заплати 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-04-08&article=363633 
Работници масово съдят шефовете си за неизплатени заплати и незаконни съкращения. Всяко пето решено 
гражданско дело през март е такова, обясниха от районния съд в Русе. От там посочиха, че от 180 приключени 
дела 40 се водят от работници срещу бившите им шефове. За цялата 2008 г. такива трудови спорове са били 
решени едва със 196 дела. Хората обясняват, че заради поскъпващия живот вече не вярват на обещания, че 
ще си получат парите и директно се обръщат към съда, и то само за две-три неизплатени заплати. Бизнесът 
обаче е силно притеснен, обясняват работодатели.  
Почасовата работа да се доказва с издаден от работодателите специален бон или чек. В този документ трябва 
да са записани колко часа труд са положени, ставката за отработен час, както осигуровките и данъците, които 
се дължат. Той ще служи и за доказване на трудов стаж. Това предлага шефката на бюджетната комисия 
Менда Стоянова. В момента в България няма законова регламентация на почасовата работа, коментира пред 
bTV депутатката от ГЕРБ. Социалният министър Тотю Младенов обяви, че подкрепя идеята да се 
регламентира почасовият труд. За целта ще бъде сформирана работна група, която да изработи законовите 
текстове. Те ще бъдат обсъдени и със социалните партньори.  
 
BBT 
 
√ Бум на сигналите за данъчни нарушения на наемодатели 
http://www.bbt.tv/news/7090_bum_na_signalite_za_danachni_narusheniia_na_naemodateli/ 
От Националната агенция за приходите отчитат бум на сигнали за данъчни нарушения на наемодатели. 
От Националната агенция за приходите отчитат бум на сигнали за данъчни нарушения на наемодатели. 
Напоследък са зачестили сигналите за укриване на доходи и неплащане на данъци от собственици на 
жилищни имоти. До началото на май е крайният срок – физическите лица могат да подадат декларация за 
доходите си от наем в НАП по постоянен адрес.  
Ситуацията в момента е следната : гражданите представят копия от договорите за наем и квитанциите, с 
които са заплащали месечно определени суми. По думите на близо две трети от жалбоподателите, техните 
хазяи укриват доходите си и не плащат данъци върху тях. Припомняме ви, че през април миналата година 
само за седмица в приходното ведомство бяха подадени над 200 сигнала за потенциални нарушения от 
наемодатели. От направените проверки и ревизии, по тях е установено, че в около 80 % от случаите хазяите 
или не са декларирали изобщо доходите, или са го направили, но в много по-нисък от реалния размер. Ако 
някои от наемодателите пропусне до началото на следващия месец да обяви част от сумите, получени от 
наемателите си, може да подаде коригираща декларация. В централата на приходната агенция вече е 
сформиран екип от инспектори, който ще се занимава с проверки на физически лица, получаващи такъв тип 
доходи. 
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