
 
 

ТЕМИ ОТ МЕДИИТЕ 
26.04.2011 

 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите 
 
Вестник Труд 
 
√ Нов ред в тристранката 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-04-26&article=365464 
Нови люти дебати се задават в тристранката, които ще изместят споровете трябва ли да се вдигат заплатите. 
Този път споровете ще са свързани с приемането на по-високи критерии за представителност на участниците 
в тристранката. Днес министърът на труда Тотю Младенов е поканил социалните партньори, за да сложи 
начало на разговорите по тази тема.  
Промяната ще засегне най-вече работодателските организации, като ще доведе до отсяването им. В момента 
шест работодателски организации имат национална представителност - БСК, БТПП, КРИБ, АИКБ, БСЧП 
"Възраждане" и ССИ. В същото време национално представителни са две синдикални организации - КНСБ и 
КТ "Подкрепа". 
Промяна в критериите се прави при почти всяко преброяване на четири години. Тези дни социалният 
министър Тотю Младенов коментира за в. "Стандарт", че е за по-строги критерии, които да доведат до 
окрупняване на работодателските организации. Така те ще работят по-ефективно, защото 6 са твърде много, 
смята Младенов. През май тристранката трябва да постигне консенсус, а до средата на юни правителството 
да е готово с промените в Кодекса на труда. Така ще стане възможно в края на годината да се направи 
поредното преброяване на членовете на социалните партньори.  
Засега КРИБ и БСК са обявили, че са за по-високи количествени критерии за представителност. Завишаването 
на изискването за членство на определен брой фирми и заети в тях ще удари малките работодателски 
организации - ССИ и "Възраждане". Кризата е стопила членската маса на работодателските организации и 
затова сега не е моментът да се променят критериите за представителност, смята Теодор Дечев, зам.-
председател на ССИ.  
КРИБ обаче са най-крайни в позицията си. Критериите за представителност трябва да бъдат не само 
завишени, но и да гарантират избягване на двойното членство и броенето на една и съща фирма или 
браншова организация в повече от една работодателска организация, заяви Евгений Иванов, изп. директор 
на КРИБ. Останалите работодателски организации са силно против. Те се позовават на декларацията на 
Международната организация на труда за свобода на сдружаването и доброволното членство в подобни 
организации. 
 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
√ Замразяват пенсиите 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-04-26&article=365462 
Пенсиите ще бъдат замразени и през следващата година. Минимално увеличение за парите за най-
възрастните хора е планирано едва за 2013 г. Тогава пенсиите ще бъдат увеличени с 2-3%. Това гласи 
бюджетната прогноза за 2012-2014 г., която е одобрена от Министерския съвет. Предвидените пари за пенсии 
през 2012 г. са 7,097 млрд. лв. Финансисти припомнят, че през тази година кабинетът разписа 7,049 млрд. лв. 
да отидат за възрастните хора. Това означава, че пари за вдигане на пенсиите сега не са предвидени. През 
миналата година сумите за старост също бяха поставени във фризера.  
Предвидените 50 млн. лв. повече за това перо ще отидат за хората, които предстои до края на 2012 г. да се 
пенсионират. Те получават по-големи суми от тези, които са получили първата си пенсия преди 5-10 години.   
Общо индексиране на бюджетните заплати догодина също не се предвижда. За 2012 г. парите за 
възнаграждения на чиновниците може да се увеличат само с около 80 млн. лв. до 3,96 млрд. лв. В същото 
време инфлацията през миналата година беше 4,5%, а за тази и следващата година прогнозите са тя да бъде 
4,2 и 2,8%. Така за три години инфлацията ще бъде близо 12%. 
Пътищата ще бъдат сред основните приоритети на правителството през следващата година. Докато повечето 
държавни разходи ще останат почти без промяна, средствата за инфраструктура ще скочат с 1,2 млрд. лв. до 
4,84 млрд. лв. Това е много сериозен ръст - с 33%. Именно капиталовите разходи се увеличават най-много 
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през 2012 г., сочат разчетите в бюджетната прогноза.  
Парите за отделните министерства догодина ще останат почти без промяна спрямо настоящата година. 
Където има увеличение или намаление, то се дължи на прехвърляне на отговорности от едно министерство 
на друго или отпадане на някои ангажименти на държавата. Само средствата за администрацията на 
президента се увеличават с 550 хил. лв. до 4,73 млн. лв. През есента ще избираме нов държавен глава, който 
встъпва в длъжност в началото на идната година.  
 
√ Бизнесът против скок на заплатите 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-04-26&article=365463 
Бизнесът е против скок на минималната работна заплата от 240 на 270 лева. Това стана ясно от проучване на 
БТПП сред своите членове. Днес социалният министър Тотю Младенов свиква партньорите, за да започнат 
дебати дали парите да се вдигнат от средата на годината.  
Близо 70% от запитаните шефове на компании от търговско-промишлената палата са против ръста на 
минималната работна заплата. Според проучването 15% от работодателите са заявили, че приемат скока на 
минималното месечно възнаграждение от 1 юли, но ако това се случи, ще се наложат съкращения.  
Има компании, при които минималната заплата е в пъти по-висока от 240 лв. и увеличението й няма да 
промени съотношението в заплащането между различните категории. В масовия случай обаче ще има 
претенции за пропорционален ръст на всички заплати и това ще доведе до напрежение в обществото и до 
фирмени фалити, смята Цветан Симеонов, председател на БТПП.  
Освен работодатели в анкетата са участвали и работници, като 88% от тях са заявили, че след като се вдига 
минималната работна заплата, те също очакват ръст на възнагражденията си. 
На въпрос какъв ще бъде според вас резултатът, ако се вземе решение за административно увеличение на 
минималната работна заплата на 270, 53% отговарят, че това ще доведе до преминаване на фирми към 
сивата икономика. За 37% ще има увеличение на безработицата. Държавата би следвало да регулира 
заплатите само в държавния сектор, смятат представителите на бизнеса. Според тях заплащането трябва да 
съответства на качеството на положения труд. В същото време административното вдигане на минималната 
заплата от средата на годината и последващото увеличение на останалите възнаграждения ще дестабилизира 
финансовите планове на фирмите. 
 
Вестник Класа 
 
√ Всяка седма фирма склонна да вдига заплати с цената на нови съкращения 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/166495_%D0%92%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B5%
D0%B4%D0%BC%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%
BB%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%
D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D1%8F 
Всяка седма фирма (15,6%) приема предложението за административно увеличаване на заплатите, но само с 
цената на съкращения на персонал. С около процент по-малко са компаниите, които са съгласни с идеята и 
няма да уволняват хора – 14,3 на сто. Две трети от бизнеса - близо 70%, обаче са категорично против. Това 
сочат данни от анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ по повод 
предложенията на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов за ръст на заплатите през 2011 
г. с два варианта - с 11,07 % или с 11,67 %, и на синдикатите за увеличение на минималната работна заплата 
(МРЗ) на 290 лв. При служителите и работещите по трудов договор позицията е почти паритетна – около 
половината от анкетираните предпочитат запазването на работното място вместо увеличаването на 
заплатите. Малко повече са служителите, които са съгласни с идеята за ръст на възнаграждението дори и при 
съкращения (51,22%).  
Ако се въведе по административен път увеличаване на заплатите, фирмите ще преминат към съкращения, 
особено в отрасли, които не са във възход, смятат от БТПП. По-голямата част от бизнеса заявява, че не е готов 
при вдигане на работната заплата да увеличи пропорционално възнагражденията на всички служители 
(близо 90%). Служителите от своя страна смятат, че ще получат процентно увеличение (над 80 на сто 
отговарят така).  
Според Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, резултатите показват категорично, че увеличението на 
МРЗ ще бъде последвано от верижна реакция от запазване на съотношението в заплащането между 
различните категории работещи в едно предприятие и може да доведе до напрежение. Подобна 
административна мярка ще бъде във вреда на цялата икономика – това е мнението на 90,9% от анкетираните 
мениджъри. Повече от половината посочват, че тя провокира преминаването на фирми от официалната 
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икономика към неформалната (53,2%), ще има увеличаване на безработицата (37,7%), ще навреди на 
държавния бюджет.  
Всеки трети работодател е убеден, че увеличението на МРЗ ще увеличи разходите на държавата. Според 
данни на МФ ще са необходими около 950 млн. лв. 27,3% отчитат, че ще има нарастване на средствата за 
социално осигуряване, но системата не е реформирана и няма яснота как ще бъдат изразходвани тези 
средства. Даже някои мениджъри са изчислили, че 11,67 увеличение на целия фонд за работна заплата ще 
означава фалит на фирмата.  
Днес социалният министър събира на неформална среща социалните партньори.  
 
√ Бизнесът иска 9% ДДС и за допълнителните услуги в туризма 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/166485_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D
1%82+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+9%25+%D0%94%D0%94%D0%A1+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4
%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D0%B2+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%
BC%D0%B0 
Всички допълнителните услуги в туризма да се облагат с 9% ДДС вместо с 20%, искат от туристическия бранш, 
съобщи за „Класа“ Цветан Тончев, председател на Българската туристическа камара. От началото на април 
беше уеднаквена ставката за организирани и индивидуални туристи на 9 на сто. Преди това индивидуалните 
посетители плащаха 20% ДДС, а организираните - 7% ДДС. От браншовата организация поискаха пълно 
изравняване на данъчната ставка за всички съпътстващи услуги.  
Сега в ресторантите, в културните обекти, при ски пакетите ДДС остава 20 на сто, а това рефлектира най-много 
върху българите, които ги заплащат отделно от пакета. Недялка Сандалска, изпълнителен директор на 
концесионера на съоръженията в Боровец - „Бороспорт“, обясни, че не е логично съпътстващите услуги, като 
лифт картите например, да се облагат с по-висока от общата ставка. Това стана още при обсъждането на 
новите данъчни промени сред бранша. 
Около 50 хотелиери в Самоковско планират да се откажат от категоризацията си заради новия местен данък, 
каза Тончев. Въпросът е, че не се отчита реална заетост, а данъкът се плаща задължително за 30% годишна 
заетост на леглата. Проблем е също, че всяка община решава с какъв данък да облага бизнеса и се получават 
парадоксални разлики. Докато в Несебър е 20 стотинки за всички категории хотели, в Стара Загора налогът е 
между 1,20 и 2 лева. Това е сериозен проблем най-вече за сезонните хотели и къщите за гости.  
Хотелите в София също се оплакват от високия данък, който е от 60 стотинки за обектите една звезда до 3 
лева за петзвездните хотели. Тризвезден хотел в столицата от 11 000 лева годишно туристическа такса на база 
брой нощувки през 2010 г. тази година ще трябва да плати 43 000 лева туристически данък. Масово общините 
са увеличили данъка, което няма да доведе до по-високи приходи, а до увеличаване на сивия сектор, 
категорични са от бранша. Досега от таксата се събираха около 16 млн. лева и влизаха в държавния бюджет.  
Бизнесът се обяви и срещу драстичното увеличение на данък сгради заради вдигнатата в пъти данъчна 
оценка. Така, ако същият тризвезден хотел в София миналата година е плащал 5800 лева данък при стойност 
на обекта близо 3 млн. лева, тази ще трябва да плати 45 500 лева при стойност над 24 млн. лева, което е 
разлика от осем пъти. Увеличената данъчна тежест в туризма може да повлияе и на качеството на 
туристическите услуги през предстоящия сезон, прогнозират от бранша.  
Предложенията на бизнеса са да се диференцира максималният размер на туристическия данък за 
различните категории хотели. За целогодишните той да е за 15% заетост на стаите, а не на брой легла, защото 
сега поне 30 на сто от хората вземат сами двойна стая в хотелите. За семейните хотели данъкът да е на база 
10% заетост и 5% за хотели една и две звезди, къмпинги и др. От туристическия бранш искат и реална оценка 
на пазарната стойност на обектите. С подобни промени събираемостта може да се увеличи средно с 20 на 
сто. 
Очакват 10% повече летовници и приходи от сезона  
До 10% повече туристи ще има през лятото, показа допитване на „Класа“ сред организации в бранша. Със 
същия процент се очаква да се увеличат и приходите от посещения у нас, достигайки 3 млрд. евро. Най-голям 
обаче тази година ще бъде интересът към Испания и Канарските острови, следват Турция, Гърция. България 
ще се нареди на четвърто място по посещаемост. Добрите прогнози се засилват и заради туристите, които 
вместо Тунис и Египет ще изберат друга дестинация, сред които и България. Освен това се очаква по-дълъг 
сезон – от юни до края на септември. 
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Вестник Дневник 
 
√ Мораториумът за горивата може да бъде удължен 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/04/25/1079940_moratoriumut_za_gorivata_moje_da_bude_uduljen/ 
Мораториумът за повишение на цените на бензина и дизела по бензиностанциите на "Лукойл", който беше 
договорен между компанията и кабинета "Борисов", може да бъде удължен, заяви правителствен източник 
на "Дневник".  
Днес "Дневник" не получи официален коментар от "Лукойл" за евентуално продължаване на мораториума, 
но източник от компанията, пожелал анонимност, нито потвърди, нито отрече информацията и заяви, че днес 
най-вероятно ще има повече подробности. 
Представителите на останалите вериги също не направиха коментар, въпреки че при подписване на първото 
споразумение се противопоставиха остро на него. Пред БНР единствено търговският директор на "Петрол" 
Иван Костадинов коментира евентуално удължаване на мораториума така: " О, не, не, това вече ще бъде 
наистина много неприятна новина." 
Едномесечното споразумение изтече на 23 април, събота, но то не се отнасяше до цените на едро на 
рафинерията и за този период те бяха повишени два и пъти и свалени един - промяна, която се отрази на 
цените на веригите, които зареждат от бургаската рафинерия. 
Засега не са ясни параметрите за ново споразумение - срок на действие и при каква цена може да е то. От 23 
април до вчера "Лукойл" не е променяла котировките си - литър дизел е 2.47 лв., а масовият бензин А95 е 
2.37 лв. По време на мораториума компанията ги свали леко при дизела. За този период цената на петрола 
брент се повиши от 114 до 124 долара за барел. 
За нов мораториум намекна още миналата седмица министърът на транспорта Александър Цветков. Той каза, 
че не очаква скок на цените на горивата след изтичането на споразумението между правителството и 
"Лукойл", но ако се стигне до такова, очаква договаряне на "преходен период" с българския производител. 
Петролните компании недоволстват от подобно споразумение между "Лукойл" и правителството, тъй като 
ефектът от тавана е само върху 29% от пазара на дребно, колкото държат бензиностанциите на рафинерията. 
На едро обаче тя захранва между 50 и 70% пазара, което реално или се прехвърля с по-голям ефект в 
крайната цена на горивата по останалите бензиностанции, или ги принуждава да свиват маржовете. От 
изказването на Костадинов стана ясно, че таванът реално е спестил повишение от 5-7 стотинки на литър. Той 
обаче не уточни дали това принудило вериги също да задържат цените на дребно с толкова. 
От "Петрол" все още нямат изчисления как се е отразил мораториумът. "При всички положения ефектът е 
негативен", каза Иван Костадинов пред БНР. Според него след отпадането на мораториума цените на 
горивата ще се повишат плавно, но разликите няма да са големи, тъй като цените на международните пазари 
са стабилни. 
От "Лукойл" също не отговориха на въпросите на "Дневник" как се е отразил на финансовия им резултат и на 
продажбите мораториумът, нито казаха как според тях ще се променят цените след изтичането му. 
Представители на австрийската верига ОМВ не успяха да отговорят на въпросите до редакционното 
приключване на броя и казаха, че може да коментират през тази седмица. 
Иван Костадинов коментира и ефекта от решението на парламента да спре временно смесването на дизела с 
биосъставка до края на годината като мярка за поевтиняване на горивото. Според него това ще доведе до 
намаление на цената, различно за всяка компания. "Смятам, че средно поевтиняването ще е 4-5 ст., но в 
никакъв случай с по-малко от стотинка, както твърдят производителите на биогорива", каза Костадинов. 
Представители на превозвачите не се ангажираха с прогнози как ще се променят цените след изтичането на 
мораториума. "Едва ли някой може да отговори на този въпрос", каза председателят на Българската 
асоциация на сдруженията на автомобилните превозвачи Миролюб Столарски. 
Според колегата му от Съюза на организациите в автомобилния транспорт (СОАТ) Койчо Русев макар и не 
съвсем пазарно замразяването на цените на дребно на "Лукойл" има положителен ефект, тъй като е 
задържало стойността на горивата въпреки поскъпването на петрола на международните борси. 
Очаквания за рекордни печалби 
Поскъпването на петрола на международните пазари се очаква да изстреля печалбите за първото 
тримесечие на най-големите нефтени компании. Това може да даде и предпоставки за силни годишни 
резултати, които дори да конкурират рекордните отчети от 2008 г., когато цените на петрола 
достигнаха 147 долара за барел, пише "Уолстрийт джърнъл". Очакванията са с близо 50% да е скокът на 
печалбата на Exxon Mobile през първите три месеца и с по 33% на Chevron и ConocoPhillips на годишна база. 
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Вестник Сега 
 
√ Хазната не може да събере над половин милиард лева 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9026&sectionid=16&id=0000101 
Бюджет 2011 г. е поредният, заплашен от ревизия заради проблеми с приходите. Данъчните са уведомили 
министъра на финансите Симеон Дянков, че очакват да съберат с 570 млн. лв. по-малко приходи от 
възложените им за годината със закона за бюджета. Това пише в анализ на Националната агенция за 
приходите за събираемостта към края на първото тримесечие, с който "Сега" разполага. 
Според закона за годишния бюджет НАП трябва да събере малко над 13 млрд. лв. В прогноза, правена в 
средата на април от приходната агенция, са посочени по-скромни приходи - с около 570 млн. лв. по-малко. 
Ако планираните в закона приходи не се съберат, това значи, че ще трябва или да се режат разходи, или да се 
вдигне дефицитът. Липсващите над половин милиард лева са значителна сума и е твърде възможно да се 
стигне до актуализация на бюджета за трета поредна година. През 2009 г. планираните от ексминистър 
Пламен Орешарски приходи се разминаха с реалността в рамките на около 7.5 млрд. лв., а през 2010 г. 
първоначалните планове бяха ревизирани надолу с около 2 млрд. лв. Тази година Дянков обеща пред 
обществото, а и пред Брюксел да се вмести в дефицит до 3% от БВП, което означава, че сега заложеният в 
бюджета недостиг в хазната за 2011 г. в размер на 2 млрд. лв. може да се увеличи с още максимум около 300 
млн. лв. 
Проблеми има с почти всички налози, но най-голям недостиг се очертава при данък печалба и при 
социалните осигуровки, става ясно от анализа на НАП. От данъка върху печалбата ще се съберат със 186 млн. 
лв. по-малко. Ограниченото кредитиране на фирмите и междуфирмената задлъжнялост карат компаниите да 
намаляват авансовите си вноски през годината, за да не се лишават от оборотни средства. Освен това 
печалбата на фирмите, а и на банките - заради лошите кредити, е по-ниска, което топи постъпленията. 
От НАП отчитат, че от социални осигуровки ще успеят в най-добрия случай да съберат 3.174 млрд. лв. - с 224 
млн. лв. по-малко от планираните за 2011 г. (но и с 394.6 млн. лв. повече от събраните през 2010 г.). 
За първото тримесечие от социални вноски са събрани близо 700 млн. лв., което е едва 20.6% от годишния 
план при 24% през първото тримесечие на 2010 г. Данъчните се оправдават, че планът за осигуровките е бил 
нереално завишен и не отразява промените в макроикономическата обстановка. През м.г. от вноски бяха 
събрани 213 млн. лв. по-малко от планираните. От НАП твърдят, че догодина проблем с неизпълнението на 
плана няма да има, тъй като бюджетът за ДОО вече ще се прави на базата на реалната събираемост от 
предходната година. 
Въпреки завишената инфлация, която вече подсили приходите в хазната през февруари и март, 
постъпленията от ДДС, които ще реализира НАП, се очаква да бъдат 3.4 млрд. лв. - с около 100 млн. лв. по-
малко от плана и с едва 38 млн. лв. повече в сравнение с м. г. Основните рискове са два - потреблението да 
не се повиши със заложените 5.6% и ръстът в износа да е по-висок от планираните 13.3%. Проблемът е, че 
всеки 1% по-нисък ръст на търсенето от заложеното води до 64 млн. лв. по-малко приходи от ДДС, а всеки 1% 
по-висок ръст на износа - до загуба от 25.5 млн. лв. В анализа на данъчните прави впечатление, че най-
голямото изоставане по линия на ДДС е при най-големите фирми. Доказателството е, че докато всички 
териториални дирекции из страната са събрали средно над 20% от плана си за ДДС за годината, звеното за 
големите данъкоплатци изостава с 4.7% от плана си. Например петролна рафинерия за първите три месеца на 
годината е платила с 40 млн. лв., или 22% по-малко ДДС в сравнение със същия период на м. г. 
За поредна година НАП е задържала ДДС в края на 2010 г. и ударно е възстановявала данъчен кредит през 
първите месеци на 2011 г. Докато в края на 2010 г. невъзстановеният ДДС е възлизал на 563 млн. лв., към 31 
март той вече е свит до близо 300 млн. лв. 
От данъка върху личните доходи се очаква да бъдат събрани с около 96 млн. лв. по-малко от заложените в 
плана на НАП. 
Проблем ще има и със здравните вноски. По тази линия данъчните очакват да съберат 1.408 млрд. лв., като 
неизпълнението ще е съответно в размер на 37 млн. лв. 
ПРИВИЛЕГИИ 
В закона за бюджета на държавното обществено осигуряване е записано, че от вноски трябва да се съберат 
над 4 млрд. лв. В НАП обаче приемат, че няма ангажимент към събирането на близо 800 млн. лв., тъй като 
това са задълженията на държавата като осигурител. По неофициални данни хазната осигурява около 150 000 
чиновници. На държавните чиновници бюджетът плаща изцяло вноските, а на работещите в държавното 
управление на трудов договор поема 60% от задълженията. Приходите на здравната каса от осигурителни 
вноски пък трябва да бъдат 1.661 млрд. лв., но около 250 млн. лв. от тях също директно се привеждат от 
бюджета за работещите в държавната администрация. 
 
 

http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9026&sectionid=16&id=0000101


√ Реформата накара 12 000 души повече да излязат в пенсия 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9026&sectionid=2&id=0000201 
Статистическият бюлетин на НОИ за пенсиите към края на 2010 г. доказа официално това, за което отдавна се 
говори - заради пенсионната реформа и задаващите се по-тежки условия за пенсиониране всеки, който успя, 
излезе в пенсия. 11 734 повече новоотпуснати пенсии само за осигурителен стаж и възраст в сравнение с 2009 
г. са отчетени в края на 2010 г. С близо 2000 по-висок е и броят на новите инвалидни пенсии въпреки 
обещанията за по-строг контрол при отпускането им. За м.г. те са над 39 500 при 37 530 година по-рано. 
Прекъсната е и утвърдената от 2000 г. тенденция броят на пенсионерите да намалява, след като с реформата 
тогава драстично се вдигнаха изискванията за осигурителен стаж и възраст. В края на м.г. пенсионерите са 
били 2 194 274, докато към 31 декември 2009 г. броят им е бил 2 189 131, или с над 5000 по-малко. 
Най-вероятно съкращенията в армията са увеличили много и новоотпуснатите пенсии за работещите в 
системата на МО, МВР и по други специални закони. За 2010 г. те са 4068, като само през последното 
тримесечие на годината са отпуснати 1609 пенсии. През 2009 г. те са били 3160. Над 95 000 са през м.г. 
пенсионерите по специалните закони, на които НОИ е изплатил близо 504 млн. лв. под формата на пенсии. В 
същото време държавата ги е осигурявала само срещу 19% вноска, а от 2011 г. - 20.8%. Разчетите показват, че 
под формата на осигуровки от бюджета идват над 200 млн. лв. по-малко от необходимото. За сравнение 
работещите при тежки условия имат близо два пъти повече изискуем стаж, минимална възраст и за тях се 
плащат 12% повече за първа категория труд и 7% за втора. 
Малка е вероятността напливът за излизане в пенсия сред униформените да е заради реформата, тъй като 
техните привилегии пак не бяха пипнати. Едва от 2012 г. за тях, както за всички останали, ще започне 
увеличаване с по 4 месеца на изискуемия общ стаж, докато стигне от 25 г. сега на 28 г. Военни и полицаи ще 
продължат да излизат в пенсия и независимо от възрастта си, стига 2/3 от общия им стаж да е специализиран. 
Съкращенията обаче явно са само за неудобните или за служителите без връзки, тъй като двете силови 
министерства категорично отказаха да разчистят щатовете си от пенсионери и хора в пенсионна възраст, като 
се използва възможността по Кодекса на труда и Закона за държавния служител те да се освобождават само с 
месец предизвестие. Такова постановление беше прието на подпис от правителството по идея на финансовия 
министър Симеон Дянков, тъй като от МО и МВР поискаха време за съгласуване заради специфичния режим 
на пенсиониране в двете ведомства. Разпоредбата гласи, че безпроблемно могат да се уволняват всички, 
придобили право на пенсия. По идея на военните пък от средата на 2010 г. вече е регламентирано законово 
само с месец предизвестие да се освобождават и хора, назначени на работа, и след като са упражнили 
правото си на пенсия. След запитване на "Сега" стана ясно, че досега в МО са освободени само 9 души, 
вземащи и пенсия, и заплата. 
ОРЯЗВАНЕ 
Въпреки наплива от нови пенсионери предвидените в бюджета на НОИ малко над 7 млрд. лв. за пенсии са 
по-малко, отколкото през 2010 г. Тогава за това перо осигурителният институт разполагаше с над 7.1 млрд. лв. 
Експерти предполагат, че премахването на точковата система през 2011 г. ще ограничи доста броя на 
новоотпуснатите пенсии, тъй като хората вече няма да могат да компенсират недостигащ стаж с по-висока 
възраст. Дори за година недостигащ стаж ще трябва да чакат до 65 г., когато всеки може да се пенсионира с 
поне 15 години труд. Биха могли и да си купят недостигащото време, но обикновено това са хора без работа и 
без доходи и е малко вероятно да имат средства за това. 
 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
Вестник Стандард 
 
√ Квартирите са в сивия сектор 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-04-26&article=365398 
Квартирите в Сандански масово са в сивия сектор, заяви пред "Фокус" Мария Таушанова, секретар на 
Сдружението на хотелиерите. По думите й за нелоялна конкуренция се считат не хазяите, предлагащи по-
ниска от пазарната цена, а онези, които не са регламентирани и съответно не си плащат данъка. В тези случаи 
цените на предлаганите услуги са много по-ниски и са в ущърб на регламентираните хотелиери и 
ресторантьори. След среща с представители на общината е започнала инициатива за провеждането на 
специализирана проверка. Контролните органи ще установят каква част от стаите за настаняване в града са 
регистрирани и плащат туристически данък, каза Таушанова. Според нея малките хотели губят много от 
клиентите си, които се насочват към нерегламентираните квартири. 
 
 

http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9026&sectionid=2&id=0000201
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Агенция Фокус 
 
√ Повечето от частните квартири в Сандански са в сивия сектор 
http://www.focus-news.net/?id=n1517142 
За нелоялна конкуренция приемаме не този, който предлага по-ниска цена на пазара, а този, който не е 
регламентиран и съответно не си плаща данъка, каза за радио ‘‘Фокус’’ - Пирин секретарят на Сдружението 
на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите в Сандански Мария Таушанова. Според нея е съвсем 
логично в този случай цените на предлаганите услуги да бъдат по-ниски, което пък е в ущърб на хотелиерите 
и ресторантьорите, които спазват закона и се съобразяват с разпоредбите. Таушанова посочи, че в тази 
връзка е направена среща с представители на общината. „На нея коментирахме опасенията си, че повечето от 
частните квартири в Сандански са в сивия сектор. В тази връзка се провежда специализирана проверка, която 
да установи каква част от тези стаи за настаняване са регистрирани като такива и съответно заплащат 
туристически данък”, каза Таушанова и допълни, че малките хотели губят голяма част от клиентите си, които 
се насочват именно към тези квартири.  
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