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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Дневник 
 
√ Данъчните дадоха отсрочка на безработните 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/05/02/1083540_danuchnite_dadoha_otsrochka_na_bezrabotnite/ 
Часове преди да изтече крайният срок за подаването на данъчните декларации за 2010 г. вчера, 
Националната агенция за приходите (НАП) успокои съкратените през миналата година, че няма да ги глобява, 
ако не са представили служебна бележка за доходите си от бившите си работодатели. 
Говорителят на приходната агенция Росен Бъчваров обясни, че всички безработни трябва да подадат 
декларации до края на вчерашния ден, като им се дава отсрочка от две седмици да изпратят останалите 
необходими документи. Не е ясно обаче как хората ще попълнят декларациите, при положение че нямат 
бележка за доходите си.  
За задължението на безработните да подават данъчна декларация се разбра едва в края на миналата 
седмица. Тогава от публикация във в. "Сега" стана ясно, че загубилите работата си през миналата година вече 
са длъжни да декларират доходите, независимо дали са по трудов или граждански договор. До 2010 г. 
безработните не подаваха декларации, защото при трудовите договори данъкът се удържа авансово от 
работодателя. 
Миналата седмица пресцентърът на НАП обясни, че съкратените могат да подадат документи по желание, 
ако искат да установят дали не им е надвнесен данък. След това от приходната агенция казаха, че това 
задължение на съкратените не е ново и е в сила от няколко години. Въпросите защо тогава гражданите не са 
знаели за него и защо НАП не е глобявала досега останаха без отговор. 
Последваха негативни реакции от граждани, които се оплакаха, че няма как да се сдобият със служебна 
бележка и да попълнят декларацията в последния ден от кампанията, която приключи вчера. Глобата за 
нарушителите е 500 лв. Проблемът засяга около 175 хил. души. Толкова са освободените от работа през 
миналата година. Говорителят на НАП заяви, че санкциите за безработните "ще бъдат силно редуцирани", тъй 
като имало обективни причини част от хората да не могат да изпълнят задължението си. 
Бъчваров отчете, че в кол-центъра на приходната агенция през последните дни са се обадили над 20 хил. 
души с въпроси основно за данъчните декларации на безработните. От НАП отговориха на най-честите 
запитвания, от което стана ясно, че длъжни да подадат декларации са и хората, които са се пенсионирали 
през 2010 г., но са работили през част от нея. Бъчваров коментира, че лавината от въпроси не е неочаквана, 
но не можело да се говори за истерия. 
 
√ Инфлация и по-малко държавни инвестиции са извели бюджета на излишък през март 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/05/02/1083502_inflaciia_i_po-malko_durjavni_investicii_sa_izveli/ 
По-високата събираемост на приходите и намаление на държавните инвестиции спрямо първото тримесечие 
на миналата година е довела до минимален излишък от 8.6 млн. лв. в консолидирания бюджет през март. 
Общият дефицит за трите месеца от началото на годината се е свил до 741.9 млн. лв. (около 1% от БВП), 
показват данните на Министерството на финансите (МФ). 
За първото тримесечие на миналата година бюджетният дефицит беше 2.2 пъти по-голям - 1.66 млрд. лв., или 
2.3% от брутния вътрешен продукт. Предварителните оценки за април пък сочат излишък от 180 млн. лв. 
Данните на МФ обаче показват, че увеличените приходи за януари - март се дължат основно на високи цени и 
инфлация и в по-малка степен на нараснали доходи и потребление, които да стимулират възстановяването на 
икономиката. Спестяванията на държавата пък са постигнати основно от капиталови разходи, които обхващат 
държавните инвестиции и натрупването на запаси. 
Увеличението на приходите е най-видимо при косвените данъци, като от ДДС са постъпили 1.165 млрд. лв., 
или 16% повече от миналогодишните за същия период. Приходите от ДДС при внос нарастват с 27.8%, докато 
тези върху сделки в страната само с 4.6%. Експертите от ведомството на Симеон Дянков обясняват тази 
разлика основно с поскъпването на суровия петрол на международните пазари. 
Показателни за потреблението са резултатите от събраните акцизи. Постъпленията от този косвен данък, 
който се движи в пряка зависимост от потреблението, са с 2% по-малки в сравнение с миналогодишните. 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/05/02/1083540_danuchnite_dadoha_otsrochka_na_bezrabotnite/
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/05/02/1083502_inflaciia_i_po-malko_durjavni_investicii_sa_izveli/


 
При положение че миналата година акцизите не бяха променяни с изключение на минималното увеличение 
при горивата това означава, че в България реално са закупени по-малко горива и цигари, или домакинствата 
са си набавили част от тях от сивия сектор. Ръст на приходите от акцизи - и то с цели 33%, има само от 
алкохола, но теглото на тази група стоки е най-малко в сравнение с горивата и цигарите. 
За сметка на това пък има по-лоши резултати при събираемостта на корпоративния данък и той е осигурил 
546 млн. лв., или 1% по-малко от същия период на 2010 г. Спадът се отдава на по-ниски печалби на 
компаниите от финансовия сектор, но МФ вече допуска, че като цяло до края на годината ще събере по-ниски 
от прогнозираните приходи по този данък. 
Данните за събрания плосък данък за периода, който отразява нивото на доходите, показват нарастване с 
1.2% до 495 млн. лв. В тази сума обаче влизат както платени данъци за миналата година след подаване на 
данъчни декларации, така и текущо удържани данъци от работодатели по възнаграждения от януари до 
март. 
Нарастване на приходите със 142 млн. лв.  е отчетено и при социалноосигурителните вноски, но 106 млн. лв. 
от този ръст се дължат на еднократната операция, с която личните партиди на работници от първа категория 
труд (миньори, металурзи и др.) в предпенсионна възраст бяха преведени от професионалните пенсионни 
фондове към общия бюджет на НОИ. 
Само 36 млн. лв. за 3 месеца пък е осигурило увеличението на осигурителната тежест с 1.8 процентни пункта. 
За това от ведомството на Симеон Дянков признават, че планираните приходи от социалноосигурителни 
вноски и корпоративния данък може да не се изпълнят, но ще се търси тяхното компенсиране с извънредни 
приходи и спестявания. 
В разходната част е постигнато намаление на годишна база с 8% и за първото тримесечие на консолидирано 
ниво държавата е изхарчила 6.271 млрд. лв. Най-голяма икономия е постигната от капиталовите разходи, 
които обобщават държавните инвестиции и натрупването на запаси. Общият размер на тези разходи е 406 
млн. лв. при 773 млн. в края на март миналата година. 
Тази тенденция според експертите трябва да се следи с внимание, тъй като публичните инвестиции са едно 
от най-ефективните средства за стимулиране на икономиката, но се жертват при липса на реформи и натиск 
за социални разходи. При текущите разходи също е отчетено намаление с 4.3% до 5.330 млрд. лв. 
Справката за фискалния резерв на финансовото министерство показва, че в края на март размерът му е 4.7 
млрд. лв., или 400 млн. лв. по-малко спрямо февруари, въпреки че бюджетът е на излишък за този месец. От 
МФ обясниха, че основната причина за това са субсидии към земеделските производители. 
Това са плащанията на единица площ и предстои средствата да се възстановят от Европейската комисия. 
Поради тази причина операцията е осчетоводена като плащане "под черта", а не като разход. Очаква се 
Брюксел да преведе тези средства към правителството до 45 дни и след това размерът на фискалния резерв 
ще се възстанови. 
БВП за първото тримесечие може да отчете растеж 
Икономиката може да отчете растеж около 2% за първото тримесечие, прогнозираха експерти. 
Причина за такава прогноза са резултатите от събрания ДДС. Нарастването на приходите от косвения 
данък върху сделки в страната е 4.6%, а при внос от трети страни е петкратно по-голямо. Тези 
стойности са по-високи от инфлацията, която за първото тримесечие е 2.4% и икономистът Петър 
Чобанов прогнозира, че за периода може да се отчете реално нарастване на БВП от 2% и дори повече. 
Високата инфлация обаче може да спъне възстановяването през второто и третото тримесечия и за 
цялата година растежът да се окаже в пъти по-малък от правителствената прогноза за 3.6%. От 
Центъра за икономическо развитие вчера прогнозираха БВП да се увеличи с 0.5-1% за първото тримесечие. 
 
Вестник Класа 
 
√ Бюджетният дефицит се сви до 1%, разходите с 570 млн. лв. по-малко 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/167270_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D
0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%81%D0%B5+%D1%81%
D0%B2%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+1%25%2C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8
2%D0%B5+%D1%81+570+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BF%D0%BE-
%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE 
Бюджетният дефицит у нас се сви до 1% от БВП през първото тримесечие на годината, а разходите на 
правителството намаляха с близо 570 млн. лв. Това показаха данни на Министерството на финансите, 
оповестени вчера. Недостигът в хазната година по-рано бе равен на 2,4 на сто от БВП. Заложеният бюджетен 
дефицит за тази година пък е 2,5% от БВП, което е под очакванията на ЕК за 2,9% от БВП. Таванът на ЕС е 3%. 
За миналата година дупката във фиска бе оценена от Евростат на 3,2 на сто от брутния продукт. 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/167270_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+1%25%2C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81+570+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE
http://www.klassa.bg/news/Read/article/167270_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+1%25%2C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81+570+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE
http://www.klassa.bg/news/Read/article/167270_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+1%25%2C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81+570+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE
http://www.klassa.bg/news/Read/article/167270_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+1%25%2C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81+570+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE
http://www.klassa.bg/news/Read/article/167270_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+1%25%2C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81+570+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE


В началото на 2011 г. касовият дефицит се е свил до 741,9 млн. лв., което е с 927,1 млн. лв. по-малко спрямо 
година по-рано. Според сметките на финансовото министерство само през март салдото по консолидираната 
фискална програма (КФП) е положително от 8,6 млн. лв. От финансовото ведомство коментират, че 
подобрението на бюджетната позиция се дължи на по-добро представяне както в частта на приходите, така и 
в частта на разходите, като постъпленията се развиват в рамките на планираното за периода. 
По отношение на приходите се отчита ръст на годишна база с 358,3 млн. лв. (6,9%) основно в частта на 
данъчните приходи. Така към края на третия месец в хазната са постъпил 5,52 млрд. лв., или 21,1% от 
планираните. Повишението спрямо края на март 2010 г. се дължи в най-голяма степен на по-високите 
постъпления от косвени данъци, които са нараснали с 281,5 млн. лв. (16,4%), и по-високите приходи от 
социални и здравноосигурителни вноски, при които се отчита ръст от 136,6 млн. лв., или 11,4%. Само от 
данъчни постъпления, включително и осигурителни вноски в хазната са влезли близо 4,6 млрд. лв., или 82,8 
на сто от всички приходи за периода. 
Изпълнението на преките данъци формира 1,07 млрд. лв. приходи, а от косвени - близо 2 млрд. лв. От ДДС в 
бюджета са постъпили 1,16 млрд. лв., а от акцизи 802,4 млн. лв. Приходите от мита са за 28,6 млн. лв., от 
други данъци, в т.ч. имуществени и други по ЗКПО, са в размер на 173,8 млн. лв., а от социалноосигурителни и 
здравни вноски към края на март са влезли 1,33 млрд. лв. 
Данните на МФ обаче показват и нещо тревожно - че фискалният резерв е изтънял с 1,3 млрд. до 4,7 млрд. лв. 
към март 2011 г. Само за месец февруари той се стопи с 300 млн. до 5,1 млрд. лв. Задължителният минимален 
размер на резерва е 4,5 млрд. лв. 
Общите разходи по консолидирания бюджет са с близо 570 млн. лв. (8,3%) по-малко спрямо година по-рано. 
Така техният размер, включително вноската на България за общия бюджет на ЕС е 6,27 млрд. лв., или 22,3% от 
годишния разчет. Спрямо март 2010 г. капиталовите разходи, тези за субсидии за нефинансови предприятия и 
за заплати и осигурителни вноски са по-ниски, докато при здравноосигурителните плащания се отчита 
повишение. 
 
√ Икономическият растеж се ускорява, но няма да мине 3% 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/167269_%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D
1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6+%
D1%81%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BD%D0%BE+%D
0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5+3%25 
Икономическият растеж у нас ще се ускори през второто тримесечие, като за цялата година ще достигне 
между 2,5 и 3%. Това сочи доклад на Центъра за икономическо развитие за икономиката на България - април 
2011, представен вчера. За първото тримесечие на 2011 г. очакваме слаб растеж на годишна база (около 0,5-
1%,) с двигател промишлеността и износа на инвестиции, заяви изпълнителният директор на ЦИР Георги 
Прохаски.  
Дъното на кризата у нас е било през четвъртото тримесечие на 2009 г. - общият икономически спад достига 
5,5% за годината. 2010 г. бележи излизане от кризата, но то бе слабо и неустойчиво и за годината растежът на 
БВП достигна едва 0,2%, посочи още икономистът.  
Най-силен удар е понесло строителството, което до 2008 г. се радваше на ръстове от 10-14% и беше моторът 
на икономиката, през 2009 г. добавената стойност в сектора спадна с 11,7%. През първо тримесечие на т. г. 
браншът ще бъде отново с отрицателен растеж, се посочва още в доклада. Все пак Прохаски заяви, че се 
очаква леко оживление през второто тримесечие. Промишлеността се справя по-добре – тя отчита ръст от над 
10% през януари-март и той ще продължи да се ускорява. Единственият сектор, според изп. директор на ЦИР, 
който не е бил повлиян от кризата, е финансовият.  
Кризата все още е на дневен ред в сферата на търговията, хотелиерството, транспорт и съобщения и 
държавно управление, образование, здравеопазване.  
Основният фактор за бавния икономически растеж е свитото потребление, което ни отделя от другите 
европейски страни. Другият фактор са чуждестранните инвестиции. Притокът на преки чуждестранни 
инвестиции през 2010 г. се е свил наполовина до 1,6 млрд. евро в сравнение с предходната година. 
Променила се и структурата им – финансовият сектор, търговията и недвижимите имоти са изоставени за 
сметка на производството и енергетиката. Сега въпросът е дали чуждестранните компании ще продължат да 
се въздържат от активно инвестиране и през 2011 г. Обемът на вложените от началото на 2011 г. чужди 
инвестиции е доста скромен – 53.4 млн. евро за два месеца, като за февруари се наблюдава отлив на 
капитали, дължащ се на плащания по получени вътрешнофирмени кредити. До края на годината ПЧИ биха 
могли да достигнат 1,5-2 млрд. евро, прогнозират от ЦИР. Там очакват, че годишната инфлация няма да 
надхвърли 5%, а безработицата – 9%. 
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√ Георги Прохаски, председател на Центъра за икономическо развитие: Промишлеността ще бъде 
генератор на растежа през следващите години 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/167244_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8+%D0%9F%
D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1
%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D
1%81%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%3A+%D0%9F%D1%
80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0+%D1%
89%D0%B5+%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0
%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0+%D0%BF%D1%80%
D0%B5%D0%B7+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B3
%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 
- Г-н Прохаски, какви са основните изводи в доклада на Центъра за икономическо развитие „Икономиката 
на България – април 2011 г.“? 
- Общият извод е, че българската икономика бавно и трудно, но все пак се измъква от кризата. 
Последните данни на НСИ показват, че през 2009 г. икономиката спадна с 5,5%, дъното беше през четвъртото 
тримесечие на 2009 г., когато беше регистриран спад от 7,6%. През 2010 г. икономиката бавно започна да 
излиза от кризата и достигна едва 0,2% ръст. 
През първото тримесечие на т. г. икономиката ще расте с минимален темп – между 0,5 до 1%, 
Очакваме през второто тримесечие всички основни сектори да излязат на положителна територия. За цялата 
2011 г. ръстът ще е над 2,5%, но няма основания да се счита, че ще надхвърли 3%. Причината е, че действат 
доста фактори, които са в противовес на ускоряването на икономическия растеж. Така повечето от секторите 
няма да могат да достигнат предкризисните нива. Това трябва много сериозно да се отчете при заплащането 
на труда, включително и когато се дискутира проблемът с минималната работна заплата. Едва през 2012 г. ще 
може да се очаква доближаване до равнищата отпреди кризата и тогава съответно ще има възможност за 
повишаване на възнагражденията. Всякакво изкуствено стимулиране през тази година ще има негативен 
ефект върху възстановяването на икономиката. Нашият съвет е, ако във фирмите все се получат оперативни 
излишъци в резултат на започналия растеж, основно да насочват ресурса към обновяване на материалната 
база на производството. 
- Какво ще бъде развитието на отделните сектори? 
- До 2008 г. строителството показваше ръстове от порядъка на 10 – 14% годишно и беше един от моторите на 
икономическия растеж. През 2009 г. отрасълът регистрира спад над 11%. От 2010 г. започна колебливо 
възстановяване и за цялата година резултатът беше 0,9% растеж. Но основната причина е, защото през 
последното тримесечие държавата изплати значителна част от строителните дейности, което на практика 
беше малко изкуствено завишаване на резултатите. Въз основа на месечните данни за януари и февруари т. г. 
считаме, че строителството през първото тримесечие на т. г. отново ще е на отрицателна територия и в 
сектора ще има спад спрямо първите три месеца на м. г. Едва след това ще започне нарастване, и то главно в 
резултат на гражданско инженерното строителство и значителните публични поръчки. Най-гъвкавият сектор в 
периода на кризата се оказа промишлеността. Спадът през 2009 г. беше 6,3%, но отрасълът премина на 
положителна територия през три от тримесечията на 2010 г. Основен положителен фактор се оказа износът, 
който изтегли напред особено преработващата промишленост. Положителни са и данните за началото на т. г. 
както за износа, така и за продажбите в промишлеността. Започва известно възстановяване на вътрешния 
пазар и считаме, че индустрията ще покаже сериозен ръст за цялата 2011 г. Аграрният сектор през 2009 г. се 
сви с 6.1%, но през 2010 г. добавената му стойност отбеляза най-висок растеж сред останалите сектори (3.9%). 
В хода на 2011 г. очакваме селското стопанство отново да набере скорост и да завърши годината с растеж. 
По мнение на експертите туризмът премина сравнително добре през кризата. България заема 48-о място в 
публикувания в края на 2010 г. специализиран доклад на Световния икономически форум за страните, които 
имат най-привлекателен климат за развитие на туристическия сектор. В класацията са включени 129 страни 
по 60 показателя. 
Единственият незасегнат от кризата сектор е „Финанси, кредит и застраховки“, там през 2009 г. беше 
реализиран 1,5% годишен ръст на добавената стойност. Макар и с по-слаби темпове нарастването продължи 
и през 2010 г., а за т. г. очакваме ускорение. Едни от най-проблемните отрасли, където кризата все още не е 
приключила, са търговията, хотелиерството и ресторантьорството, транспортът и съобщенията. Спадът през 
2009 г. беше 2,5%, а следващата година резултатът беше минус 1,8%. В момента най-слабото звено е 
търговията на дребно, която основно ще дърпа надолу. Надяваме се от второ тримесечие секторът като цяло 
да се присъедини към останалите, които са излезли от кризата. 
 
- Кризата показа, че строителството и недвижимите имоти всъщност са генерирали нездравословен растеж. 
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Кои според вас се отраслите, които в близките години ще издърпат напред българската икономика? 
- Най-вече промишлеността и радостното е, че малкото чуждестранни инвестиции, които влязоха у нас през 
2010 г., бяха главно в областта на преработващата индустрия и енергетиката. Имат сериозен потенциал 
отраслите, които изработват компоненти за редица машиностроителни изделия основно за Западна Европа – 
производство на кабели и на детайли за автомобилостроенето например. Положително развитие и 
инвестиции можем да очакваме при строителната и циментовата индустрия, в производството на санитарен 
фаянс и т. н. 
- Кои са факторите, които ще задържат растежа в страната ни и тя трудно ще успява да догонва развитите 
западноевропейски държави? 
- На първо място трябва да се отбележи все още свитото крайно потребление. Очакваме да излезе на 
положителна територия вероятно от второто тримесечие, но ще продължи да бъде далеч от предкризисните 
нива. Това няма да позволи на такива важни сектори каквито са търговията да реализират по-сериозни 
ръстове. Въпреки рекордните данни за износа от първите два месеца на т. г. смятаме, че тези темпове ще се 
успокоят, защото растежът на европейската икономика също се забавя и става умерен. Друг задържащ фактор 
са чуждите инвестиции, защото едва ли през 2011 г. можем да очакваме да се увеличат сериозно. Изисква се 
голям период от започването на проектите до реалното осъществяване на инвестициите. При нас няма 
информация да са започнали подобни сериозни проекти през миналата година и можем да очакваме по-
сериозно раздвижване на чуждестранните вложения едва през 2010 г. Съчетанието на всички тези фактори 
ще дърпа растежа надолу. 
- Една от констатациите в доклада е, че през 2010 г. не са настъпили съществени промени в състоянието на 
бизнес средата. През март беше приет проект за изменение на Закона за ограничаване на 
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и е предвидено 
въвеждането на „мълчаливо съгласие“ като универсален принцип във всички случаи, в които 
администрацията не отговаря на фирмите в определен срок. Достатъчна ли е обаче тази стъпка, за да може 
бизнесът да работи спокойно? 
- В политиката към предприятията, така както наричаме условията за работа на бизнеса, и в 
административната среда, са необходими многобройни стъпки. Именно поради това през всичките тези 
години правителствата не се справяха добре със задачата. Изискват се постоянни усилия в много области, за 
да се подобри като цяло бизнес средата. Все пак тези последни стъпки на правителството показват желание 
да се работи в тази посока. Но освен законодателните промени, за които говорим, икономическото 
министерство направи едно много сериозно изследване на цената на разходите, които отделните фирми 
правят, за да отговорят на изискванията на законодателството. Става дума за различните справки и 
регистрации, които трябва да бъдат извършени. Въз основата на този анализ ще се търси намаляване на 
бремето върху бизнеса. Все още слаба е работата в областта на административните бариери, 
регистрационните и разрешителните режими. От много години са факт трудностите, които фирмите срещат, 
например с разрешенията за строителство, за търговия, за свързване с елмрежата, водата, канализацията и т. 
н. 
- Отново ще цитирам един от изводите на ЦИР – че аграрният сектор не е успял да спаси икономиката от 
кризата. Не ви ли се струва странно това – има недостиг на храни, и то не само у нас. България разполага с 
необработваеми площи, а по линията на европейското и националното финансиране в нашето земеделие 
годишно се изливат на 1 млрд. лева? Кое пречи на аграрния сектор да се превърне в мотор на 
икономиката? 
- Досега този отрасъл се развиваше основно екстензивно. Може би не е съвсем вярно, че има големи площи 
необработваема земя в България вече. Местата, които са пригодни за зърнопроизводство, на практика вече 
са обхванати от арендаторите и кооперациите. Там, където все още има пустеещи земи, те са подходящи за 
интензивно земеделие – главно за зеленчукопроизводство и овощарство, за пасища за животновъдството. 
Основният проблем е, че в България бързо се разви зърнопроизводството, но не бяха създадени достатъчно 
условия чрез европейските програми и с помощта на вътрешното подпомагане да се развият другите сектори 
на селското стопанство. Ако там се направят съответните усилия, България би могла да произвежда и да 
изнася повече земеделска продукция. 
 
Вестник Пари 
 
√ Ако всичко в света е наред... 
...икономиката на България може да нарасне до 2.5% в края на годината според икономически 
анализ. Пак заради глобални обстоятелства някои бюджетни показатели се подобряват 
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf 
 

http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf


√ ЕЦБ ще засили борбата с инфлацията след промените в управлението си 
http://pari.bg/static/pdf/pages/10.pdf 
 
Вестник Труд 
 
√ Кризата си отива, доходите остават 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=876719 
Икономическата криза в България ще приключи до два месеца - до края на юни т. г., но това ще се отрази 
върху доходите на населението чак през 2012 г. 
Георги Прохаски, председател на неправителствения Център за икономическо развитие, направи тази 
прогноза в понеделник въз основа на експертния доклад “Икономиката на България - април 2011”. 
Очаква се всички стопански сектори да минат във фаза на растеж през второто тримесечие на т. г. Те обаче 
няма да достигнат предкризисните нива. Затова усещането за криза ще остане много силно сред гражданите, 
каза Прохаски. 
Ситуацията ще се промени през 2012 г. Тогава ще стане възможно увеличение на заплатите и на крайното 
потребление. 
Ръст на доходите може да се очаква догодина като естествен резултат от стопанското оживление, а не заради 
административни решения. Фирмите ще трябва да инвестират първите си “излишъци” в производството и чак 
след това ще могат да повишават заплати, смята Прохаски. 
Дъното на кризата беше през четвъртото тримесечие на 2009 г., когато брутният вътрешен продукт (БВП) се 
срина със 7,6% на годишна база, а възстановяването започна през второто тримесечие на 2010 г. 
Икономическият растеж през първото тримесечие на т. г. е 0,5-1,0% спрямо същия период на 2010 г. 
Очакваме ръстът на БВП през 2011 г. да бъде над 2,5%, но няма да надхвърли 3%”, допълни Прохаски. 
Основните двигатели на растежа са промишлеността и износът. На другия полюс, като най-засегнати от 
кризата, са строителството и търговията. Те се възстановяват по-бавно. 
Секторът “Финанси, кредит и застраховки; Операции с недвижимо имущество, бизнес услуги” отбелязва 
стабилен растеж, макар и слаб - 1,5% през 2009 г. и 1,3% през 2010 г. 
Оживлението ще бъде спъвано главно от свитото крайно потребление, което е далече под нивата преди 
кризата. Темповете на възстановяване на европейските икономики също се забавят, а това ще се отрази 
върху износа ни. Преките чуждестранни инвестиции т. г. няма да надхвърлят миналогодишните 1,5-2 млрд. 
евро, но сега е важно да се подготвят проекти, чийто ефект да усетим догодина, каза Прохаски. 
Нивото на корупция все още е високо 
“Независимо от полаганите усилия и предприеманите мерки все още в България нивото на разпространение 
на корупцията е твърде високо”, твърдят анализаторите от Центъра за икономическо развитие в редовния си 
доклад. 
Те припомнят, че през март правителството прие график с неотложни действия в съдебната система и 
борбата с организираната престъпност и корупцията за периода март-юли 2011 г. “Това е четвъртият подобен 
документ”, отбелязват експертите. 
Забелязват се и някои положителни промени. Благодарение на усилията на икономическото министерство 
намалява административното регулиране на бизнеса и по-широко се прилага принципът на мълчаливото 
съгласие. Има сериозно раздвижване в областта на приватизацията и концесионирането, каза председателят 
на центъра Георги Прохаски.T 
Разрешителните за нови жилища намаляват с 9% 
През първото тримесечие на 2011 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 951 
жилищни сгради с 2458 жилища в тях и с 320 000 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Това обяви 
Националният статистически институт в понеделник. Одобрен е и градежът на 37 административни сгради с 
21 907 кв. м РЗП. 
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 
17,4%, жилищата в тях - с 9,1%. Застроената им площ също пада с 15,3%. Още по-голям е спадът при 
административните сгради. Броят на разрешителните при тях е с 28,8% по-малък в сравнение с последното 
тримесечие на м. г. Разрешените за строеж офис площи намаляват с 29,2%. 
Зелена светлина за най-много нови жилищни сгради са издадени в София - 112, Бургас - 111 и Пловдив - 92. 
 
 
 
 
 
 

http://pari.bg/static/pdf/pages/10.pdf
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=876719
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=868456


News.bg 
 
√ Няма да ме скарате с Дянков, категоричен Т. Младенов 
http://news.ibox.bg/news/id_2027789665 
Няма да успеете да ме скарате с министър Дянков. Това повтори няколко пъти в ефира на Нова телевизия 
социалният министър Тотю Младенов. Изказването му бе провокирано след цитирани от водещия думи на 
финансист номер едно относно евентуалното увеличение на минималната работна заплата. 
Припомняме, в последните месеци Младенов настоява за ръст на минималното възнаграждение от 30 лева, 
като по този начин то ще достигне 270 лв. В същото време обаче финансовият министър е скептик за 
подобно увеличение и дори наскоро изиска Младенов да намери пари, ако иска реализиране на идеята си 
за минималните доходи. 
Днес социалният министър не отговори категорично на питането откъде ще дойдат средствата 
за увеличаване на минималната заплата, но поясни, че това би могло да се осъществи чрез събраните глоби 
от проверките на НАП и Инспекцията по труда, които от началото на годината са засили дейността 
си. Контролните механизми на страната се засилват и ще има повече приходи, изтъкна Младенов. 
На въпрос кога все пак ще бъде увеличено минималното възнаграждение, той отговори, че очаква това да се 
случи от 1 юли. Социалният министър обясни, че е налице сближаване в позициите в тази насока между 
синдикатите, работодателите и кабинета и отново подчерта: Ще го решим заедно с министъра и с целия 
кабинет. Няма да ме скарате със Симеон Дянков. 
Аргументирайки искането си за ръст на заплатата, социалният министър обясни, че това се налага заради 
инфлацията, ръста в цените на основните продукти, цените на горивата, както и поради факта, че тя не е 
увеличавана в последните две години. По думите му, след като се платят данъците и осигуровките, това, 
което остава от заплатата, е под прага на бедността - 211 лв. 
Социалният министър съобщи още, че МТСП ще продължи да търси 11-те милиона лева от бившия министър 
Емилия Масларова. 
Припомняме, на последното заседание по делото СГС отхвърли гражданския иск от името на Министерство 
на труда и социалната политика, представляван от Младенов. Съдът прецени, че не може да се искат 11 млн. 
левасолидарно от всички подсъдими, при положение, че всеки един от тях е обвинен за различни неща и в 
различно качество - извършител, помагач или съучастник. 
Социалният министър обаче беше категоричен, че МТСП ще продължи да търси тези 11 милиона и изтъкна, 
че те са на повереното му министерство. 
Относно проблемите около връщането на майчинскитеТотю Младенов коментира, че те са резултат от 
направени от предния парламент законови промени и никой не им е обърнал внимание. Той обаче 
подчерта, че всяка една майкаподписва декларация за майчинските и би следвало да е запозната с 
механизма на изплащането. 
Ние в България трябва да разберем, че законите трябва да се спазват, отбеляза социалният министър. Все пак 
той призна, че е грешка на ръководството на НОИ, че не е обяснило по-ясно процедурите около 
майчинството и заяви, че ще се търси вариант за облекчаването на майките при изплащането на 
задълженията им. 
В момента безработицата, според регистрацията в бюрата по труда, е 9,29% или 349 000, стана още ясно от 
думите на Младенов, който прогнозира, че през летния сезон тя ще намалее. 
 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
novini.168.bg 
 
√ Бизнесът посочи шест причини срещу скока на заплатите 
http://novini.168.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-
%D1%81%D0%BA/ 
Бизнесът има поне шест сериозни причини да се противопостави на увеличението на минималната работна 
заплата. Това сочи запитване на Investor.bg към представителите на частния сектор. От бизнеса посочват като 
един от основните мотиви срещу увеличение на минималното възнаграждение факта, че то ще доведе до 
покачване на всички останали нива на заплащане. Според представителите на частния сектор е логично 
висококвалифицираният персонал да поиска също увеличение на заплатите, след като нископлатените 
работници ще получават с 12,5 на сто по-високи възнаграждения. 
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От запитването става ясно, че с увеличението ще се получи парадокс при заплащането на осигуровките на 
служителите. Според представителите на бизнеса покачването ще доведе до това, че някои по-
нискоквалифицирани работници ще имат по-високи социални и здравни вноски в сравнение с хората с по-
добра квалификация. Това се дължи на факта, че всяка година работодателите и синдикатите договарят 
минималните осигурителни прагове по браншове. Увеличението на заплатите по тази причина ще увеличи 
осигуровките на нископлатените служители, като те могат да се изравнят или да надвишат вноските на 
останалите по-висшестоящи работници. 
Покачването на минималната заплата поражда и опасения за масови фалити на фирми. Според 
представителите на частния бизнес увеличението ще е последната капка за бизнеса в и без това влошената 
икономическа обстановка у нас и високата задлъжнялост на предприятията. 
Също така според запитването увеличението ще накара фирмите да съкратят персонала си, което от своя 
страна ще повиши безработицата в страната. Това ще покачи дела на сивата икономика у нас. 
Според представителите на частния сектор българският бизнес не е излязъл от кризата. Дори и фирмите с 
експортна дейност не са достигнали нивата на приходи от продажби отпреди кризата. Поради това не е 
възможно при по-малък обем работа да се плаща повече на служителите. 
Работодателите твърдят още, че увеличението на минималната заплата ще бъде лош сигнал за 
чуждестранните инвеститори. Според тях минималното възнаграждение е макроикономически показател. 
Промяната в параметрите би следвало да доведе до промени в приходната и разходната част на бюджета. 
Такава съответна актуализация на бюджета за втора поредна година би била лош знак към инвеститорите. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Фирми за онлайн залагания с касов апарат към НАП 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=876820 
Онлайн залагания за футболни срещи да стават само чрез базирани в България сървъри, а опериращите с тях 
букмейкърски къщи да имат касови апарати, свързани с данъчните. 
Тази промяна с цел събиране на повече средства за спорт готви правителството. Новината съобщи във Враца 
премиерът Бойко Борисов. Той посети града, за да участва в приятелски мач по случай 90-ата годишнина на 
местния футболен отбор “Ботев”. 
Според Борисов, ако се обложат данъчно интернет залаганията, много пари ще отидат за футбола. Можело да 
се направи подобна форма за финансиране и на баскетбола и волейбола, ако има състезателни кръгове със 
залози. 
Премиерът съобщи, че футболните залагания ще се облагат с 15% налог. 5% от него ще остават за държавата, 
а останалите ще отиват в Професионалната футболна лига, която ще ги разпределя между клубовете и 
детските школи. 
Промените в Закона за хазарта, които се отнасят до онлайн залаганията, са пратени за съгласуване в 
Европейската комисия, научи “24 часа”. Причината е, че Брюксел вече направи забележки на полските и 
германските власти, които се опитаха да ограничат залаганията по интернет. 
Финансовият министър Симеон Дянков, който се изявяваше като треньор на премиера на мача във Враца, 
отказа да разясни какви точно рестрикции за залаганията по интернет ще бъдат въведени. Той отказа да 
съобщи също в кои други страни в ЕС се налагат подобни данъци. Не разкри и какви приходи очаква хазната 
от новия налог. По думите му това ще стане ясно, след като се регистрират всички букмейкърски фирми, 
които искат да събират залози онлайн. 
Снощи премиерът имаше планирана среща със собствениците на футболни клубове в София. На нея трябваше 
да се обсъди идеята за продажба на стари, неизползвани спортни обекти с цел осигуряване на средства за 
ремонт и изграждане на нови стадиони. 
По думите на Борисов вече е готова процедурата за стадион “Юнак”, който не се използва и пустее. На това 
място базата нямало смисъл да се развива, тъй като достъпът до нея бил затруднен. “Ние и без това берем 
толкова ядове с националния стадион, където почти всяка седмица затваряме движението в центъра на 
София заради някаква проява”, обясни премиерът. Той очаква предложението на футболните клубове за 
съдбата на стадион “Раковски”. 
Борисов пристигна във Враца с Дянков часове след останалите министри, които под ръководството на 
вицепремиера Цветан Цветанов се бяха събрали да обсъждат идеи за съживяване на Северозападна 
България. Премиерът заяви, че не участвал в заседанието, защото се бил включил там, където трябва. Обяви, 
че 2012 г. ще започне строителството на пътя Ботевград-Мездра с 4 платна. Края на юни пък ще започне 
изграждането на водния цикъл на Враца. 
Вицепремиерът Цветан Цветанов каза, че има опит с бебетата и прие да се снима с малък жител на Враца. 
ПАВЛИНА ТРИФОНОВА, РУМЯНА ДЕНЧЕВА 
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Деца: Г-н Бойко, да се снимаме! Той: Това е социологията 
“Г-н Бойко, може ли да се снимаме с вас!” С тези думи няколко деца привлякоха вниманието на премиера 
след мача му във Враца. Преди това Борисов отказа да вземе предвидената за него награда от общината. 
Плакети между полувремената на срещата получиха и министрите Симеон Дянков, Мирослав Найденов и 
Свилен Нейков. 
Борисов се снима с всички, които пожелаха. По време на фотосесията се провикна към Дянков: “Ела да 
видиш, това е социологията, а не какво говорят Кънчо и Андрей (социолозите Кънчо Стойчев и Андрей Райчев 
- б.р.).” 
Не толкова търпелив бе премиерът към журналистическите въпроси по политически теми. Питан за 
изказването на кандидата на СДС за президент Румен Христов защо не участват лидерите на ГЕРБ и БСП в 
предстоящите избори за държавен глава, Борисов каза да си гледат работата и да не го занимават с глупости. 
На въпрос дали чак през 2013 г. ще има увеличение на заплатите премиерът отсече: “Довиждане. Крайно сте 
несериозни, за да ви се обръща внимание вече.” Питането дали Владимир Путин му е оказвал натиск да 
подписва енергийни споразумения под заплаха от спиране на газовите доставки пък подмина с мълчание. 
 
√ ДАИ бори яко сивата икономика 
http://www.autoclub.bg/index.php?menu=16&id=3032 
1 500 000 лева събра Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” от началото на годината до сега 
от глоби на пътя. Очакванията на експертите са до края на тази година общият приход на агенцията от глоби 
да бъде няколко пъти повече от този в предходни години. Това е резултат от разпоредените от министъра на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков мерки за борба със сивата 
икономика в автомобилния сектор. 
За осъществяването на тази цел беше подобрена организацията на работата на агенцията. В следствие на 
това се отчита подобряване на контролната дейност на пътя. За сравнение през същия период на 2009 г. 
събраната сума от глоби е 1 150 000 лева., а през 2010 г. сумата е нараснала с близо 50 000 лева. От началото 
на годината до сега инспекторите на Автомобилна администрация при извършването на пътен контрол са 
съставили близо 7100 акта за констатирани нарушения, като са издали близо 6700 наказателни 
постановления. 
Основен акцент при осъществяването на контрола са превозите за собствена сметка, както и спазването на 
нормативните изисквания от страна на чуждестранните водачи, извършващи превоз на пътници и товари до и 
през територията на Република България. Инспекторите са следили и за спазването на времето за 
управление, прекъсванията и почивките от страна на водачите, вредните емисии на автомобилите, 
натоварването на ос, както и наличието и редовността на превозните документи. 
 
√ Ударен ръст на приходи от глоби очакват от Автомобилна администрация 
http://money.bg/news/id_2011481954 
1 500 000 лева събра Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" от началото на годината до сега 
от глоби на пътя. Очакванията на експертите са до края на тази година общият приход на агенцията от глоби 
да бъде няколко пъти повече от този в предходни години. Това е резултат от разпоредените от министъра на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков мерки за борба със сивата 
икономика в автомобилния сектор. 
За осъществяването на тази цел беше подобрена организацията на работата на агенцията. В следствие на 
това се отчита подобряване на контролната дейност на пътя. За сравнение през същия период на 2009 г. 
събраната сума от глоби е 1 150 000 лева., а през 2010 г. сумата е нараснала с близо 50 000 лева. От началото 
на годината до сега инспекторите на Автомобилна администрация при извършването на пътен контрол са 
съставили близо 7 100 акта за констатирани нарушения, като са издали близо 6 700 наказателни 
постановления. 
Основен акцент при осъществяването на контрола са превозите за собствена сметка, както и спазването на 
нормативните изисквания от страна на чуждестранните водачи, извършващи превоз на пътници и товари до и 
през територията на Република България. Инспекторите са следили и за спазването на времето за 
управление, прекъсванията и почивките от страна на водачите, вредните емисии на автомобилите, 
натоварването на ос, както и наличието и редовността на превозните документи. 
 
√ Европа намалява административни тежести за селскостопанските производители 
http://www.newsmaker.bg/post/view/article/id/14498-
%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2
%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8

http://www.autoclub.bg/index.php?menu=16&id=3032
http://money.bg/news/id_2011481954
http://www.newsmaker.bg/post/view/article/id/14498-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.newsmaker.bg/post/view/article/id/14498-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.newsmaker.bg/post/view/article/id/14498-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8


%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%
81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8
2%D0%B5%D0%BB%D0%B8 
Брюксел, Белгия /КРОСС/ Днес, 2 май 2011 г., Комисията по земеделие и развитие на селските райони прие с 
мнозинство доклада на българския евродепутат от групата на ЕНП/ГЕРБ Мария Неделчева относно 
"Европейските статистики за трайните насаждения". Мария Неделчева получи мандат от своите колеги да 
преговаря със Съвета и Комисията от името на Европейския Парламент. 
Докладът е първият законодателен доклад на Комисията по земеделие и развитие на селските райони след 
влизането в сила на Лисабонския договор. Според Мария Неделчева именно този факт, също както и нуждата 
от надеждни статистики при изготвянето на бъдещите политики в сферата на земеделието, придават на този 
доклад голямо значение. 
При изготвянето на доклада българският евродепутат се концентрира върху намаляването на 
административната тежест за селскостопанските производители. "Самата Комисия е направила големи 
усилия, за да намали административната тежест за селскостопанските производители в ЕС, но с моите 
поправки имах желанието да отида по-далеч, като изключих най-малките стопанства - тези под 2 хектара - от 
обхвата на регламента." коментира Мария Неделчева, като сподели пред своите колеги, че този праг е добър 
компромис между намаляването на административната тежест и бюрокрацията и гарантирането на 
надеждността на статистиките. "С един по-голям праг рискуваме част от производство да попадне в сивата 
икономика." предупреди в изказването си тя преди започването на гласуването. 
Освен това Мария Неделчева наблегна на нуждата от осигуряването на надеждни статистики, които да 
отговарят на нуждите на пазара. Тя напомни на своите колеги, че тези статистики имат за цел да позволят да 
се правят прогнози за пазара, които да предотвратяват производствени кризи. Именно тези производствени 
кризи са често в основата на ценовите кризи за някои земеделски продукти. 
След днешното гласуване следват преговори със Съвета и Комисията. Българският евродепутат ще защитава 
позицията на Европейския парламент, изразена по време на вота. 
 
√ Мария Неделчева: На крачка сме от намаляване на административната тежест за селскостопанските 
производители 
http://news.blagoevgrad24.bg//251516.html 
Днес Комисията по земеделие и развитие на селските райони прие с мнозинство доклада на българския 
евродепутат от групата на ЕНП/ ГЕРБ Мария Неделчева  относно "Европейските статистики за трайните 
насаждения".  Мария Неделчева получи мандат от своите колеги да преговаря със Съвета и Комисията от 
името на Европейския парламент. 
Докладът за Европейските статистики за трайните насаждения е първия законодателен доклад на Комисията 
по земеделие и развитие на селските райони след влизането в сила на Лисабонския договор. Според Мария 
Неделчева този факт, също както и нуждата от надеждни статистики при изготвянето на бъдещите политики  в 
сферата на земеделието придават голямо значение на доклада.  
При изготвянето на доклада Мария Неделчева се концентрира върху намаляването на административната 
тежест за селскостопанските производители. "Самата Комисия е направила големи усилия, за да намали 
административната тежест за селскостопанските производители в ЕС, но с моите поправки имах желанието 
да отида по-далеч като изключих най-малките стопанства - тези под 2 хектара - от обхвата на Регламента." 
коментира българският евродепутат и сподели, че този праг е добър компромис между намаляването на 
административната тежест и бюрокрацията и гарантирането на надеждността на статистиките. "С един по-
голям праг рискуваме част от производство да попадне в сивата икономика." предупреди в изказването си 
Мария Неделчева преди започването на гласуването. 
Освен това Мария Неделчева наблегна на нуждата от осигуряване на надеждни статистики, които да 
отговарят на нуждите на пазара. Тя напомни на своите колеги, че тези статистики имат за цел да позволят да 
се правят прогнози за пазара, които да предотвратяват производствени кризи. Именно тези производствени 
кризи са често в основата на ценовите кризи за някои земеделски продукти.  След днешното гласуване 
следват преговори със Съвета и Комисията. Българският евродепутат ще защитава позицията на Европейския 
парламент изразена по време на вота. 
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