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Асоциация на индустриалния капитал в България вчера в медиите 
 
Българска национална телевизия 
 
√ Опасенията на бизнеса за увеличаване на доходите 
http://bnt.bg/bg/news/view/54390/opasenijata_na_biznesa_za_uvelichavane_na_dohodite 
В сряда кабинетът ще обсъди вдигането на минималната работна заплата и на пенсиите. Според социалния министър 
увеличението на минималната работна заплата от 240 на 270 лв. от 1 юли ще струва на бюджета до края на годината 
близо 20 милиона лева.  
Министър Младенов очаква процентно увеличение и на останалите заплати, а до десет дни ще е ясно и с колко ще се 
увеличат пенсиите. Бизнесът реагира остро. Оттам се опасяват, че увеличението на минималната работна заплата ще 
повлече нагоре и всички останали възнаграждения. И без друго голяма част от фирмите са закъсали и допълнителните 
разходи ще бъдат непосилно бреме за голяма част от тях, предупредиха от работодателски организации. 
В момента в министерство на финансите и в НОИ смятат трескаво. До десет дни правителство, работодатели и синдикати 
трябва да решат с колко ще се увеличат и пенсиите. Социалният министър Тотю Младенов отчита, че повишаването на 
минималната заплата неизбежно ще предизвика повишаване и на по-високите възнаграждения. 
Тотю Младенов - министър на труда и социалната политика: В момента се правят разчетите от Министерство на 
финансите, от Националния осигурителен иститут. До десет дни ще има и заседание на тристранния съвет и тогава ще 
стане ясно точно какъв ще бъде процентът на увеличение на доходите от пенсии на хората... Всички браншови 
колективни трудови договори, минималните работни заплати по браншове са вързани с коефицент, свързан с 
минималната работна заплата за страната, така че автоматично ще се вдигнат и тези заплати... С тези решения, които ще 
бъдат взети и които обяви премиерът за компенсирането на доходите от труд така и от пенсия, аз смятам че по този 
начин действително ще компенсираме инфлацията и покачването на някои основни цени на хранителни продукти и на 
горива от началото на тази година. 
Предприемачите се притесняват, че повишаването на минималната работна заплата ще повлече нагоре и другите 
възнаграждения. От Търговско- промишлената палата са изчислили, че тази мярка ще натовари държавния бюджет с 8 
милиона лева и ще струва допълнително на частния сектор почти 45 милиона лева. Трябва да има секторен подход, 
настояват от стопанската камара. 
Конюнктурата не се е променила - голяма част от фирмите са в много тежко състояние, отчитат в Асоциацията на 
индустриалния капитал. Растежът на икономиката в САЩ и Европа клони към нула. У нас безработицата е най-тежкият 
проблем. Затова от Асоциацията настояват за еднократно стимулиране на хората, а не за повишаване на заплати и 
пенсии. В противен случай много фирми ще бъдат изправени пред тежки решения. 
Ще се повишат и всички плащания, които са вързани към минималната работна заплата. Например, срещата с личния 
лекар ще ни струва вече два лева и 70 стотинки. Ще спечелят обаче политическите партии, тъй като тяхната субсидия 
също е вързана към най-ниската заплата. 
  
Нова телевизия 
 
√ Участие на Васил Велев в предаването „Часът на Милен Цветков” 
http://play.novatv.bg/play/248563/ 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Ще се отвори дупка 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-06-06&article=369981 
Няма много основания минималната работна заплата да се вдига още в средата на тази година. Икономиката се 
възстановява бавно и мъчително, последните данни от САЩ не са много оптимистични, еврозоната е под напрежение, 
виждате какво става в Гърция. Заговори се за повторна рецесия, така че картината не е оптимистична, за да говорим за 
излизане от кризата. Що се отнася за пенсиите, по-добър вариант е еднократна компенсация. Виждате, че има проблем 
с приходите в НОИ, едно увеличение на пенсиите може да отвори още по-голяма дупка в дефицита на фонд Пенсии. 
Какво ще се случи, ако отново тръгнем надолу? Ще намалим пенсиите ли? Това е много трудно. 
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Вестник Класа 
 
√ Под 1% от обществените поръчки у нас са по изискванията на евродирективите 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/171054_%D0%9F%D0%BE%D0%B4+1%25+%D0%BE%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%
89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87
%D0%BA%D0%B8+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%
81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B
E%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5 
По-малко от едно на сто от обществените поръчки (ОП) в България се провеждат по изискванията на рамковите 
споразумения с Европейския съюз, сочи анализ на сдружение "Център за обществени поръчки". Ако търговете се правят 
според евродирективите, това би гарантирало равни условия за участие на всички. Освен това би намалило времето за 
избор на изпълнител, а истинската конкуренция би довела до икономия на средства. 
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев причината за това е и във факта, че у нас се 
правят много малки обществени поръчки, за части от обекти и за различни дейности по един обект. Според данните на 
асоциацията при всички големи търгове и при инфраструктурните проекти правилата се спазват. 
"Това беше така преди две години, сега нещата са коренно променени и повечето процедури отговарят на изискванията 
на евродирективите", смята обаче Иван Бойков, изпълнителен директор на Камарата на строителите в България. 
Пример в обратната посока е тръжната процедура за магистрала "Тракия". Заради това, че в условията към изпълнителя 
имаше пропуски в критериите за пътната безопасност, сега се налага нов търг за вида и качеството на мантинелите. Това 
неизбежно ще оскъпи изпълнението на аутобана. 
Добре изготвеното предварително споразумение, залегнало в условията на търга, може да защити всички интереси, 
защото предвижда всички рискове при изпълнението на проекта. Там са записани също и възможностите за промяна в 
договора - при какви условия се допуска това, коментира още Васил Велев. Според него такива договори трябва да 
бъдат задължителни за всички процедури над определена стойност, за да може да се гарантира тяхното изпълнение. 
Едно от възможните споразумения е рисковете да се носят изцяло от изпълнителя, което да бъде предвидено в 
ценовата оферта. 
В Австрия политиката за насърчаване използването на рамкови споразумения се насочва основно в подкрепа на 
електронните ОП. Общата стойност на поръчките за една година е 830 млн. евро, като спестените средства от цените на 
ОП са се равнявали на 178 млн. евро. Италианското законодателство предвижда, че рамкови споразумения могат да се 
прилагат само при поръчки за поддръжка, но не за цялостни проекти или за доставки от интелектуално естество. 
В Швеция държавните агенции са задължени да използват рамкови споразумения, освен ако на са намерили друг начин, 
по който да проведат поръчката, и ще бъдат спестени средства или ще бъде увеличена ефективността. Там те са 
предпочитаният инструмент за възлагане, защото чрез тях се намаляват разходите на държавната администрация и се 
увеличават качеството и ефективността на доставените стоки и услуги. 
Къде сме ние? 
Според проучването на „Център за обществени поръчки“ през 2009 г. в ЕС са проведени 349 032 обществени поръчки, 
като приложените директиви в тях са 25 563. Данните са на база на информацията от електронния ежедневник за 
поръчки (TED) на всяка държава. Средно 7,32 на сто от всички обществени поръчки в Евросъюза отговарят на 
изискванията на евродирективите, показва анализът на сдружението.  
Според проучването с подобни показатели като България са Кипър, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Малта и Полша. 
Страни, в които се залагат повече тези изисквания, са Дания, Франция, Великобритания и Холандия, където употребата 
им надхвърля 10% от общия брой на търговете.  
 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Дневник 
 
√ И 10 лв. над пенсиите може да увеличат дефицита 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/06/06/1101789_i_10_lv_nad_pensiite_moje_da_uvelichat_deficita/ 
Дори и минимално увеличение на пенсиите от 1 юли тази година би повишило бюджетния дефицит, ако няма сериозно 
преизпълнение на приходите в държавата, коментираха за "Дневник" експерти от Министерството на финансите. В 
момента най-вероятният вариант е пенсиите да се повишат с по 10 лв. на човек на месец, за което ще са нужни 132 млн. 
лв. до края на годината. 
За другата възможност - еднократно плащане от 136  лв., ще трябват 300 млн. лв. През уикенда премиерът Бойко 
Борисов даде десет дни за окончателно решение. В момента още се правят разчети, заяви вчера и социалният министър 
Тотю Младенов, като уточни, че разговорите се водят между Министерството на финансите и НОИ. 
Към края на април в бюджета има преизпълнение на някои приходи (основно от ДДС), но те компенсират по-малките 
постъпления от осигуровки и корпоративен данък, където изоставането се очаква да бъде с 500 млн. лв. от планираното 
за годината. Средствата за пенсии трудно могат да се осигурят и със съкращения от други пера, смятат в Министерството 
на финансите. 
Така остават три варианта, които обаче няма да предпазят дефицита от раздуване, тъй като постъпленията от тях не се 
смятат за приходи. Те са финансиране с вътрешен държавен дълг, с пари от фискалния резерв, който е малко над 
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http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/06/06/1101789_i_10_lv_nad_pensiite_moje_da_uvelichat_deficita/


законовия минимум от 4.5 млрд. лв., или с ефективна приватизация. 
Във ведомството на Симеон Дянков обаче имат сериозен мотив срещу нови разходи за пенсии, ако ще увеличат 
дефицита. Той е, че държавата иска да покаже на Брюксел, че е овладяла финансите си, като постигне прогнозния 
дефицит от 2.5% за тази година. 
При допълнителни плащания той може да надхвърли 3%, което ще е причина Европейската комисия да затегне 
процедурата по свръхдефицит, която откри срещу България миналата година. 
 
√ Обещаното от премиера увеличение на пенсиите вероятно ще е с 10 лв. 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/06/1101702_obeshtanoto_ot_premiera_uvelichenie_na_pensiite/ 
Пенсиите ще се повишат средно с 10 лв. от 1 юли - това е най-вероятният сценарий, до който ще прибегне 
правителството. Увеличението ще повиши разходите на държавния бюджет със 132 млн. лв. до края на тази година, но 
ще струва най-евтино в сравнение с всички досегашни предложения. 
Така ще се изпълни и желанието на премиера Бойко Борисов повишаването на пенсиите да не бъде "еднократен акт, за 
да няма обвинения в предизборен популизъм". 
Реално това твърдо увеличение, но с малка сума, ще излезе два пъти по-евтино от еднократното плащане на една 
минимална пенсия (136 лв.) на всеки пенсионер, какъвто вариант лансира социалният министър Тотю Младенов. 
Окончателното решение ще бъде взето до десетина дни, защото в момента още се правят разчети. 
За това потвърди вчера и Младенов с уточнението, че разговорите се водят между Министерството на финансите и 
Националния осигурителен институт (НОИ). От НОИ обаче заявиха, че не работят по нито един вариант за индексиране 
на пенсиите. "Нищо конкретно не смятаме в момента. 
Вероятно скоро ще ни спуснат параметри от Министерството на финансите", каза пред "Дневник" главният актюер на 
института Антоанета Ганчева. Институцията още няма управител. Синдикатите също нямаха актуална информация, тъй 
като са на 17-дневна конференция в Женева.  
Сметките за реално увеличение на пенсиите с 10 лв. бяха потвърдени и от Министерството на финансите. Източници на 
"Дневник" обясниха, че се обсъждат различни варианти, които ще струват на бюджета между 100 млн. и 300 млн. лв. 
Проблемът е, че тези пари ги няма и не могат да бъдат осигурени със съкращения от други пера. 
Във ведомството на Симеон Дянков смятат, че неделното изказване на премиера Борисов за трайно увеличение на 
пенсиите е било прибързано. Причината е, че извънредните приходи в бюджета, събрани досега, ще стигнат само 
за  компенсиране на по-малките постъпления от осигуровки и корпоративен данък. Изоставането от двата източника на 
приходи се очаква да бъде с 500 млн. лв. от планираното. 
Това означава, че вариантите за повишаване на пенсиите с 5% или с 10%, които биха стрували съответно 200 и 400 млн. 
лв., са почти невъзможни. Последните данни на Министерството на финансите показаха, че през април бюджетът е 
приключил с излишък от 190.5 млн. лв., с което натрупаният дотогава дефицит е намалял, но все пак е 500 млн. лв. 
В края на миналата година нито в държавния бюджет, нито в този на НОИ бяха предвидени средства за каквото и да 
било повишаване на пенсиите. 
Според лидера на БСП Сергей Станишев решението за увеличаване на пенсиите и минималната заплата е резултат от 
заявката на опозицията да внесе вот на недоверие заради социално-икономическата политика на правителството. 
"Нека видим конкретните параметри, защото имам подозрения, че ще бъдат вдигнати толкова, че няма да бъде покрита 
дори и инфлацията през последните две години", каза Станишев. 
Средната пенсия е около 270 лв. Ако бъде повишена с 10 лв., това ще покрие само инфлацията от началото на годината. 
В България има 2.2 млн. пенсионери, включително инвалидите. 
 
Вестник Класа 
 
√ България е трета в ЕС по ръст на цените в индустрията 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/171016_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0
%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%95%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%8A%D1%81%D
1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%
D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0 
България е на трето място по ръст на цените на индустриалното производство в Европейския съюз. Преди нас са 
Великобритания и Холандия, показаха данни на Евростат. На годишна база повишението у нас е с 10,7% през април 2011 
г. За ЕС средните данни показват увеличение от 7,8%, което е най-сериозният скок за година назад. Лидерите от Острова 
отчитат 13,1%, докато в Холандия ръстът е 11,7%. 
На месечна база покачването на цените в индустрията е с 0,6%, което е по-малко от средните данни за еврозоната от 
0,9%. Най-нисък ръст за април 2011 г. спрямо данните година назад е отчетен в Швейцария (0,4%), Малта (0,9%) и 
Швеция (2,9%). В ЕС поскъпването е най-голямо в сектора на енергетиката – 15,4%, спрямо данните от април 2010 г. 
Според експерти показателите на Евростат сочат, че се очаква и ръст на инфлацията в Европейския съюз, защото цените 
в индустриалното производство са един от ключовите фактори, които участват във формирането на този индекс. 
На месечна база април спрямо март цените в индустрията, изключвайки енергийния сектор, растат с 0,4 на сто и в 
еврозоната, и в 27-те страни - членки на ЕС. В енергетиката ръстът е 2% и 2,2% съответно. Цените в производството на 
дълготрайни потребителски стоки пълзят нагоре с 0,2%, а за недълготрайните покачването е още по-силно - с 0,5% за 
месец във валутния съюз и с 0,4% в ЕС. На месечна база първенец сред държавите, за които Евростат има данни, е 
Латвия (+4,6%), Великобритания (+1,8%), Холандия (+1,4%), Дания и Гърция (и двете с ръст от 1,2%). На обратния полюс е 
Румъния – там цените на индустриалното производство са нараснали с 0,3 на сто, а единствено в Швеция има 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/06/1101702_obeshtanoto_ot_premiera_uvelichenie_na_pensiite/
http://www.klassa.bg/news/Read/article/171016_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%95%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/171016_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%95%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/171016_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%95%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/171016_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%95%D0%A1+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0


понижение – 0,5%.  
В България месечно цените в индустрията растат плавно, като от началото на годината ръстът се ускори от 0,5% през 
януари на около 1% през февруари и март и след това леко се понижи до 0,6 на сто през април, сочат още цифрите на 
Европейската статистическа служба. 
 
Вестник Труд 
 
√ Сайтът на Търговския регистър аха да заработи 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=918960 
Сайтът на Търговския регистър в понеделник аха да удържи малка победа - работй почти до обяд. Но се срина и 
отново изплува познатият надпис Service unavailable (услугата не е налична). Няма достъп до фирмените данни вече цяла 
седмица и дежурните обяснения на Министерството на правосъдието (МП), че сайтът се обновява, са несериозни. 
До 30 юни е срокът за подаване на годишните финансови отчети на дружествата с ограничена отговорност, които са 
десетки хиляди. Цената за подаване по електронен път чрез сайта е 35 лева. Блокирането му принуждава хората да се 
редят на опашки пред гишетата. И да плащат 50 лв. за подаване на отчета. 
Електронният портал на регистъра понякога “включвал”, но след работно време, довериха читатели. Вероятно 
капацитетът на сървъра на Търговския регистър стига да поеме само служителите му. Едва когато те си отидат, става 
възможен достъпът и за граждани. Друг сериозен потребител са десетки фирми, който теглят данни от регистъра, тъй 
като достъпът до него става платен от 2012 г. 
Всекидневните сривове подсказват, че т. нар. клъстър на електронната система на Търговския регистър е слаб. Той 
обединява няколко работещи еднакви сървъра, от които само един е активен. Ако се повреди, веднага друг поема поста. 
Иначе има риск да се срине общият дисков масив, който съдържа данните на всички фирми в България, обясниха IT 
експерти. През април Министерството на правосъдието обяви, че отпуска 400 хил. лв. за техника именно за този сайт. 
До редакционното приключване на броя министерството не успя да излезе със становище по проблема. 
 
Вестник Пари 
 
√ Електронното правителство ще получи 12 млн. лв. 
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Поне три варианта за скок на пенсии 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=919173 
Финансовият министър Симеон Дянков е поискал справки от НОИ, за да ги сравни с възможностите на бюджета да се 
увеличат пенсиите. Това съобщиха вчера финансовиексперти. Работната група имала поне три варианта. Първият, за 
който "24 часа" вече писа, бил да се увеличат с от 10 до 45 лева, като най-голяма добавка да получат най-ниските 
пенсии. 
Този вариант има най-малки шансове да се случи, защото натоварването на бюджета е огромно - над 150 млн. лв., а 
дефицитът на НОИ - рекордно висок. 
Вторият бил да се помисли за по-сериозна индексация, но само за най-бедните възрастни. Така вместо за всичките 
около 2,2 млн. пенсионери в България можело да се окаже, че пари има за 500 000, чиито пенсии са от 115 до 170 лева. 
Третият обсъждан вариант е увеличението да се сметне по швейцарското правило - към половината от годишната 
инфлация за 2010 г. да се прибави 1/2 от ръста на средния осигурителен доход. При него пенсиите за всички ще се 
увеличат с под 3%, което означава с 4-5 лв. Този вариант май е най-реалистичният, а него подкрепят и синдикатите. 
До 10 дни ще има заседание на тристранния съвет и ще стане ясно каква ще е компенсацията. 
“Увеличението на минималната работна заплата от 240 на 270 лв. е компенсацията, която кабинетът дава на хората 
заради кризата и поскъпването на горива и храни.” Това съобщи вчера социалният министър Тотю Младенов в 
Златоград. Утре МС щял да вземе решение за новата минимална заплата. Ще има компенсации и за пенсионерите от 1 
юли, каза още Младенов. И добави, че бюджетът трябва да извади допълнителни 19,9 млн. лв. за следващите 6 месеца. 
Той подчерта, че много сектори вече излизали от кризата и правителството било длъжно да компенсира доходите на 
най-бедните. (24часа) 
 
News.bg 
 
√ Безработицата падна под 9% 
http://news.ibox.bg/news/id_1889506258 
За пръв път от началото на годината равнището на безработица пада под 9%,съобщава money.bg. Данните на Агенцията 
по заетостта за май 2011 г. показват безработица от 8.87% -с 0.42 процентни пункта по-ниско от април. Входящият поток 
от безработни намалява за пореден месец, но се запазва активността на първичния пазар и нивото на търсене на 
работна сила. 
Под 9% безработицата е била през октомври (8,92%). Под тазгодишното майско равнище безработицата е била 
презноември 2009 г. (8,66%) 
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В бюрата по труда през май са регистрирани 328 533 безработни лица. Те намаляват с 15 565 души спрямо април. Като 
търсещи работа лица са регистрирани и 2 453 работещи, 1 994 пенсионери и 730 учащи се. 
През миналия месец на работа са постъпилите 20 139 безработни лица. От тях в реалната икономика са 11 046, по 
програми и мерки за заетост са включени 4 548 безработни, 4 545 след предоставени посреднически услуги сами са си 
намерили работа. 
На първичния пазар в края на май са останали незаети 6 769 работни места, като 2 005 места от тях са сезонни. 
Свободни повече от 1 месец са 1 794 места. Трайно незаетите (повече от 3 месеца) места са 309. 
В бюрата по труда на първичния пазар са обявени 12 553 работни места. Частният сектор е заявил 9 553 места от тях. 
Най-много работни места в бюрата по труда са обявени от преработващата промишленост - 3 464, от търговията - 2 065, 
от хотелиерството и ресторантьорството - 1 235 и селското стопанство - 1 176. 
Равнището на безработица е по-ниско от средното за страната в 11 области: София-град - 3.71%; Габрово - 5.79%; Бургас 
- 6.10%; Варна - 6.49%; Стара Загора - 7.28%; Пловдив - 7.86%; Русе - 8.07%; Велико Търново - 8.28%; Добрич - 8.30%; 
Перник - 8.40%; Хасково - 8.80%. 
В останалите 17 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности 
продължават да се отчитат в областите: Смолян - 16.25%; Монтана - 15.04%; Търговище - 14.60%; Шумен - 13.62%; Видин 
- 13.54%; Враца - 13.39%; Разград - 12.61%; Силистра - 12.54%. 
Припомняме, след последните данни на Националната статистика за нивото на безработицата у нас, социалният 
министър Тотю Младенов се усъмни в информацията на НСИ. Той категорично отхвърли данните на института, че 
безработните у нас са се увеличили с 57 000 за първите три месеца на годината. 
 
Money.bg 
 
√ Дянков вдигна мерника на данъчния шеф 
http://money.bg/news/id_53792644/%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3
%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%B
D%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D0%B5%D1%84  
От резултатите от събираемостта зависи дали Красимир Стефанов ще остане директор на Националната агенция за 
приходите, заяви пред журналисти финансовият министър Симеон Дянков. 
Събираемостта върви добре, но има нужда от по-голяма инициативност от страна на НАП по ДДС измамите, стана ясно 
от думите на министъра, цитиран от "Фокус". 
Дянков добави, че следи работата на НАП до средата на годината, когато се очаквало решение. 
НОИ и НАП няма да бъдат слети и Красимир Стефанов няма да става шеф на НОИ, това е странна идея, каза още Дянков. 
По думите му, сливането на НОИ и НАП е немислимо. 
Едното е разходно ведомство, а другото е приходна агенция, така че няма никакъв начин това да стане, не сме си го и 
помисляли, аргументира се финансовият министър. 
Сметките за това дали ще се увеличат пенсиите и с колко, все още не са готови, каза Дянков. Не може да има 
диференцирана добавка за пенсиите, това е дискриминация, смята обаче той. 
По думите на финансовия министър - въпрос на социална политика е дали ще се премахне таванът на пенсиите, но в 
този момент това не било тема на разговори. 
Утре след заседание на Министерски съвет юристи, заедно с представители на пенсионните фондове, синдикати и 
работодатели ще се съберат във връзка с решението на Конституционния съд, да обяви за противоконституционно 
прехвърлянето на пенсионни партиди от пенсионни фондове към НОИ. 
Министърът не отговори дали фондовете ще издържат, ако се наложи от 2014 година да плащат пенсии на т.нар. 
категорийни работници. 
 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
Вестник Дневник 
 
√ Проучване за Европейската комисия: Частните уроци - сив бизнес за милиарди евро 
http://www.dnevnik.bg/sviat/2011/06/06/1101774_prouchvane_za_evropeiskata_komisiia_chastnite_uroci_-/ 
Частните уроци се развиват като мултимилиарден бизнес в Европа, като само родителите във Франция и Германия 
отделят повече от три милиарда евро годишно за допълнително обучение на децата си. 
Това обаче е сектор, до известна степен умишлено оставен от власти и синдикати в сивата икономика, на който могат да 
си позволят да участват предимно европейци с възможности, което пък увеличава образователното неравенство спрямо 
по-бедните семейства. 
Това показват данните в доклад, изготвен за Европейската комисия и цитиран от "Ройтерс". 
Според авторите му нарастването на "образованието в сянка" е много динамично (до 10% годишно във Франция) и в 
голяма част от ЕС тенденциите са еднакви, макар сумите да не са токова големи във всички държави. 
На любопитен факт обръща внимание Ян Трушчински от Генерална дирекция "Образование и култура" към 
Еврокомисията, който е поръчал изследването - най-често допълнително обучение търсят децата с добри резултати в 
училище. "Частните уроци не са предвидени толкова за учениците, които действително се нуждаят от помощ, която не 
намират в училище, а са много повече за запазване на преднината на тези, които вече са успели и са привилегировани", 
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подчертава Трушчински. 
В някои държави членки частните уроци са особено популярни сред ученици, които вече плащат, за да учат в частни 
гимназии. Често самите учители ги поддържат и като форма за контрол на достъпа до елитни гимназии. 
Докладът за Еврокомисията показва, че секторът на "образованието в сянка" във Франция е спечелил 2.2 млрд. евро 
през 2007 г.. В Германия годишно се отделят между 900 милиона и 1.5 милиарда евро за частни уроци най-вече на 
ученици в гимназии. 
В Южна Европа, където системите за държавно образование изостават от тези на север, търсенето на частни уроци е 
много по-голямо, а сумите са равни на 20% от държавното финансиране на системата. Дори в скандинавските държави, 
които се славят с доброто си образование, посещенията на частни уроци се увеличават. 
Частните уроци вече са индустрия, която е разширяващ се източник на работни места, както и начин за допълнителен 
доход на учителите. "Това е една от причините и правителствата, и профсъюзите да избягват тази тема", смята 
Трушчински. Въпреки че милиарди евро отиват за допълнителни уроци в много страни, те не са регулирани и не се 
облагат с данъци. 
 
 
 


