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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
 
Българско национално радио 
 
√ Делян Добрев препоръча да не се отлага въвеждането на новите цени на тока 
Председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев препоръча да не се отлага въвеждането на 
новите цени на тока и отрече прогнозите, че от идния месец той ще поскъпне за бизнеса с 20%. По думите му, скокът на 
цената на тока за индустрията ще е под 2%.  
В понеделник Министерството на енергетиката ще приеме наредба, съгласно която индустрията и предприятията в 
определени сектори ще бъдат облекчени с 85 процента от зелената компонента в цената на тока, обяви Делян Добрев:  
Което означава, че за всички предприятия, консумиращи над десет гигаватчаса за всички тези компании, като се 
приспаднат 85 процента, цената ще стане от 18,93, ако не се лъжа, на 21,64. Увеличението за индустрията е символично в 
рамките на под 2 процента.  
Известни резерви към казаното от председателя на енергийната комисия изрази бизнесът. Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал:  
Най-голямата машиностроителна компания, листната на българската борса, изразходва 9,5 гигавата. Там работят над 
хиляда души. Трябва ли той да включи чушкопека денонощно, за да мине 10-те и да получи по-малко увеличение.  
Ценовият модел за тока почива върху принципи - справедливост и реформаторски дух, заяви председателят на Комисията 
за енергийно и водно регулиране Иван Иванов:  
Както правителството не се огъна през март, когато имаше заплахи за стачки, така и регулаторът няма да се огъне пред 
натиск, който не почива върху идеята за спасяване на българската енергетика и върху определянето на справедливост за 
българското общество.  
Добрев, Николов и Велев участваха в третата годишна конференция "Индустрия, енергетика и околна среда" под 
патронажа на Министерството на енергетиката.  
 
Вестник Дневник  
 
√ Седем проекта ремонтират Кодекса на труда 
Парламентът обсъди на първо чете седем проекта за промени в Кодекса на труда. След продължителните дебати до 
гласуване на предложенията за промени в Кодекса на труда се стигна. Гласуването ще е в петък. Най-сериозните промени 
засягат еднодневните трудови договори, гъвкавото работно време, отпадането на графика за отпуските и на удомления на 
Главната инспекция по труда. Някои от предлженията на БСП бяха разкритикувани като прекалено десни. 
Законопроектът на правителството въвежда нова форма на трудови договори – т. нар. еднодневни трудови договори за 
краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Предложението е по инициатива на Асоциацията на селскостопанските 
производители и предвижда сключване на трудови договори в дейности по прибиране на реколтата от розо-, овощо- и 
зеленчукопроизводството за професии, които не изискват специална квалификация. 
С предложението се предвижда да се регламентира заетостта на между 60 и 100 хиляди, работещи в сивия сектор. 
Трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа могат да се сключват само с регистриран земеделски 
производител. Договор за един работник може да се сключи общо за не повече от 90 работни дни в календарната година. 
Законопроектът урежда: задължителните елементи на договора и изключенията от общите правила за трудов договор по 
реда на Кодекса на труда; реда за социално и здравно осигуряване на работника; условията и реда за предоставяне, 
регистриране и отчитане на договорите пред инспекцията по труда, определени с наредба на министъра на труда и 
социалната политика, съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. С наредбата се 
предвижда да се утвърди образец на трудовия договор. За времето на наемане по трудови договори за краткотрайна 
сезонна селскостопанска работа работникът се осигурява само във фонд „Пенсии” и фонд „Трудова злополука и 
професионална болест”. Вноските за социално и здравно осигуряване се внасят авансово от работодателя. Времето по този 
вид трудов договор не се признава за трудов стаж. 
С изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване се създава правна възможност работещите по такива 
договори да не бъдат лишавани от парични обезщетения за безработица, които получават. 



2 

 

 

Правилата за еднодневните договори ще действат до 31.12.2015 г., след което въз основа на анализ на резултатите ще се 
реши дали изключението да продължи и дали да се разшири и до други отрасли. 
Със законопроекта на правителство се дава и възможност за сключване на споразумение между синдикатите и 
работодателските организации за приемане на нормативни актове. Споразумението може и да е предложено от 
държавата и изпълнението му се осъществява от държавата. 
Освен това се урежда правото на работника или служителя да получава заверени копия от съхраняваните документи в 
досието му. 
С цел съвместяване на трудовите и семейните задължения се въвежда разпоредба за по-голяма гъвкавост на работното 
време при спазване на 40-часова работна седмица. С нея се създава възможност в предприятия, в които организацията на 
труда позволява, да се установи работно време с променливи граници, извън времето на задължителното присъствие на 
работника и служителя. По този начин неотработеното време се отработва в рамките на работната седмица по преценка 
на работника или служителя и с разрешение на работодателя. 
Със законопроекта се предлага времето на неплатен служебен отпуск или творчески отпуск, установени в колективен 
трудов договор или по споразумение между страните по трудовото правоотношение, да се зачита за трудов стаж. 
За насърчаване на раждаемостта и в подкрепа на отговорното родителство се предлагат промени в чл. 164, ал. 1 от Кодекса 
на труда за уеднаквяване продължителността на отпуска за майчинство размер на 2 години за четвърто и следващо дете с 
отпуска за първо, второ и трето дете. 
За намаляване и предотвратяване на трудови злополуки се въвежда нова административна мярка, съгласно която 
контролните органи на инспекцията по труда, както и органите по чл. 400 и 401 от Кодекса на труда при спиране дейността 
на предприятия, производства и обекти, при констатирани нарушения на правилата за здравословни и безопасни условия 
на труда, застрашаващи живота и здравето на хората, да имат правото да поставят специален знак, указващ приложената 
принудителна административна мярка. При неразрешеното премахване на знака се предвижда да се носи 
административнонаказателна отговорност. 
Законопроектът, предложен от депутати от БСП, е насочен към облекчаване условията за стопанска дейност на 
предприятията и намаляване на корупционния натиск върху бизнеса. Проектът бе критикуван като десен. 
Предлага се да отпадне задължението на микропредприятията и малките фирми за предварителното писмено 
уведомяване на инспекцията по труда за удълженото работно време; за предварително съгласуване със синдикатите 
временното установяване на непълното работно време; за издаването на правилник за вътрешния трудов ред. 
Законопроектът предвижда още да се върне правото на работодателя да прекратява трудовия договор при придобиване 
правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. По този начин, според вносителите се постига равнопоставеност на 
работещи по трудово и служебно правоотношение. Освен това БСП твърди, че така ще се намали младежката безработица 
и ще се намали броя на работещите пенсионери, които заемат местата на млади хора, които тепърва започват своята 
професионална кариера. 
Със законопроекта се предлага и отпадане на задължението на работодателя да изготвя график на отпуските; да се увеличи 
срока за подаване на уведомлението за сключен трудов договор от 3 на 7 дни; да отпадне от Кодекса на труда 
задължението на работодателя да разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд в предприятието; да отпадне закрилата за работника в случаите на дисциплинарно уволнение. 
Министерството на труда обаче има възражения срещу промените, засягащи платения отпуск. При отмяна на т. 3 от ал. 7 
на чл. 173 от Кодекса на труда остават неуредени случаите, когато работникът или служителят не е поискал ползването на 
платения годишен отпуск до края на календарната година. Трябва да се уредят задълженията на работодателя за 
гарантиране на отпуска през следващата календарна година, освен когато ползването му е отложено по реда на чл. 176 от 
Кодекса на труда. По отношение на предложението на народните представители за неприлагане на разпоредбите на 
чл.136а и чл.138а за малките фирми, според министерството трябва да се гарантира, че работниците и служителите в тези 
предприятия няма да бъдат поставени в по-неблагоприятни условия от колегите им в големите предприятия. 
Според синдикатите промените, предложени от БСП, ощетяват хората на наемния труд чрез отнемане на техни права. 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя като цяло внесения законопроект, с 
изключение на някои текстове, които отменят придобити социални права. Другата работодателска организация – 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, също подкрепя текста, но поиска да бъде редактиран, така че малките 
и микро- предприятията да могат да се ползват от възможността да прилагат удължено работно време или непълно 
работно време (чл. 136а и чл. 138а). От БТПП, които също подкрепят по принцип промените, искат някои текстове да бъдат 
коригирани, понеже с тях пряко се нарушават две конвенции на МОТ, що се отнася до закрилата при уволнение на някои 
категории лица. 
Законопроектът на Реформаторския блок предлага промяна, която няма отношение към трудовите права, а именно – 1 
май да се отбелязва и като ден на Априлското възстание. „БСП лява България” смятат, че с предлагания законопроект се 
цели неглижиране на празника на труда, като се мотивираха с факта, че датата на избухването на Априлското въстание 20-
ти април по „стар стил” е 2-ри май по „нов стил”. 
Сред предложенията е и законопроект на „Атака”, който предлага българските работници да имат предимство пред всички 
останали граждани на други страни-членки на Европейския съюз, на държави – страни по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария при възникване на трудови правотношения с работодатели 
в България или с български работодатели в чужбина. Друг проект на „Атака” предвижда минималната работна заплата да 
е равна на средната минимална работна заплата за ЕС (не всички страни в ЕС имат обаче минимална заплата). Последните 
проекти не бяха подкрепени от социалната комисия. 
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√ Добрев: Токът за индустрията ще поскъпне символично с до 2% 
Електроенергията за бизнеса ще поскъпне символично - в рамките на около 2 на сто, изчисли бившият енергиен министър 
Делян Добрев по време на конференцията "Индустрия, енергетика и околна среда". 
Той посочи, че в понеделник ще бъде приета наредбата, която подпомага големите енергийни потребители. Нормативният 
акт е предвиден в Закона за енергетиката. Той отговаря на насоките на Европейската комисия за отпускането на държавна 
помощ, но ще трябва да получи формалното одобрение от Брюксел. 
Според текстовете, които Добрев анонсира, бизнесът с годишно потребление над 10 гигаватчаса годишно ще получи 
отстъпка от 85% от таксата "Задължение към обществото". Прагът е относително нисък, а изчисленията на бившия енергиен 
министър показват, че индустрията ще плаща такса от 21,64 лева, вместо сегашните 18,93 лева. Предложението на 
енергийния регулатор е единен размер на таксата от 40,21 лева за мегаватчас.  
Още по темата 
Справедливо ли ще бъде увеличението на цената на тока от 1 юли? 
Според Добрев предложението на Комисията за енергийно и водно регулирани (КЕВР) за новия ценови период е 
"изключително балансирано". С него се изчиства тарифният дефицит на Националната електрическа компания (НЕК) и 
дори остава буфер от 50 - 100 млн. лева за непредвидени случаи. Ако такива не се появят, тези средства ще бъдат 
използвани за покриване на старите задължения на компанията. 
Вчера министър-председателят Бойко Борисов поиска по-широк дебат по формирането на цените на електроенергията. 
По думите на Борисов увеличение на цената на тока за бизнеса с 20% е много и „няма да е хубав знак и към инвеститорите“. 
От индустрията също възразиха срещу готвените цени. Според Кирил Домусчиев решението ще засегне негативно цели 
отрасли - металургия, стъкларска промишленост, машиностроене. Според него не се търсят и резервите нито в НЕК, нито в 
БЕХ и препоръча на държавните енергийни компании да излязат на свободния пазар. Работодателите са категорични, че в 
ЕС цената на тока за бита е два пъти по-висока от тази за индустрията, защото тя дава работни места и плаща данъци. 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предлага цената на тока от новия регулаторен период да се повиши 
със средно 1,99 на сто. 
Граничните случаи, при които предприятия ползват малко под 10 гигаватчаса годишно обаче притесняват бизнеса. Васил 
Велев от АИКБ посочи за пример една от компаниите, която е сред лидерите в своя сектор в световен мащаб, но потребява 
9,5 гигаватчаса електроенергия годишно. По тази причина и Велев призова наредбата, по силата на която ще има подкрепа 
за бизнеса, да бъде обсъждана с представителите на бизнеса. Той приветства и коментарите на премиера Бойко Борисов, 
че е нужна широко обсъждане на цената на електроенергията за новия ценови период. 
Велев посочи още, че не са изчерпани всички възможности за изкупуване на "скъпите покупки" на ток. Според него 
заводските централи са успели да намерят начин да заобиколят закона и да продават на НЕК ток, който не е произведен 
при високоефективно комбинирано производство. 
Дефицитът в НЕК е в размер на 3,7 млрд. лева, посочи от своя страна зам. - министърът на енергетиката Николай Николов. 
2,3 млрд. лева са задължения по инвестиционни проекти, а 1,4 млрд. лева е тарифният дефицит на компанията. С новото 
решение именно този дефицит ще бъде свит до 30 юни 2016 година. 
Николов посочи още и някои и от приоритетите на енергийното министерство. Част от тях са газовите връзки със съседните 
страни. От думите на Николов обаче стана ясно, че отново се отлага подписването на окончателното инвестиционно 
споразумение с Гърция за новата газова връзка.  
То трябваше да бъде подписано на 29 май, но по "технически причини" срокът чеше удължен до 12 юни. Енергийният 
министър Теменужка Петкова обясни пред журналисти, че промяната е формална и е нужно само съгласуване на 
програмите с нейния гръцки колега. Днес Николов посочи, че срокът за подписването е променен и вероятно това ще стане 
през юли. 
Ускорява се работата по връзката със Сърбия, избран е и изпълнителят на допълнителните работи по връзката с Румъния, 
отчете още Николов. 
Още по темата за цената на тока можете да научите от видеото на Bulgaria On Air 
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√ Добрев: Да не се отлагат новите цени на тока 
Делян Добрев (ГЕРБ) препоръча да не се отлага въвеждането на новите цени на тока и отрече прогнозите, че от идния 
месец той ще поскъпне за бизнеса с 20%.  
Процедурата по приемането на цените на електроенергията трябва да продължи, тъй като няма 20% нарастване на цените 
за бизнеса, за индустрията ще е 1-2%, а в сектора на услугите ще е между 8 и 9%, заяви председателят на парламентарната 
комисия по енергетика на брифинг в Народното събрание, като има предвид увеличението на добавката "Задължение за 
обществото" за стопанските потребители.  
Депутатът от РБ Мартин Димитров също бе категоричен по БНР, че въвеждането на новите цени не трябва да се отлага. 
Вчера за отлагане апелира премиерът Бойко Борисов, след него такова обяви за възможно председателят на КЕВР Иван 
Иванов. За административен натиск върху КЕВР срещу поскъпването настояват от ПФ.  
Решението на КЕВР предвижда едно по-справедливо разпределение на задълженията към обществото между свободния 
пазар и регулирания пазар, заяви Делян Добрев.  
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Досега за компонентата "задължение към обществото" участниците в регулирания пазар плащаха по 50 лв. за всеки 
мегаватчас, а при свободният пазар - 19 лева. С решението на регулатора се предвижда и на регулирания, и на свободния 
пазар да се плащат 40 лв., обясни депутатът.  
Така за свободния пазар има увеличение от 19 лв. на 40 лева, но по думите на Добрев индустрията няма да плаща 40 лв., 
защото в момента върви процес по съгласуване на наредба, която да облекчи тежестта за нея.  
Наредбата ще е готова през следващия понеделник, уточни Добрев.  
Според наредбата, индустрията и предприятията в определени сектори ще бъдат облекчени с 85 процента от зелената 
компонента в цената на тока, обяви депутатът, цитиран от БНР: 
"Което означава, че за всички предприятия, консумиращи над 10 гигаватчаса, като се приспаднат 85 процента, цената ще 
стане от 18,93, ако не се лъжа, на 21,64."  
Увеличението за индустрията е символично в рамките на под 2 процента.  
По думите на Добрев с наредбата ще се намали компонентата "задължение към обществото" за индустрията от 40 лв. на 
21,64 лева. Досега тази промишленост е плащала "задължение към обществото" около 19 лв., сега ще плаща 21,64 лева.  
"И това не е крайната цена на електроенергията. Крайната цена на електроенергията за индустрията, за тези, които са 
присъединени на високо напрежение, е между 110 и 120 лева. Увеличението в случая за индустрията след приемането на 
наредбата ще бъде в рамките на 1-2 процента. За останалите компании, които не са индустрия, а са в сферата на услугите 
- търговски вериги, молове, увеличението не е от 19 лв. на 46 лв., а е от 26 на 40 лв., защото те са присъединени на средно 
напрежение, има допълнителни такси, които са плащали и досега. Тяхната крайна цена е 160 лева. Увеличението за тях ще 
е между 8 и 9 процента", обясни депутатът.  
Резерви към казаното изрази Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал:  
"Най-голямата машиностроителна компания, листната на българската борса, изразходва 9,5 гигавата. Там работят над 
хиляда души. Трябва ли той да включи чушкопека денонощно, за да мине 10-те и да получи по-малко увеличение."  
Според Добрев с решението на регулатора не само ще се балансира системата, а и ще има резерв между 50 и 100 млн. лв. 
в НЕК. Не очакваме да има дефицит, а очакваме малък излишък за ценовия период между 1 юли тази година и 1 юли 
следващата година, заяви той. 
"Същият този сектор на услугите на най-малките компании, които няма да попаднат в наредбата, допреди шест месеца 
бяха на регулирания пазар и плащаха не с 8-9 процента повече, а с 15 процента повече. За определен период от време те 
излязоха на свободния пазар и се наредиха до индустрията. В този смисъл дори и след 1 юли техните условия пак ще са 
по-добри с около 5-6 процента, отколкото когато бяха на регулирания пазар. Спекулира се с това, че стоките щели да 
поскъпнат. Никой не забеляза поевтиняване на стоките, когато тези фирми започнаха да плащат с 15 процента по-малко 
ток, нали?", коментира Добрев.  
Според него за индустрията тези 1-2 процента увеличение на цената на тока не би трябвало да са проблем.  
На въпрос за искането на премиера да се отложи с месец решението за увеличение на цената на тока Добрев каза, че 
според него то не трябва да се отлага.  
Отлагането би имало смисъл, ако имаше някакъв нерешим проблем, за който трябва повече време, допълни той. 
Според него предстоящите избори нямат общо с регулаторните решения, особено когато регулаторът е независим.  
Иванов: Няма да се поддадем на натиск 
Ценовият модел за тока почива върху принципи - справедливост и реформаторски дух, заяви председателят на Комисията 
за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, цитиран от БНР. 
"Както правителството не се огъна през март, когато имаше заплахи за стачки, така и регулаторът няма да се огъне пред 
натиск, който не почива върху идеята за спасяване на българската енергетика и върху определянето на справедливост за 
българското общество", коментира шефът на регулатора. 
 
news.bg 
 
√ Няма да се огънем пред натиска, отсече шефът на КЕВР 
Регулаторът няма да се огъне пред натиск, който не почива върху идеята за спасяване на българската енергетика и върху 
определянето на справедливост за българското общество. Това заяви категорично председателят на Комисията по 
енергийно и водно регулиране Иван Иванов, цитиран от БНР. Той посочи, че през март, когато е имало заплахи от стачки 
правителството също не се е огънало. 
Припомняме, вчера премиерът Бойко Борисов се притесни от увеличаването на цената на тока за бизнеса с 20 % и по този 
повод изпрати министри парламентьори в Народното събрание. Той настоя за по-широк дебат по формирането на цените 
на електроенергията. Борисов припомни, че КЕВР е излъчена от парламента и кабинетът не може да се меси в работата й. 
Единственото, което можел да направи, е да предложи на КЕВР да отложат с един месец влизането на цените, за да се 
направят проверки и партиите да се изкажат. 
По-късно същия ден шефът на енергийния регулатор заяви, че комисията е готова да разгледа предложението на премиера 
за отлагане с един месец на увеличението. 
Тази сутрин председателят на енергийната парламентарна комисия Делян Добрев възрази срещу предложението на 
Борисов и настоя новите цени да влязат в сила от 1 юли. Той изчисли, че между 1 и 2% ще поскъпне токът за индустрията. 
Това се отнася за тези, които консумират над 10 гигаватчаса ток. 
Иван Иванов е категоричен, че ценовият модел за тока почива върху принципи - справедливост и реформаторски дух. 
Според него 2015 г. трябва да бъде годината на реформи в енергетиката. 
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Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал обаче изрази известни резерви относно обясненията на Делян 
Добрев. По думите му, най-голямата машиностроителна компания на българската борса изразходва 9,5 гигавата. Там 
работели над 1000 души. Велев попита това означава ли, че тази компания трябва да включи чушкопека денонощно, за да 
мине 10-те гигавата и да получи по-малко увеличение. 
 
dnes.bg 
 
√ Депутати спънаха Калфин за пенсионната реформа 
Проектът на кабинета за пенсионна реформа не мина през бюджетната комисия в парламента, след като управляващите 
не събраха достатъчно гласове. 
„За“ внесения от Министерския съвет проект за изменение на Кодекса за социално осигуряване (КСО) гласуваха осем 
депутати от ГЕРБ, АБВ и РБ, трима социалисти бяха „против“, а шестима от ДПС и Патриотичния фронт се въздържаха. 
Миналата седмица парламентарната комисия по труда и социалната политика одобри на първо четене предложената от 
социалния министър Ивайло Калфин реформа. Пакетът промени беше подкрепен от депутатите от ГЕРБ, АБВ и 
Реформаторския блок. Против гласуваха народните представители от Патриотичния фронт и БСП, а от ДПС са се 
въздържаха. 
Съгласно предложението осигурителната вноска за фонд “Пенсии” се предвижда да се увеличи с по 1 процентен пункт 
през 2017 и 2018 г. Предвижда се и плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените до достигане 
на 65 години и за двата пола към 2037 г. за трета категория труд. Стажът за пенсия също се предвижда да се увеличава с 
по 2 месеца годишно до достигането на 40 години за мъжете и 37 години за жените към 2027 г. 
Възрастта за пенсиониране на упражняващите първа и втора категория труд също плавно ще се увеличава до достигане на 
55 години за първа категория и 60 години – за втора. В момента работещите първа категория труд мъже се пенсионират 
на 52 години и 8 месеца, а жените – на 47 години и 8 месеца. Запазват се обаче възможностите за по-ранно пенсиониране 
на работещите първа категория труд – на 45 години при 10 години стаж в случай на съкращения от предприятието. 
Въвежда се и минимална възраст за пенсиониране за заетите в силовите ведомства – 52 години и 10 месеца, като се 
предвижда плавното й увеличаване до 56 години. 
„Въпреки традиционните различия между социалните партньори и някои остри реплики и становища, които си разменяхме 
в хода на работата, беше постигнато пълно съгласие по проекта“, заяви зам.-министърът на социалната политика Николай 
Николов, който представи проекта на управляващите. 
Той изтъкна, че постигнатото съгласие не е само на експертно равнище, а съгласие за пенсионната политика между 
партньорите в тристранката. 
„В хода на работата се стремяхме да постигнем предвидимост, социална поносимост и съхраняване на финансовата 
стабилност. Затова със законопроекта предлагаме правна рамка, която да усъвършенства пенсионния модел, с като се 
въвеждат краткосрочни и дългосрочни мерки за стабилността на пенсионната система и за повишаване на доверието към 
осигурителната система, и възстановяване на принципите на социалната солидарност“, заяви той. 
Николов специално отбеляза, че възможността за свободен избор при втория стълб не променя тристълбовия модел, тя е 
въведена и в други страни. 
Той също така допълни, че очакваният дефицит в НОИ от началото на следващата година от 2,4% от БВП ще падне с 0,9% 
от БВП към 2023 г. Така 1,2 млрд. лв. ще бъдат освободени за финансиране на други дейности. 
Председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза, че повече от година при три правителства работна група се занимава с 
промените с участието на учени и социалните партньори. „Някои нарекоха този резултат разумен компромис, други 
разумен баланс, той се подкрепя от работодатели и синдикати. И едните и другите са еднакво недоволни“, каза той. 
Алиосман Имамов от ДПС посочи, че е свършена е много работа, но е претенциозно да се говори за реформа на 
пенсионната система. Според ДПС предлаганите промени за първо четене са „еклектична смесица от леви и десни идеи за 
пенсионната система, които не са свързани помежду си“. 
„Ние ще се въздържим на първо четене, като си запазваме правото на второ да подкрепим отделни елементи, които 
отговарят на поне едно от следни условия: увеличаване на пенсиите, улеснено пенсиониране, подобряване на 
ефективността на социалните разходи“, каза депутатът от ДПС. 
Борислав Борисов (АБВ) коментира, че в проекта на БСП са вложени много позитивни намерения, но депутатите трябва да 
се съсредоточат върху проекта на МС, защото отделен проект може само да дебалнсира системата. 
Корман Исмаилов декларира, че групата на РБ подкрепя проекта на кабинета. 
Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова отбеляза, че са положени много усилия и те не трябва да бъдат 
пропилявани в политическо боричкане. „И на работодатели, и на синдикати не им е приятно да се правят компромиси, не 
търсете начин да влизате през задната врата чрез предложения към различни парламентарни групи“, препоръча тя. 
Управителят на НОИ Бисер Петков коментира, че след около 10 години ще имаме 25% по-високи пенсии спрямо сегашните. 
Като цяло той смята, че комплексът от мерки ще влияе положително на ДОО и ще намали зависимостта му от държавния 
бюджет. 
На днешното заседание бюджетната комисия отхвърли и проекта за промени на КСО, внесен от депутата от БСП Лява 
България Михаил Миков. За проекта гласуваха трима социалисти, против бяха седем депутати от ГЕРБ, а се въздържаха 
шестима – от ПФ, реформатори и ДПС. 
Проектът предвиждаше от 1 януари 2016 г. Възможност за предсрочно пенсиониране - 24 месеца преди навършване на 
редовната възраст, с 0,4 на сто по-ниска пенсия, максималният размер на осигурителния доход да се фиксира на 10 
минимални работни заплати, а не да се определя ежегодно със Закона за бюджета на ДОО. 



6 

 

 

Предлагаше се и промяна във формулата при изчисляване на пенсията, като дела на всяка година осигурителен стаж се 
увеличи от 1,1 на 1,2% от 1 януари 2016 г. 
Според проекта на Миков от 2016 г. Следва да има увеличаване на вноската за фонд „Пенсии” с 2 процентни пункта и 
увеличаването на вноската за фонд „Безработица” от 1 на 2 на сто. 
За насърчаване оставането на пазара на труда на лица с висока квалификация, придобили право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст, които продължават да работят без да се пенсионират, се предлагаше бонус на всяка допълнителна година 
осигурителен стаж, като за 1 година процентът е 4, за 2 години – по 4,5, за и над 3 години – по 5%. 
 
√ Токът за фирмите ще поскъпне... символично 
Електроенергията за бизнеса ще поскъпне символично - в рамките на около 2 на сто, изчисли бившият енергиен министър 
Делян Добрев по време на конференцията "Индустрия, енергетика и околна среда".Той посочи, че в понеделник ще бъде 
приета наредбата, която подпомага големите енергийни потребители. Нормативният акт е предвиден в Закона за 
енергетиката. Той отговаря на насоките на Европейската комисия за отпускането на държавна помощ, но ще трябва да 
получи формалното одобрение от Брюксел. 
Според текстовете, които Добрев анонсира, бизнесът с годишно потребление над 10 гигаватчаса годишно ще получи 
отстъпка от 85% от таксата "Задължение към обществото". Прагът е относително нисък, а изчисленията на бившия енергиен 
министър показват, че индустрията ще плаща такса от 21,64 лева, вместо сегашните 18,93 лева. Предложението на 
енергийния регулатор е единен размер на таксата от 40,21 лева за мегаватчас. 
Според Добрев предложението на Комисията за енергийно и водно регулирани (КЕВР) за новия ценови период е 
"изключително балансирано". С него се изчиства тарифният дефицит на Националната електрическа компания (НЕК) и 
дори остава буфер от 50-100 млн. лева за непредвидени случаи. Ако такива не се появят, тези средства ще бъдат 
използвани за покриване на старите задължения на компанията. 
Вчера министър-председателят Бойко Борисов поиска по-широк дебат по формирането на цените на електроенергията. 
По думите на Борисов увеличение на цената на тока за бизнеса с 20% е много и „няма да е хубав знак и към инвеститорите“. 
От индустрията също възразиха срещу готвените цени. Според Кирил Домусчиев решението ще засегне негативно цели 
отрасли - металургия, стъкларска промишленост, машиностроене. Според него не се търсят и резервите нито в НЕК, нито в 
БЕХ и препоръча на държавните енергийни компании да излязат на свободния пазар. Работодателите са категорични, че в 
ЕС цената на тока за бита е два пъти по-висока от тази за индустрията, защото тя дава работни места и плаща данъци. 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предлага цената на тока от новия регулаторен период да се повиши 
със средно 1,99 на сто. 
Граничните случаи, при които предприятия ползват малко под 10 гигаватчаса годишно, обаче притесняват бизнеса. Васил 
Велев от АИКБ посочи за пример една от компаниите, която е сред лидерите в своя сектор в световен мащаб, но потребява 
9,5 гигаватчаса електроенергия годишно. По тази причина и Велев призова наредбата, по силата на която ще има подкрепа 
за бизнеса, да бъде обсъждана с представителите на бизнеса. Той приветства и коментарите на премиера Бойко Борисов, 
че е нужна широко обсъждане на цената на електроенергията за новия ценови период. 
Велев посочи още, че не са изчерпани всички възможности за изкупуване на "скъпите покупки" на ток. Според него 
заводските централи са успели да намерят начин да заобиколят закона и да продават на НЕК ток, който не е произведен 
при високоефективно комбинирано производство. 
Дефицитът в НЕК е в размер на 3,7 млрд. лева, посочи от своя страна зам.-министърът на енергетиката Николай Николов. 
2,3 млрд. лева са задължения по инвестиционни проекти, а 1,4 млрд. лева е тарифният дефицит на компанията. С новото 
решение именно този дефицит ще бъде свит до 30 юни 2016 година. 
Николов посочи още и някои и от приоритетите на енергийното министерство. Част от тях са газовите връзки със съседните 
страни. От думите на Николов обаче стана ясно, че отново се отлага подписването на окончателното инвестиционно 
споразумение с Гърция за новата газова връзка.  
То трябваше да бъде подписано на 29 май, но по "технически причини" срокът беше удължен до 12 юни. Енергийният 
министър Теменужка Петкова обясни пред журналисти, че промяната е формална и е нужно само съгласуване на 
програмите с нейния гръцки колега. Днес Николов посочи, че срокът за подписването е променен и вероятно това ще стане 
през юли. 
Ускорява се работата по връзката със Сърбия, избран е и изпълнителят на допълнителните работи по връзката с Румъния, 
отчете още Николов. 
 
puls.bg 
 
√ Профилактичните прегледи нямат ефект според Сдружението на общопрактикуващите лекари 
Дейностите, които са включени в профилактичните прегледи, са крайно недостатъчни и не удовлетворяват нуждите на 
пациентите. Това коментира пред Bulgaria on air д-р Гергана Николова от Сдружението на общопрактикуващите лекари.  
Според нея прегледите не са съобразени с пола и възрастта на хората и профилактиките нямат никакъв ефект, а само 
отчитат дейност. 
Това е основната причина гражданите да пропускат задължителните здравни проверки, а това може да им коства скъпо 
впоследствие, допълни Николова.  
По думите й рестриктивните мерки няма да имат особени резултати. Трябва да се обърне повече внимание на значимите 
и сериозни заболявания и навременното им откриване, категоричен е експертът. 



7 

 

 

Д-р Николова отрече мнението, че хората неглижират здравето си, а напротив – според нея българите сериозно се 
интересуват от здравословното си състояние. 
Предвидените мерки трябва да се съобразят с финансирането на касата, за да не бъдат връщани пациенти, уточни тя. По 
думите й лимитирането на дейностите е възможно, защото средствата за профилактика се отпускат на база на 
миналогодишните прегледи, които са били под 50% за 2014 г. 
Според нея общопрактикуващите лекари ще успеят да поемат потока от пациенти, ако значително нарасне броя на 
прегледите и пациентите. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи, че работодателите твърдо подкрепят по-
строгите мерки на министъра на здравеопазването д-р Петър Москов при пропускане на задължителните прегледи. 
Според Велев финансовите ресурси в здравеопазването постоянно нарастват и е необходимо правилното им 
изразходване.  
Експертът подчерта, че ако всеки работещ получи по един работен ден, за да се подложи на всички необходими 
изследвания, брутният вътрешен продукт ще се намали с около 350 млн. лева. 
Това означава държавният бюджет да се ощети с близо 130 млн. лева годишно.  
Велев е на мнение, че трябва да се използва възможността за гъвкаво работно време, за да не се увеличават почивните 
дни и да се търси по-голямото съдействие на службите за трудова медицина. 
 
mediapool.bg 
 
√ ГЕРБ и Реформаторите са против исканото от Борисов отлагане на цените на тока 
Опитът на премиера Бойко Борисов за политически натиск върху цените на тока срещат отпор в парламента, включително 
от страна на председателя на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев от ГЕРБ. Той, както и Мартин Димитров 
от Реформаторския блок (РБ), се обявиха срещу поисканото от Борисов отлагане на новите цени за август и оспориха 
мотивите, с които той настоя за това. Таско Ерменсков от БСП също се изказа против парламентарна намеса в 
ценообразуването. За административен натиск върху тарифите обаче настоява Патриотичният фронт и това е едно от 
условията в ултиматума му за подкрепа на кабинета. 
На открито обсъждане в сряда Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) защити решението си за вдигане на 
цената на тока средно с около 2% и намаляване на тарифите на топлофикациите между 0.2 и 6% от 1 юли 2015 г. Малко по-
късно премиерът настоя по време на правителствено заседание новите цените да бъдат отложени с един месец, а преди 
това въпросът да се обсъди при вицепремиера Томислав Дончев и независимият енергиен регулатор да даде обяснения 
пред партиите в парламента. 
Председателят на КЕВР Иван Иванов се съгласи, че има основания за отлагане в две посоки – финализиране на сделката 
на НЕК с американските ТЕЦ-ове за намаление на цената на техния ток срещу плащане на 800 млн. лв. дълг на държавната 
компания и очакваните наредби в сектора, едната от които касае изкупуването на тока от когенерациите. 
Шок няма, не трябва отлагане 
Не трябва да има отсрочка за цените на тока и новите тарифи трябва да влязат в сила от средата на годината, когато започва 
новият регулаторен период, заяви в четвъртък бившият енергиен министър от ГЕРБ Делян Добрев. "Шок няма, не трябва 
да има и отлагане", каза настоящият шеф на ресорната парламентарна комисия. 
Според него поскъпването на тока за индустрията няма да е 20 процента, както твърдят бизнес организациите, а ще е едва 
2 процента. Държавата ще покрие 85 на сто от разходите на промишлеността за планираното от 1 юли двойно увеличаване 
на добавката за покриване на разходите на НЕК за изкупуване на зелена енергия и на тази от двете "американски" 
централи. 
"Всяка средна фирма, която консумира над 10 гигаватчаса и отговаря на критериите за държавна помощ, ще получи 
отстъпка от зелената компонента", обясни Делян Добрев. 
По думите му това означава, че ако една малка фурна използва над 10 гигаватчаса, тя може да влезе в условията за помощ 
и да получи отстъпка. 
Добрев: Стоките поевтиняха ли като паднаха тарифите на свободния пазар 
Делян Добрев не е съгласен и с твърдението, че малкият и среден бизнес, който ползва по-малко енергия, ще загине. 
"Същият този сектор на услугите на най-малките компании, които няма да попаднат в наредбата, допреди шест месеца 
бяха на регулирания пазар и плащаха не с 8-9 процента повече, а с 15 процента повече. За определен период от време те 
излязоха на свободния пазар и се наредиха до индустрията. В този смисъл дори и след 1 юли техните условия пак ще са 
по-добри с около 5-6 процента, отколкото когато бяха на регулирания пазар. Спекулира се с това, че стоките щели да 
поскъпнат. Никой не забеляза поевтиняване на стоките, когато тези фирми започнаха да плащат с 15 процента по-малко 
ток, нали?", коментира депутатът от ГЕРБ. 
Според него за индустрията тези 1-2 процента увеличение на цената на тока не би трябвало да са проблем и заяви, че 
когато идния понеделник енергийното министерство приеме наредбата за компенсациите, реално компонентата, 
наречена такса "задължение към обществото", няма да е над 40 лв. за мегаматчас, а от сегашните близо 19 лв. ще стане 
21.64 лв. 
Бизнесът недоволен, че му вземат 1 млн. лв. 
Дори и с предоставянето на държавната помощ обаче бизнесът е недоволен от вдигането на таксата "задължение към 
обществото", защото очакванията му бяха разходите за тази добавка да намалеят и това да повиши конкурентността му на 
външните пазар. "Сега реално облекчение няма да има, а ще плащаме с 3 лв. повече за мегаватчас, което значи от бизнеса 
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да се отнемат над 1 млн. лв. годишно", коментира пред Mediapool председателят на Федерацията на индустриалните 
енергийни консуматори и директор "Стратегическо планиране и инвестиции” в "Стомана Индъстри” Константин Стаменов. 
Той обърна внимание на това, че КЕВР отново освобождава износителите на електроенергия от въпросната такса и заради 
приходи от 600-700 млн. лв. годишно от този експорт рискува да удари износа на стоки за 45 млрд. лв., на който реално 
разчита икономиката ни, за да възстанови растежа си. 
Според Стаменов, проблемът в новото ценово решение на КЕВР е в това, че не се предприема достатъчно дълбока реформа 
в тарифирането и самия отрасъл, не са запушват всички пробойни на паричните потоци, създаващи дефицита в сектора, а 
отново се решават частични казуси за сметка най-вече на бизнеса. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пък оспори границата от 10 гигаватчаса за 
получаване на държавната помощ. 
"Най-голямата машиностроителна компания, листната на българската борса, изразходва 9.5 гигавата. Там работят над 
хиляда души. Трябва ли той да включи чушкопека денонощно, за да мине 10-те и да получи по-малко увеличение", 
коментира Велев. 
Иван Иванов: Регулаторът няма да се огъне 
"Ценовият модел за тока почива върху принципи - справедливост и реформаторски дух", заяви в отговор на критиките 
председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. 
"Както правителството не се огъна през март, когато имаше заплахи за стачки, така и регулаторът няма да се огъне пред 
натиск, който не почива върху идеята за спасяване на българската енергетика и върху определянето на справедливост за 
българското общество", заяви регулаторният шеф. 
Отлагането на цените на тока би имало смисъл, ако имаше някакъв нерешим проблем, за който трябва повече време, смята 
Делян Добрев. Според него предстоящите избори нямат общо с регулаторните решения, особено когато регулаторът е 
независим. 
Мартин Димитров от Реформаторския блок също не вижда основания за отлагане новите цени. 
"Българската енергетика има 650 млн. лева дефицит на НЕК и този дефицит трябва да бъде решен. Ако КЕВР бяха взели 
решение този дефицит да бъде решаван изцяло с повишаване на цената на тока, щяхме сега да говорим за едни много 
сериозни увеличения, които са недопустими от гледна точка на състоянието на икономиката, доходите на хората и 
положението на бизнеса", коментира той пред БНР. 
Според него е недопустимо, че таксата "задължение към обществото" е била различна за бизнеса и битовите абонати. 
Мартин Димитров: Недопустима е парламентарна намеса 
"Аз не смятам, че ще има сериозен удар върху индустрията по две причини. Първо, за малкия бизнес, който остава на 
регулирания пазар, на практика има намаление на таксата. Тя става от 52 лева на 40 лева. Освен това общото поскъпване 
на цената на тока е минимално – 1.5-2 процента. Колкото до голямата индустрия, за нея трябва да бъде приета наредба, в 
която според мен трябва да се приеме и регресивен подход, тоест – колкото повече се потребява, за да се стимулира 
потреблението, толкова повече да намалява тази такса и съответно цената. Не забравяйте, че голямата индустрия купува 
на свободен пазар, където са по-ниски цените. Има и програма "енергийна ефективност", по която могат да се ползват 
средства за подобряване енергийната ефективност на индустрията", каза той. 
Мартин Димитров уточни, че парламентът не може да се меси в определянето на цените, което е задължение на КЕВР, но 
може да изкаже мнение. Предлаганите мерки са с оздравителен характер, каза още депутатът, според когото няма 
причини да се отлагат новите цени. 
БСП иска държавна помощ за индустрията само срещу енергоефективни мерки 
Народният представител от "БСП лява България" Таско Ерменков също се обяви против парламентарна намеса в 
ценообразуването на електроенергията и припомни: "Вече от една година, в това число и колегите от ГЕРБ, проглушиха 
ушите на всички как те били инициаторите на това да имаме независима КЕВР и как като бъде избрана от парламента, 
никой няма да ѝ се меси, и сега изведнъж всички тези колеги, които твърдят, че те са вносителите на това предложение, 
започнаха да дават заден ход и да викат: Хайде парламентът да се намеси. Което е абсолютно недопустимо". 
Ерменков заяви, че би преименувал таксата "задължение към обществото" на "задължение на обществото". КЕВР е 
направила небалансиран подход по отношение на държавните и частни предприятия, смята той, но се надява шефът ѝ да 
не се подаде на външен натиск. Ерменков допълни, че АЕЦ "Козлодуй" пък е принудена да продава под себестойност. 
Левият депутат не приема предложението индустриите с голямо потребление да плащат по-ниска цена за тока: "Ако само 
дотук спрем, това означава да стимулираме разхищенията в енергетиката и най-вече в едрото индустриално потребление. 
Според мен в тази наредба трябва да бъдат предвидени възможности, в които цената наистина да се намалява на големите 
потребители, но само след като те са взели мерки по енергийна ефективност". 
 
forumnews.bg 
 
√ Бюджетната комисия отхвърли пенсионната реформа на Калфин 
 „За“ проекта на първо четене гласуваха осем депутати, трима бяха „против“, а шестима се въздържаха 
Проектът за пенсионната реформа на социалния министър Ивайло Калфин не мина през бюджетната комисия в 
парламента. 
„За“ внесения от Министерския съвет проект за изменение на Кодекса за социално осигуряване (КСО) гласуваха осем 
депутати от ГЕРБ, АБВ и РБ, трима социалисти бяха „против“, а шестима от ДПС и Патриотичния фронт се въздържаха. 
Нагласите 
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„Въпреки традиционните различия между социалните партньори и някои остри реплики и становища, които си разменяхме 
в хода на работата, беше постигнато пълно съгласие по проекта“, заяви зам.-министърът на социалната политика Николай 
Николов, който представи проекта на управляващите. 
Той изтъкна, че постигнатото съгласие не е само на експертно равнище, а съгласие за пенсионната политика между 
партньорите в тристранката. 
„Някои нарекоха този резултат разумен компромис, други разумен баланс, той се подкрепя от работодатели и синдикати. 
И едните и другите са еднакво недоволни“, каза председателят на АИКБ Васил Велев. 
Алиосман Имамов от ДПС посочи, че е свършена е много работа, но е претенциозно да се говори за реформа на 
пенсионната система. Според ДПС предлаганите промени за първо четене са „еклектична смесица от леви и десни идеи за 
пенсионната система, които не са свързани помежду си“. 
„Ние ще се въздържим на първо четене, като си запазваме правото на второ да подкрепим отделни елементи, които 
отговарят на поне едно от следни условия: увеличаване на пенсиите, улеснено пенсиониране, подобряване на 
ефективността на социалните разходи“, каза депутатът от ДПС. 
Корман Исмаилов декларира, че групата на РБ подкрепя проекта на кабинета. 
Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова отбеляза, че са положени много усилия и те не трябва да бъдат 
пропилявани в политическо боричкане. „И на работодатели, и на синдикати не им е приятно да се правят компромиси, не 
търсете начин да влизате през задната врата чрез предложения към различни парламентарни групи“, препоръча тя. 
Управителят на НОИ Бисер Петков коментира, че след около 10 години ще имаме 25% по-високи пенсии спрямо сегашните. 
Като цяло той смята, че комплексът от мерки ще влияе положително на ДОО и ще намали зависимостта му от държавния 
бюджет. 
 
Вестник Конкурент 
 
√ Няма да се огънем пред натиска, отсече шефът на КЕВР 
Регулаторът няма да се огъне пред натиск, който не почива върху идеята за спасяване на българската енергетика и върху 
определянето на справедливост за българското общество. Това заяви категорично председателят на Комисията по 
енергийно и водно регулиране Иван Иванов, цитиран от БНР. Той посочи, че през март, когато е имало заплахи от стачки 
правителството също не се е огънало. 
Припомняме, вчера премиерът Бойко Борисов се притесни от увеличаването на цената на тока за бизнеса с 20 % и по този 
повод изпрати министри парламентьори в Народното събрание. Той настоя за по-широк дебат по формирането на цените 
на електроенергията. Борисов припомни, че КЕВР е излъчена от парламента и кабинетът не може да се меси в работата й. 
Единственото, което можел да направи, е да предложи на КЕВР да отложат с един месец влизането на цените, за да се 
направят проверки и партиите да се изкажат. 
По-късно същия ден шефът на енергийния регулатор заяви, че комисията е готова да разгледа предложението на премиера 
за отлагане с един месец на увеличението. 
Тази сутрин председателят на енергийната парламентарна комисия Делян Добрев възрази срещу предложението на 
Борисов и настоя новите цени да влязат в сила от 1 юли. Той изчисли, че между 1 и 2% ще поскъпне токът за индустрията. 
Това се отнася за тези, които консумират над 10 гигаватчаса ток. 
Иван Иванов е категоричен, че ценовият модел за тока почива върху принципи - справедливост и реформаторски дух. 
Според него 2015 г. трябва да бъде годината на реформи в енергетиката. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал обаче изрази известни резерви относно обясненията на Делян 
Добрев. По думите му, най-голямата машиностроителна компания на българската борса изразходва 9,5 гигавата. Там 
работели над 1000 души. Велев попита това означава ли, че тази компания трябва да включи чушкопека денонощно, за да 
мине 10-те гигавата и да получи по-малко увеличение. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Държавата дава пари, за да назначават поравно мъже и жени 
Временни насърчителни мерки ще налага държавата, за да се гарантира равнопоставеността на половете, включително и 
назначаване поравно на работа на мъже и жени. Това предвижда нов закон за равенството между мъжете и жените, който 
предлага социалният министър Ивайло Калфин. Текстът бе публикуван за обществено обсъждане. 
Насърчителните мерки ще се определят година за година, а цената им ще се поема от държавния бюджет, става ясно от 
законопроекта. Не било изключено да има дори и субсидиране на работни места за по-слабо представения пол. 
Равенството между половете ще трябва да е не само количествено, но и качествено - т.е. да има достатъчно брой жени на 
ръководни постове, става ясно още от законопроекта. 
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Всяка промяна в закон или наредба пък вече ще минава през оценка дали не уврежда равенството между мъжете и 
жените. Освен това в администрациите ще има специален служител по равенството на половете, предвижда проектът. С 
него се създава и специален Национален съвет за равенството на мъжете и жените. 
 
√ Комисия в НС не прие пенсионната реформа 
С 8 гласа “за” на ГЕРБ, АБВ и РБ, 3-ма против от БСП, 6 въздържали се от ДПС и 1 от ПФ бюджетната комисия не прие проекта 
за пенсионна реформа на кабинета. Той предвижда вдигане на осигуровките с 1 процентен пункт през 2017 и 2018 г. и 
плавно увеличение на възрастта и стажа за пенсиониране до 65 г. 
Алиосман Имамов от ДПС го нарече “еклектична смесица от леви и десни идеи”. Шефката на комисията Менда Стоянова  
от ГЕРБ призова: “Положените усилия и постигнатият консенсус да не се пропиляват в политическо боричкане.” Заяви също, 
че работодатели и синдикати няма да са доволни, ако “влизате през задната врата чрез предложения към различни групи”. 
С гласовете на ГЕРБ, ПФ и РБ пък бе отхвърлен проект на БСП за промени в кодекса.  
 
√ Томислав Дончев: Повишаването на цената на тока не е изходът, а най-мързеливото решение 
Повишаването на цената на тока не е изходът от ситуацията или поне не е единственият изход. Това е най-мързеливото 
решение. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев пред ТВ „Европа”. 
“Трябва да се търсят всички резерви, съществуващи в системата, преди някой да мисли за подобна мярка”, заяви Дончев. 
Той уточни, че този следобед с участието на министър Петкова, НЕК, БЕХ и с председателят на КЕВР е проведена среща. 
„Иван Иванов и Теменужка Петкова ме увериха, че изнесената информация за предстоящо повишаване на цената на тока 
е некоректна. Няма такова нещо. С определянето на различни ставки на т.нар. „Задължение на обществото” тази добавка 
в някои категории случаи може да има ефект свързан с повишаване на цената. Това обаче ще бъде съвсем скромно от 
порядъка на 1 или 2 %”, подчерта Томислав Дончев. 
Той отбеляза, че при разработването на основната наредба от Министерство на енергетиката, която ще определи ставките, 
са активно въвлечени представители на бизнеса и на работодателските организации. 
„Всички текстове, на въпросната реформа, която трябва да бъде факт другата седмица, ще бъдат съгласувани с тях”, добави 
Дончев. Той коментира, че едно повишаване на цените на електроенергията не само за гражданите, а и за бизнеса не е 
добра мярка. „Разбира се, 1 % и малко може да бъде обяснен с натрупаната инфлация. В никакъв случай не е нещо, което 
ще има ефект. 
По-сериозно повишаване на цената обаче от гледна точка на икономически и социални ефекти едва ли е най-добрата 
мярка. Наред с това трябва да признаем, че българската енергетика е в много трудна ситуация и то не от месец, два. Има 
огромен дефицит, натрупан в системата от порядъка на милиарди”, каза още Дончев. Той уточни, че част от него се дължи 
на проекти като „Белене” и „Цанков камък”, за които са похарчени огромни средства, а стойността, която носят е или 
скромна, или никаква. „Останалата част от дефицита се дължи на икономическия абсурд да купуваш скъпо електроенергия, 
а да продаваш евтино”, допълни Томислав Дончев. 
 
√ Приеха на първо четене новият управител на БНБ да започне нов мандат 
Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене промяна в Закона за изменение на Закона за БНБ, предаде БГНЕС. 
Промяната в закона се състои в това, че ако управителят или подуправителят на БНБ прекрати предсрочно мандата си, то 
новият управител или подуправител започва нов пълен мандат, а не изкарва остатъка от предния. 
Бюджетна комисия не прие на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално 
осигуряване, внесен от Министерски съвет и този на БСП. 
Председателят на комисията Менда Стоянова смята, че са положени много усилия по законопроекта на Министерски 
съвет. "И работодатели, и синдикати направиха компромиси. Законопроектът на БСП е алтернативен спрямо този на МС и 
е далеч от това, което е свършено там. Не е въпросът само да се поставят алтернативни теми, а да вървят в баланс и 
финансово измерение", убедена е Стоянова. Тя припомни, че между първо и второ четене може да се направят промени, 
които обаче да не развалят системата. 
Николай Николов, зам.-министър на труда и социалната политика посочи, че е било постигнато съгласие със социалните 
партньори, които представляват работещите и бизнеса по пенсионната политика. "Представяме правна рамка за 
финансова стабилност на пенсионната система, повишаване на доверието към доверието на пенсионната система. 
Предлагаме промени, водещи до нарастване на приходите в осигурителната система, което ще доведе до намаляване на 
зависимостта от държавния бюджет. Предлага се по-справедлив достъп до пенсии", каза Николов. 
Той добави, че се предлага и плавно увеличение на възрастта и изравняване на възрастта за пенсия за мъжете и жените. 
"Това повишаване на възрастта няма да засегне рязко хората. Осигурителният стаж ще се повишава с 2 месеца годишно", 
посочи заместникът на Ивайло Калфин. 
 
√ Министър Василева: Приоритетната ос Биоразнообразие е с бюджет 200 млн. лева 
В последните няколко години бяха направени сериозни инвестиции в подобряването на базата на Изпълнителната агенция 
„Околна среда" чрез подпомагане с финансиране по ОП „Околна среда”. Това заяви на Националната екологична 
конференция „Околна среда - състояние и тенденции", министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, съобщи 
Фокус. 
Министър Василева уточни, че са били реализирани проекти, с които ИАОС е получила възможността да модернизира 
оборудването си, като посочи, че тази възможност ще бъде налична и през новия програмен период. „Имаме приоритетна 
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ос „Биоразнообразие" с бюджет близо 200 млн. лева, като средствата по оперативната програма ще бъдат насочени върху 
действия, свързани с изпълнението на приоритетната рамка за действие", съобщи министър Василева. 
По думите ѝ, подобряването на управлението е много важен акцент, що се касае до увеличаване на защитените територии, 
спрямо процента на защитените зони. „До голяма степен разчитаме на научното мнение и съсловие, което подпомага 
усилията на МОСВ в тази посока. Искам да ви уверя, че мобилизираме усилията за това да се подсигури добрата защита, 
както на защитените територии, чрез разработването на планове и чрез прилагането на конкретни мерки. Имаше и 
забавяния в процесите, но се надяваме да компенсираме това", коментира още министър Ивелина Василева. 
 
√ Нов шеф на БНБ около 10 юли и с пълен мандат 
Новият управител и подуправители на БНБ ще започват нов мандат, а няма да довършват предишния, ако той е прекратен 
предсрочно. Това реши бюджетната комисия, която промени на първо четене закона за БНБ. 
Реалистично е на 10 юли да има избор за нов управител на БНБ, каза шефката на комисията Менда Стоянова. Тя подчерта, 
че единствено за Димитър Радев, който ще бъде номинацията на ГЕРБ, има яснота за визията и биографията му. Останалите 
били познати само на партиите, които ги издигали, каза тя. 
Освен Димитър Радев номинациите за поста са три. “България на гражданите” на Меглена Кунева лансира Бисер Манолов, 
ПФ издигна Григорий Вазов, а Камен Захариев обяви, че ще се кандидатира като независим. ДПС и БСП нямат решения за 
свои имена, или подкрепа на чужди. 
Решение още няма и Реформаторския блок. Депутатът Мартин Димитров определи кандидатурата на Манолов като 
сериозна, но добави, че “няма смисъл да се издига кандидат, който няма да получи гласовете на управляващото 
мнозинство. “За” общи кандидатури на мнозинството се обяви и съпредседателят на РБ Радан Кънев. 
Според депутати, всички партии от коалицията водят преговори да се обединят около кандидатурата на Димитър Радев. 
Очаква се решение да има идната седмица. В замяна по-малките партии ще получат право да посочат подуправител. 
Разговори щяло да има и с БСП и ДПС, за да има консенсус при избора. 
 
Вестник Труд 
 
√ Правим Световен музей по туризъм в София 
Министерството на туризма получи одобрението на Световната организация по туризъм (СОТ) за създаването в София на 
Световен музей на туризма, който да е под нейната егида. Това е голяма възможност за нашата страна и вече имаме 
подкрепата на Столична община, като предстои да работим по концепцията му с министерството на културата. Това 
съобщи в Панагюрище министърът на туризма Николина Ангелкова. 
Прогнозите на министерството на туризма сочат, че всички инициативи за насърчаване на вътрешния туризъм ще помогнат 
за задържане на положителната тенденция за ръст на нощувките на българите в страната. "Според предварителните 
разчети се очаква до края на 2015 г. те да достигнат 3,3 млн., или ръст от около 5% спрямо миналата година", каза министър 
Ангелкова. 
По думите й ведомството работи последователно за насърчаване на вътрешния туризъм още от създаването си. 
"Стартирахме кампанията за 50-те малко познати туристически обекти, която се финансира по ОП „Регионално развитие“. 
Тази седмица започнахме и съвместна кампания с израелското посолство, която е на принципа на публично-частното 
партньорство", допълни министър Ангелкова. Тя заяви, че вече са готови и 8-те културно-исторически маршрута, които 
обхващат територията на цялата страна. Предстои да се разработят и рекламни материали за тях, за да станат още по-
разпознаваеми. 
Ангелкова припомни, че основен акцент в политиката на министерството през тази и следващата година е културно-
историческият туризъм, защото страната ни има огромен потенциал в тази сфера. Допълнителен фокус на международно 
ниво се привлича и от изложбата в Лувъра на тракийските съкровища по българските земи. В нея се представя и уникалното 
златно съкровище от Панагюрище. "Предварителните ни анализи и разчети показват, че очакваме около 5% ръст 
вследствие и на тази експозиция", посочи министърът. 
Генералният секретар на СОТ Талеб Рифай, при посещението си в България през тази седмица, е споделил, че България 
разполага с изключително добри условия за развитие на туризма в сравнение с други държави, но ни липсва достатъчно 
реклама. "Една от основните цели на министерството е да увеличим тези средства, включително и по линия на публично-
частните партньорства, за да може марката „България“ да се наложи по света и да бъде разпознаваема“, обобщи 
министърът на туризма. 
 
√ Атанасова: Докладът за КТБ е готов, оповестяват го след приемане на Закона за кредитните институции 
Докладът на комисията „КТБ” е готов, оповестяват го след приемане на Закона за кредитните институции. Това беше 
съобщено пред журналисти в парламента от председателят на временната комисия за КТБ и депутат от ГЕРБ Десислава 
Атанасова, съобщи „Фокус”. 
Атанасова уточни, че той съдържа изключително много данни и факти, които са банкова тайна и ако бъдат оповестени 
предварително, се нарушава законът. 
„Утре ще има решение на НС, включено е в дневния ред и програма, за удължаване срока за внасяне на доклада с оглед 
да мине закона, за да можем да оповестим всичко”, каза още Десислава Атанасова. 
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√ Икономиките в Източна Европа печелят от понижаването на цените на петрола 
Понижаването на цените на петрола съдейства за възстановяването на икономиките на страните от Източна Европа, 
въпреки на пръв поглед тяхното не дотам щастливо разположение. На запад са изпитващите икономически проблеми 
страни от еврозоната, а на изток - обхванатите от рецесия Русия и Украйна, на юг - проблемните Турция и Гърция. Въпреки 
това, днес тези страни се радват на успех, твърди Маркус Сведберг, главен икономист на фонда East Capital, специализиран 
в инвестициите на развиващите се пазари, цитиран от "Файненшъл Таймс". 
Според оценките на Capital Economics, темповете на икономически растеж в Чехия през тази година ще се удвоят до 4%, в 
Румъния ще нараснат от 2,7% до 4%, в Полша - от 3,3 до 3,5%, а в Словакия - от 2,4% до 3%. Лиза Ермоленко, специалист по 
развиващи се пазари в Capital Economics, дори определи ситуацията с бюджета на Чехия като "здравословна". Подобна 
оценка почти никъде не може да се срещне в ЕС. 
Тези четири държави ще се превърнат в лидери в ЕС по темпове на икономически растеж, прогнозира Сведберг и добавя, 
че там почти няма инфлация. Той не може да си припомни по-благоприятна ситуация в региона за последните 15 години. 
"Там всичко е наред с вътрешното потребление, държавните инвестиции, расте външното търсене. Растежът в тези страни 
е обусловен от много фактори, отсъстват и сериозни дисбаланси", каза той. Последното може да се окаже много важно, 
когато Федералният резерв на САЩ започне да повишава лихвите, смята Сведберг. 
Анализаторите отбелязват стечението на благоприятните за региона обстоятелства. Главното е възстановяването на 
европейската икономика, растежа на вътрешното търсене и правилната политика на националните правителства, 
отбелязва Питър Атар Монталто от "Номура". Също така той отбелязва увеличаването на инвестициите от ЕС в 
инфраструктура и от страна на фондовете за преки инвестиции. 
На региона вероятно е помогнала и програмата за парично стимулиране на Европейската централна банка: тя би могла да 
съдейства за намаляването на пазарните процентни лихви в страните, граничещи с еврозоната, а членуващата в нея 
Словакия е извлякла директни печалби, убеден е Сведберг. Освен това през последните години ситуацията в еврозоната 
влияеше неблагоприятно на икономиката на Източна Европа, но неотдавнашното подобряване доведе до ръст на 
търсенето. Според Ермоленко, износът от Полша за Германия ще расте, "ако не с впечатляващи, то поне със стабилни" 
темпове, а износът от Словакия също може да се увеличи след спада през второто полугодие на 2014 г. 
Но не е изключено ключовата роля да е изиграло повишаването на вътрешното търсене в страните от Източна Европа. Това 
на свой ред е резултат от понижаването на световните цени на петрола. Според оценките на Capital Economics през първото 
тримесечие на 2015 г. горивата в Чехия, Словакия и Полша са били с 15% по-евтини, отколкото година по-рано. Те 
поевтиняха по-силно, отколкото в много други развиващи се страни, а в някои като Бразилия, Мексико, Индонезия и Русия 
те дори се повишиха. 
Нещо повече, в Чехия, Словакия и Полша се наблюдава относително висок дял на разходите за горива /неговият дял в 
индекса на потребителските цени е около 14-19%/, и това увеличава значимостта на спада на неговата цена. През първото 
тримесечие темповете на растеж на потребителските разходи в Източна Европа се оказа най-високия от 2008 г. Според 
оценките на Capital Economics растежът само ща се ускорява в течение на годината и в Чехия, например, ще се удвои от 
1,7% до 3,5%. 
На фона на поевтиняващите цени на нефта също така се очаква, че инфлацията в Чехия и Румъния през тази година ще 
бъде значително по-ниска от 1%, а в Полша и Словакия - отрицателна. Това ще позволи на централните банки на тези 
държави спокойно да намалят лихвите, макар че това "скоро ще приключи", смята Сведберг. 
Един от главните рискове за икономиките от региона е възможният фалит на Гърция и нейното излизане от еврозоната, 
макар че това е по-скоро заплаха от по-глобален мащаб. Сред вътрешните рискове за Полша Capital Economics отбелязва 
възможната победа на парламентарните избори през октомври на консервативната евроскептична партия "Право и 
справедливост". Но Сведберг не смята, че това сериозно ще повлияе на политиката на страната. Икономическият растеж 
на Чехия може да бъде заплашен от "неудобния въпрос" за влизането в еврозоната, смятат от Capital Economics. Сведберг 
повече се безпокои от това, че тези четири държави не се възползват от благоприятната икономическа ситуация за 
реформи на пазара на труда и увеличаването на инвестициите в технологиите и НИОКР. 
 
Вестник Сега 
 
√ Цената на тока докара разнобой сред управляващите 
Шефът на енергийния регулатор Иван Иванов разговаря с колежката си Евгения Харитонова по време на енергийна 
конференция вчера. Иванов твърди, че решението за цените на тока ще бъде взето в края на месеца, както е 
предвидено. 
Желанието на премиера Бойко Борисов да наложи на КЕВР да отложи вдигането на цената на тока от 1 юли не срещна 
очакваното одобрение нито от партията му ГЕРБ, нито от партньорите от управляващата коалиция от Реформаторския блок. 
В сряда на заседание на Министерския съвет Борисов намекна, че независимият регулатор трябва да отложи поскъпването 
с поне месец, докато се направят нови изчисления, а парламентарната енергийна комисия провери как са правени 
сегашните сметки. Председателят на енергийната комисия в парламента Делян Добрев от ГЕРб и Мартин Димитров от РБ 
обаче вчера се опълчиха срещу отлагането на решението. Председателят на КЕВР Иван Иванов също заяви, че регулаторът 
няма да се огъне под натиска и на 30 юни ще обяви новите цени на тока. 
Според Делян Добрев изобщо не е необходимо да се отлага въвеждането на новите цени на тока. Той оспори и 
твърденията, че от юли енергията за бизнеса ще поскъпне с 20% и обясни, че повишението за индустрията ще е под 2%. До 
дни Министерството на енергетиката ще приеме наредба, съгласно която индустрията и предприятията в определени 
сектори ще бъдат облекчени с 85 процента от зелената компонента в цената на тока, каза Добрев. И добави, че регулаторът 
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този път прави балансирано и добро предложение. "Парламентът не може да се меси в определянето на цените, което е 
задължение на КЕВР, но може да изкаже мнение", заяви, от своя страна, Мартин Димитров от РБ. По думите му отлагане 
не трябва да има, защото липсват причини за него. Той обясни, че не се очаква никакъв шок за индустрията. 
"Ценовият модел, по който ние организираме цените на електроенергията за следващия регулаторен период, почива 
върху принципи, справедливост и реформаторски дух и регулаторът няма да се огъне под натиск, който не почива върху 
идеята за спасяване на българската енергетика и определението за справедливост за българското общество", категоричен 
бе шефът на КЕВР Иван Иванов. 
 
√ Работодателят пак ще може да уволнява хора пред пенсия 
Янаки Стоилов единствен възрази срещу трудовия договор за един ден, като заяви, че "решението е по-добро от нищо, 
но крие рискове".  
Работодателят отново ще има право да прекратява едностранно трудов договор на навършилите пенсионна възраст 
служители без проблем. Това е едно от предложенията за промени в Кодекса на труда, внесени от БСП, което изненадващо 
срещна подкрепа от всички партии. Сред идеите на левите депутати са още отпадане на графика за отпуските, на 
правилника за безопасност и вътрешен ред в малките фирми, премахването на предварителното писмено уведомяване на 
инспекцията по труда за удължено работно време. Депутатите ще гласуват на първо четене днес този и още шест 
законопроекта за изменения на трудовия закон. Сред тях е законопроектът на Министерския съвет за въвеждане на 
еднодневните трудови договори за земеделските работници и по-гъвкаво работно време. Останалите текстове са на 
"Атака", които искат минималната заплата да не бъде по-малка от средната за държавите от ЕС. 
Подкрепата на ГЕРБ за възможността служителите в предпенсионна възраст да бъдат уволнявани само на това основание 
е повече от странна. Именно партията на Борисов през 2012 г. реши, че работодателите не могат да отстраняват от работа 
тези служители само заради това, че са готови за пенсия. Вицепремиерът Ивайло Калфин също заяви подкрепа за текста 
на БСП. Мотивът е, че така се изравняват частните и държавните служители, тъй като последните могат да бъдат уволнени, 
ако навършат годините и стажа за пенсия. 
Законопроектът на Петър Кънев и колегите му от БСП бе засипан с хвалебствия от депутатите. Като "най-разумния текст 
досега в това Народно събрание" го определи Валери Симеонов. "Радвам се, че и вляво има хора, които мислят за малките 
фирми. Надявам се подкрепата ни към законопроекта да не доведе до изключването на Петър Кънев от БСП", заяви и 
Мартин Димитров от РФ. 
Основният момент в предложенията за КТ на кабинета е въвеждането на трудов договор за един ден. Новият вид договор 
ще важи само до края на годината за земеделски работници по прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци и розов 
цвят. С един работник ще се сключват максимум 90 договора, като те няма да прекъсват социалните помощи, но няма да 
се броят за трудов стаж. Осигуровките ще се плащат предварително в НАП от работодателя. Тук единствено БСП възрази. 
"Добре е, че се предвижда начисляването на осигуровки и излизане от сивата икономика, но какви са тези дейности, които 
могат да се започнат и приключат за един ден. Те траят поне няколко седмици. Има риск всички договори масово да се 
подменят с еднодневни и да изпаднем в ситуация, близка до тази на "Господин за един ден". Те трябва да са поне за една 
седмица", коментира Янаки Стоилов. Хасан Адемов от ДПС предложи мярката да се разшири и за други сектори. Вероятно 
реформаторите и ДПС ще предложат обхватът да се разшири и към други сектори и договорите да важат поне една година. 
ПРАЗНИЦИ 
Искането на реформаторите 1 май да е и ден за отбелязване на Априлското въстание заедно с Деня на труда разгорещи 
депутатите. "Дори да имате колебания, ще бъде жалко накрая на днешния пленарен дебат българският парламент да 
вземе решение, че не отбелязва Априлското въстание", обяви Мартин Димитров. Единствено ПФ обаче ще подкрепи 
предложението, стана ясно от дебатите в залата. ГЕРБ пък изчислиха, че тъй като Априлското въстание избухва на 20 април 
1876 г., то "съответстващата на тази дата по нов стил е 2 май, а не 1 май". "1 май не е празник на БСП, а на труда. Иначе 
празникът на столетницата е на 1 август, когато се събираме на връх Бузлуджа", коментира Георги Гьоков. "Всички знаем 
историята на партията ви", прекъсна го Цецка Цачева. "Априлското въстание е в съзнанието и сърцето на всеки български 
гражданин. Няма нужда някой псевдопатриот да го записва в закона", продължи Гьоков. "Гузен негонен бяга, никой не е 
казал, че Международният ден на труда е комунистически празник. Трябва да сте повече патриоти, отколкото социалисти, 
комунисти или каквито сте", заяви вносителят Петър Славов (РФ). 
 
√ Депутатите правят опит да ограничат произволните назначения 
Куп мерки, с които да спрат заобикалянето на конкурсното начало при назначенията в администрацията, приеха вчера 
депутатите от парламентарната правна комисия. С поправки в Закона за държавния служител инициираните от РБ промени 
обаче се натъкнаха на сериозна политическа и институционална съпротива и ще претърпят тежък ремонт между първо и 
второ четене. Според новите разпоредби конкурс за заемането на длъжност ще се обявява в 30-дневен срок от създаването 
и освобождаването й. Назначения по заместване ще се правят при служител, отсъстващ над 6 месеца, а не 3, както досега. 
На непълно работно време ще може да се работи до 3 месеца. Ръководни длъжности пък изобщо няма да се заемат на 
непълен работен ден, а хората на заварено положение ще трябва да се явят на конкурс, за да запазят позициите си. В срок 
от 3 месеца от влизането в сила на закона ще се проведат конкурси за незаетите длъжности, за да не се държат кухи бройки. 
Промените не се харесаха на социалното министерство, според което това не е адекватно решение на проблемите. 
Недоволство изразиха и съюзниците на реформаторите от ГЕРБ и Патриотичния фронт. "Не винаги изключението води до 
злоупотреби", посочи шефът на правната комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ и препоръча на десните да оттеглят част от 
предложенията си на второ четене. Според Емил Димитров от ПФ конкурсното начало не е панацея и няма да прекрати 
партийните назначения. Реформаторите отстъпиха и обещаха да се съобразят с мнението на партньорите си. 
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Вестник Капитал 
 
√ Синдиците на КТБ разкритикуваха проекта за падане на банковата тайна 
Лазар Илиев и Росен Ангелчев се оплакаха от кратките срокове за обработване на огромно количество данни и 
поискаха корекции в текстовете 
Синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) се противопоставиха на проекта за промени в Закона за кредитните 
институции, които ще свалят банковата тайна за публични личности, клиенти с преференциални депозити и получатели на 
кредити без обезпечения. Според тях в така предложените текстове са заложени неизпълними срокове и ангажименти, 
изискващи извършването на огромни обеми от работа, които ще отклонят синдиците от най-важната им работа и ще 
натоварят с допълнителни разходи масата на несъстоятелността. Лазар Илиев и Росен Ангелчев посочиха пред "Капитал", 
че има възможност за корекции по проекта, които да направят поправките в закона работещи. Със становището им се 
съгласиха и депутатите от парламентарната комисия по бюджет и финанси, които приеха на първо четене извънредния 
законопроект. Председателят на комисията за КТБ Десислава Атанасова заяви, че приемането му е необходимо условие 
преди оповестяването на доклада, изготвен от депутатите по случая с фалиралата банка, тъй като той съдържа данни, 
представляващи банкова тайна. Затова и ще е нужно парламентът да удължи срока, в който докладът трябва да бъде 
оповестен. 
Възраженията на синдиците 
Участието на двамата синдици Лазар Илиев и Росен Ангелчев в заседанието на комисията по бюджет и финанси бе 
продиктувано от подготвяните промени в Закона за кредитните институции, които предвиждат отпадане на банковата 
тайна за банки в несъстоятелност. Проектът бе внесен в Народното събрание преди седмица и в четвъртък бе приет на 
първо четене от комисията по бюджет и финанси. Предстои му второ разглеждане, като дотогава се очаква в него да бъдат 
направени няколко корекции. Първата от тях е свързана с удължаване на 7-дневния срок, в който синдиците на банката в 
несъстоятелност ще бъдат длъжни да предоставят информация за лицата с преференциални депозити, публичните 
личности, ползвали услугите на банката, и кредитополучателите на заеми без покритие. Такава информация няма да се 
предоставя автоматично, а след поискване от Фонда за гарантиране на влоговете или финансовия министър. Според 
синдиците срокът е твърде кратък за обема от работа, която трябва да се свърши за изготвянето на справката. 
Според Росен Ангелчев разкриването на такава информация ще ограничи възможността за рефинансиране на кредити от 
банката от трети лица, с което би се ощетила масата на несъстоятелността. "Опитът ни показва, че банките са предпазливи 
и не проявяват интерес към рефинансиране на кредити, отпуснати от КТБ", посочи синдикът. По същия начин стоял и 
въпросът с публичното разкриване на информация по отношение на длъжници на банката, спрямо които е започнато или 
се подготвят правни действия с цел събиране на доказателства или съдебни действия в една или повече юрисдикции. 
"Това важи още повече за така наречените индиректни кредитополучатели, които няма преки договорни отношения с 
банката, но са получили средства с произход от банката или държат активи, придобити със средства от банката. При 
оповестяване на информация за такива лица ще се загуби елементът на изненада, който съпътства предварителните 
обезпечителни мерки, които биха могли да бъдат предприети както от синдиците, така и от разследващата фирма, която 
започва работа до дни", каза Ангелчев. 
Според синдиците е неизпълнимо изискваното в законопроекта предоставяне на данни за специалните клиенти на банката 
от получаването на лиценза до започване на производството по несъстоятелност. В случая с КТБ, която започва работа през 
1994 г., това са повече от 20 години. За търговските банки няма общовалидно изискване колко дълго да съхраняват 
документация, като само за финансовите отчети и кредитните досиета има по-дълга давност, а за всички останали 
документи практиката е наложила 3 години, след което те се унищожават. 
Синдиците препоръчаха при прецизирането на текстовете да се заложи механизъм за индивидуализиране на запитванията 
за публичните личности, тъй годишно висши държавни постове заемат 6-7 хил. души, а освен тях ще трябва да се проследят 
членовете на семействата им и свързаните с тях юридически лица за десетилетия назад. "Считаме, че ако в такъв вид се 
изисква информацията, това ще доведе до забавяне на събирането и обработването на кредитите и ще доведе до 
евентуално ощетяване на масата на несъстоятелността и би могло да доведе до блокиране на другите дейности на 
синдиците, а именно изготвянето на списъците и процедурата по несъстоятелност", каза Росен Ангелчев. 
Промени ще има 
След заседанието председателят на временната комисия за КТБ Десислава Атанасова заяви, че ще бъдат направени 
промени в проекта за изменение на Закона за кредитните институции преди разглеждането му на второ четене. Тя заяви, 
че приемането на промените е задължително условие преди разгласяването на доклада от работата на комисията, която 
трябваше да установи вината на институциите за фалита на четвъртата по големина банка в страната. "Готови сме с доклада 
си, но ще го оповестим, когато този закон бъде приет и падне банковата тайна, защото той съдържа изключително много 
данни и факти, с чието съобщаване бихме нарушили закона", каза Атанасова и добави, че още в петък депутатите в 
парламента може да гласуват за удължаване на срока, даден на временната комисия за оповестяване на доклада от 
работата й. 
Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова заяви след заседанието, че е реалистично гласуването на 
номининираните кандидати за управител на БНБ да стане на 10 юли, с което управляващите отстъпват от предварителния 
си план да има избран нов гуверньор още в първите дни на идния месец. Стоянова не изключи настоящият управител на 
централната банка Иван Искров да не изпълни обещанието си да подаде оставка преди изтичането на мандата, което 
означава, че наследникът му би стъпил в длъжност на 10 октомври. Ако пък встъпи в длъжност преди това, вече е приета 
на първо четене от комисията промяната в Закона за БНБ, която ще му даде пълен мандат. Очакванията са още в първите 
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дни след избора му новият гуверньор да направи своите номинации за подуправител и ръководител на управление 
"Банков надзор" в БНБ, каза още Менда Стоянова. 
 
√ Смекчените правила за веригите минаха през икономическа комисия 
Промените в Закона за защита на конкуренцията трябва да бъдат окончателно гласувани в зала 
Икономическата комисия на парламента разгледа и одобри на второ четене промени в Закона за защита на конкуренцията 
(ЗЗК), регулиращи отношенията между търговските вериги и доставчиците им. Депутатите подкрепиха предложенията, 
направени от Делян Добрев и група народни представители, сред които Йордан Цонев и Мартин Димитров. 
Най-общо  - с гласуваните текстове отпадат опасенията, че ще бъде въведен нов регулативен административен режим по 
отношение на една немалка част от бизнеса, а не само за търговските вериги. Отпада и страхът, че Комисията за защита на 
конкуренцията (КЗК) ще се меси в чисто пазарни отношения между партньори от всички сектори.  
По-малко ограничения 
Депутати от всички парламентарни партии в икономическата комисия гласуваха да отпадне понятието "значителна 
пазарна сила", срещу което имаше доста възражения, включително и това, че то в 99% повтаря сега съществуващото в ЗЗК 
понятие "предприятие с господстващо положение". Комисията гласува да отпадне и предвиденото намерение критериите 
за определяне и оценка на пазарното положение на предприятията със значителна пазарна сила да се определят в 
методика, която КЗК ще приеме. Антимонополният орган ще може да се произнася дали някоя компания е със силна 
пазарна позиция само ако има оплакване от контрагент. 
Всички 16 депутати в комисията гласуваха за текст, в който се забранява "всяко действие или бездействие на предприятие 
с по-силна позиция при договаряне (бел. авт. - ново понятие в проекта), което е в противоречие с добросъвестната 
търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на потребителите и на по-слабата страна при договарянето". 
В първоначалното предложение като "по-слаба страна" беше записано изрично, че това е "микро-, малко или средно 
предприятие", но срещу това се обявиха и депутати, и представители на бизнеса и в крайна сметка то отпадна. 
Димитър Маджаров, производител на млечни и месни продукти, заяви директно, че според критериите за заети неговата 
компания се смята за голяма, но той като производител не се смята за "силна страна" при договарянето. 
Не срещна подкрепа обаче предложението на представителите на 12 браншови организации от хранителната индустрия в 
текста да бъде записано, че става дума за "купувачи на стоки, предназначени да продажби на дребно". Мотивът – законът 
урежда принципни положения, а не въвежда секторни приоритети. Депутатите в комисията гласуваха да отпадне 
първоначално предвиденото задължение предприятията с общ годишен оборот над 50 млн. лв. да публикуват на интернет 
страницата си типови договори и/или общи условия с търговските вериги, които преди това са получили оценка за 
съответствие от КЗК. 
Отпадна и предложението имуществената санкция при неспазване на записаните задължения в размер до 10% от общия 
оборот за предходната финансова година. По думите на председателя на комисията Петър Кънев тези прекалено високи 
санкции са били сред пречките, забавили приемането на закона досега. Комисията гласува за това санкцията да не се 
налага върху целия оборот на дружеството, а да е 10% от оборота от продажбата на конкретния продукт. Сумата трябва да 
е не по-малко от 10 000 лв., а когато няма реализиран оборот, КЗК да налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 
50 000 лева. 
Отложено за уточнение 
Преходните и заключителните разпоредби на проектозакона препращат към промени в Закона за храните и уреждат 
създаването на помирителна комисия към министъра на земеделието и храните. Тя ще съдейства за разрешаването на 
спорове между производители и търговци на храни, преди те да бъдат отнесени към КЗК или към съда. Пламен Грозданов, 
изпълнителен директор на Съюз "Произведено в България", заяви, че организацията не е против текстовете, даващи 
възможност на фирмите от хранителната индустрия да уреждат споровете си с търговците първо чрез помирителната 
комисия, но попита как ще се регулират отношенията в другите браншове – например битова химия, домашни потреби, 
козметика и др. 
Депутатите от икономическата комисия на парламента обаче отложиха приемането на този параграф, тъй като един от 
текстовете в него гласи, че "договорът за продажба на храни, предназначени за последваща продажба, се сключва в 
писмена форма". Владимир Иванов, председател на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата, изрази 
опасения, че изискването за писмени договори ще затрудни сериозно ежедневната работа на стотици малки търговци в 
2900-те обекта за търговия, които държавната комисия контролира. Затова народните представители - членове на 
комисията, решиха да обмислят по-внимателно формулировката за изискването за писмените договори. 
 
√ Предложение: Малките компании да не се регистрират по ДДС  
Реформаторският блок иска задължителният праг да се увеличи от 50 хил. лв. на 200 хил. лв. ГЕРБ не хареса идеята  
Две облекчения за малките компании предложиха депутати от Реформаторския блок, но и двете не получават одобрение 
от ГЕРБ. Внесеният законопроект предвижда фирмите да са задължени да се регистрират по ДДС при оборот от 200 хил. 
лв. Другото е малките и средните фирми да не трябва да одитират отчетите си. 
По-ключово е предложението за данък добавена стойност. Сегашният праг от 50 хил. лв. не е променян от началото на 
века. Днес компаниите с реална дейност надхвърлят в пъти летвата. Огромната маса ще надскочат и предложеното сега 
ниво от 200 хил. лв. Но за тези, които сега започват или се двоумят дали да работят, разтоварването от месечните 
административни и счетоводни разходи ще е облекчение. За бюджета промяната не би трябвало да донесе загуби. Не така 
обаче смята председателят на бюджетната комисия от ГЕРБ Менда Стоянова. "Категорично не подкрепям законопроекта, 
защото той отваря широко вратата за сивия сектор." 
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Точно сивият сектор обаче зависи от държавата, а не от прага по ДДС, а източването на данъка става винаги със съдействие 
на данъчен служител, който го възстановява. 
Аргументите "за" промяната 
Предложенията са на депутатите от Реформаторския блок Настимир Ананиев, Вили Лилков и Петър Славов, които внесоха 
в сряда в парламента проекти за промени в Закона за счетоводството и Закона за ДДС. 
В момента всяко данъчно задължено лице, което достигне 50 хил. лв. облагаем оборот, трябва задължително да се 
регистрира по ДДС, а това е свързано с високи изисквания към счетоводните отчети, подаване на справки-декларации 
всеки месец, както и воденето на дневници за покупки и продажби по ДДС. Вносителите на промените посочват, че в 
резултат "много търговци предпочитат да се "задържат" под установения праг от 50 хил. лв. оборот, за да не се регистрират 
по ДДС и не отчитат част от приходите си". Мерките целят да въведат облекчения за малките предприятия, които понесоха 
основния удар от икономическата криза, обобщават депутатите в мотивите към законопроектите. 
Вдигането на прага до 200 хил. лв. би зарадвало и много физически лица, които също са длъжни да се регистрират по ДДС, 
ако получават доходи над 50 хил. лв. и ако тези доходи не са от трудови договори, а примерно от наеми, хонорари и 
възнаграждения (на хора със свободни професии и друга независима икономическа дейност). 
Същевременно, ако задължителният праг се увеличи до 200 хил. лв. оборот, това няма да се отрази на фирмите с по-нисък 
оборот, които все пак искат да се регистрират по ДДС, защото имат възможност да го направят при желание. Предимството 
на регистрацията по ДДС е в това, че те могат да възстановяват ДДС и понякога това е задължително изискване на 
насрещния партньор. 
Очакванията на вносителите са, че тази промяна ще доведе до изсветляване на част от сивата икономика и до повече 
данъчни приходи в държавния бюджет. Те ще разтоварят и частично данъчната администрация от администриране по ДДС 
на малки и микропредприятия с изключително малки обороти. 
И през февруари, и в началото на юни министърът на икономиката Божидар Лукарски също се обяви за подобна промяна, 
за да се осветли икономиката, и припомни, че според европейска директива прагът за регистрация е 100 хил. евро. По 
думите му от февруари обаче 100 хил. евро е висок праг за България и трябва да се обсъди с Министерството на финансите. 
И важното против 
На съвсем различно мнение е Менда Стоянова, която заяви днес: "Вдигането на прага до 200 000 лв. ще даде възможност 
на много фирми да избегнат регистрацията, а по този начин се дава шанс за ДДС измами. Дори в някои случаи може да се 
стигне до разделяне на фирми само за да се избегне регистрацията. Единствената причина някой да не се регистрира по 
ДДС е, ако е краен клиент. Толкова висок праг няма никъде. Дори във Франция прагът е 80 000 лева." Така по всяка 
вероятност без подкрепата на ГЕРБ законопроектът няма да бъде одобрен. 
Предложението за промяна на прага всъщност често се появява през последните години. По времето на кабинета 
"Орешарски" то отново беше на дневен ред. Тогава против са били от Националната агенция за приходите. Техният 
аргумент не е бил, че ще се загубят приходи, а че ще спрат да имат подробна информация за почти всички компании в 
страната, разказа източник на "Капитал". 
Другото предложение на депутатите от Реформаторския блок е срокът за произнасяне по заявление за регистрация по ДДС 
да се съкрати от 7 на 3 дни. Това означава, че общият срок от подаването на заявление за регистрация по ДДС до 
произнасяне на органа по приходите може да бъде намален от 14 дни до 10 дни. За тази промяна все още представители 
на ГЕРБ не са се произнасяли до момента. 
Малките фирми - без одит 
Предложените промени в Закона за счетоводството са две. Първата е малки и микропредприятия с персонал по-малък от 
50 души, с годишен оборот под 19.5 млн. лв. и/или стойност на активите, която не превишава 19.5 млн. лв., вече да не 
подлежат на задължителен независим финансов одит. Това обаче ще се отнася само за дружествата с ограничена 
отговорност, защото в закона изрично е посочено, че всяко акционерно дружество подлежи на одит. 
Втората промяна е свързана с годишните финансови отчети на едноличните търговци, които не подлежат на задължителен 
независим финансов одит. Досега тези от тях, чиито нетни приходи от продажби за текущата година не надхвърляха 100 
хил. лв., можеха да представят само отчет за приходите и разходите си, а тези с нетни приходи до 50 хил лв. можеха да 
отчитат и представят дейността си чрез специфични регистри-книги. Депутатите от Реформаторския блок предлагат двата 
прага на приходите да се вдигнат съответно от 100 хил. на 200 хил. и от 50 хил. на 100 хил. лв. 
Всички тези мерки трябва да улеснят счетоводната дейност на малките предприятия, защото според вносителите 
изискването за задължителен финансов одит за "микро- и малки предприятия, често от семеен тип, които нито са листвани 
на фондова борса, нито се предлагат на публичния пазар под каквато и да е било форма, е ненужно". Те още посочват, че 
задължителният финансов одит е свързан с големи разходи за тези предприятия, поради което немалък брой от тях в 
момента предпочитат да декларират по-ниски обороти и активи. 
Все още не е ясно дали този законопроект ще бъде одобрен. За него Менда Стоянова каза: "По отношение на финансовите 
одити има европейска директива, по която трябва да се ръководим. Подготвяме промени в Закона за счетоводството, 
който ще бъде внесен от Министерския съвет. Там ще включим нашите предложения." 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Разнобой за тока във властта (ОБЗОР)  
Не трябва да се отлага повишението на цената за бизнеса, твърдят Делян Добрев и Мартин Димитров  
Разнобой във властта за цената на тока. Призивът на премиера Бойко Борисов за месец отсрочка на повишението за 
бизнеса срещна отпор в парламента. Шефът на енергийната комисия в Народното събрание Делян Добрев и реформаторът 
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Мартин Димитров не се съгласиха с позицията на министър-председателя. "Не трябва да има отсрочка за цените на тока и 
новите трябва да влязат в сила от средата на годината, когато започва новият регулаторен период", заяви в четвъртък 
Добрев. "Шок няма, не трябва да има и отлагане", каза той. Според него поскъпването на тока за индустрията няма да е 
20%, както твърдят бизнес организациите, а ще е само 2. 
Държавата ще покрие 85 на сто от разходите на промишлеността за планираното от 1 юли двойно увеличаване на 
добавката за покриване на разходите на НЕК за изкупуване на зелена енергия и на тази от двете "американски" централи. 
"Всяка средна фирма, която консумира над 10 гигаватчаса и отговаря на критериите за държавна помощ, ще получи 
отстъпка от зелената компонента", обясни Добрев. Ако малка фурна използва над 10 гигаватчаса, тя може да влезе в 
условията за помощ и да получи отстъпка. И Мартин Димитров от Реформаторския блок не вижда основания за отлагане 
на новите цени. "Българската енергетика има 650 млн. лева дефицит на НЕК и този дефицит трябва да бъде решен", каза 
той пред БНР. Димитров не смята, че ще има сериозен удар върху индустрията, защото общото поскъпване на цената на 
тока е минимално 1.5-2 на сто. Реформаторът уточни, че парламентът не може да се меси в определянето на цените. Таско 
Ерменков от БСП също е против парламентарна намеса в ценообразуването. За административен натиск върху тарифите 
обаче се обяви Патриотичният фронт. "Убеден съм, че не е нужно да се повишава цената на тока", заяви лидерът на НФСБ 
Валери Симеонов. Според него не е необходимо да се отива към натоварване на бита и на бизнеса, докато не се прекратят 
или използват всички резерви в намаляване на цената. 
В същото време шефът на КЕВР Иван Иванов бе категоричен, че регулаторът няма да се огъне на натиска. Според него 
съпротивата и заплахата за протести са типични винаги когато има опити за реформи. 
Скокът не е изход 
Томислав Дончев, вицепремиер пред ТВ Европа 
Повишаването на цената на тока не е изходът от ситуацията или поне не е единственият изход. Трябва да се търсят всички 
резерви, съществуващи в системата, преди някой да мисли за подобна мярка. С определянето на различни ставки на т.нар. 
Задължение на обществото тази добавка в някои категории случаи може да има ефект, свързан с повишаване на цената. 
Това обаче ще бъде съвсем скромно от порядъка на 1 или 2%. 
Цената на газа пада със 7% 
Цената на природния газ може да падне с над 7% от юли. Дъщерното на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД дружество 
"Булгаргаз" предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да намали цената на природния газ от 1 юли 
със 7,11 на сто, става ясно от съобщение на компанията. Предлаганата от доставчика тарифа е 486,48 лева за 1000 куб. 
метра без акциз и ДДС. Това представлява намаление в сравнение с прилаганата през второто тримесечие цена с 37,24 
лева за 1000 куб. метра, или със 7,11 на сто. Предстои енергийният регулатор да вземе решение в края на месеца. 
Помощи само за екогориво 
Най-голямото предизвикателство остава замърсяването на въздуха с фини прахови частици. За решаването му се предлага 
енергийните помощи за бедни да се обвържат с вида на ползваното гориво. Причината е, че използването на дърва и 
въглища за отопление е основният източник за замърсяването на въздуха, другият е транспортът, обясни екоминистърът 
Ивелина Василева на конференция "Околната среда - състояние и тенденции". Екоминистерството води разговори със 
социалното ведомство за промяна на отпускането на помощи за отопление и те са предназначени за закупуване само на 
екобрикети в случаите, когато имащите право на подпомагане се топлят с дърва и въглища, съобщи Mediapool. Дали това 
ще влезе в сила от следващия отоплителен сезон не е ясно. "Зелени пояси", филтри на автомобили и комини, забрана за 
движение на коли в определени дни и часове са мерки, които могат да предприемат кметовете, но това рядко се прави. 
За това се предвижда екоминистерството да налага глоби на кметовете, които не изпълняват общинските планове за 
чистотата на въздуха, като санкцията ще бъде 5000 лв. Това е една от промените в Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, съобщи министър Василева. 
 
Вестник Преса 
 
√ Строителството на 7 блок на АЕЦ "Козлодуй" ще струва 5,3 млрд. долара   
5,3 милиарда долара ще струва строителството на 7 блок на АЕЦ "Козлодуй". Това е уточнено по време на срещата в 
министерството на енергетиката между специалния пратеник на държавния секретар Джон Кери Амос Хохстейн и 
ресорния министър Теменужка Петкова, предаде БГНЕС. На срещата е уточнена крайната цена по EPC–контракта. По този 
начин се слага край на спекулациите относно цената на строителството на новия блок. 
Очаква се участието на АЕЦ "Козлодуй" в изграждането на бъдещата мощност ще възлиза на 400 милиона долара. 
Ключовото от срещата между Хохстейн и енергийния министър е установяването на коректната цена на ядрения реактор, 
съобщи участник в преговорите. 
Специалният представител на държавния секретар на САЩ Амос Хохстейн посети вчера България. Освен с министъра на 
енергетиката Теменужка Петкова, той имаше срещи с президента Росен Плевнелиев, министър-председателя Бойко 
Борисов и външния министър Даниел Петков. Сред темите, които Хохстейн обсъди беше и диверсификацията на 
доставките на природен газ за България. 
Идеята за 7 блок 
В края на 2013 г. след посещението на тогавашния министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в САЩ 
беше взето решение България да построи един реактор по технологията АР-1000 на площадката в Козлодуй. Неговото 
изграждане ще ни позволи и занапред да останем в клуба на държавите развиващи ядрената енергетика за мирни цели. 
Предлаганият проект е не само един от най-модерните, но също така ще създаде хиляди нови работни места и ще 
произвежда екологично чист ток за десетилетия напред на сравнително ниска цена. 
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През декември 2013 г. страните влязоха в ексклузивни преговори, последвали предпроектно проучване за изграждане на 
7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй", проведено след търг. "Уестингхаус" трябваше да предостави цялото оборудване за реактора, 
проектирането, инженеринга и горивото за него. 
Планираше се реакторът АР-1000 да влезе в експлоатация до 2023 г. Като базова мощност с нулеви въглеродни емисии, 
блокът ще отговаря на изискванията на българското и на европейското законодателство за конкурентоспособна и 
нисковъглеродна енергия за следващите 60 години. 
Кои са "Уестингхаус" 
"Уестингхаус Електрик Къмпани", компания от групата "Тошиба Корпорейшън", е пионер и световен лидер в ядрената 
енергетика и водещ доставчик на продукти за атомни електроцентрали и технологии за енергийни компании по целия 
свят. През 1957 г. в Шипингпорт, Пенсилвания, САЩ, "Уестингхаус" доставя първия в света ядрен реактор с технология вода 
под налягане. Днес технологии на "Уестингхаус" са основа за приблизително половината от действащите атомни 
електроцентрали в света, включително над 50% от тези в Европа. 
"Уестингхаус" в България 
Американската компания е на българския пазар отдавна. Между 2001 и 2007 г., "Уестингхаус" успешно са модернизирали 
всички несвързани с безопасността системи за управление на пети и шести блок в АЕЦ "Козлодуй". От 2009 г. насам 
инженерният офис на "Уестингхаус" в София успешно е завършил или в момента изпълнява множество големи проекти за 
модернизация на системи за контрол и управление за клиенти от регион Европа, Близкия изток и Африка. 
 
investor.bg 
 
√Бюджетната комисия отхвърли проекта за пенсионна реформа на Калфин 
Управляващите не успяха да съберат достатъчно гласове за подкрепа 
Проектът на кабинета за пенсионна реформа не мина през бюджетната комисия в парламента, след като управляващите 
не събраха достатъчно гласове. 
„За“ внесения от Министерския съвет проект за изменение на Кодекса за социално осигуряване (КСО) гласуваха осем 
депутати от ГЕРБ, АБВ и РБ, трима социалисти бяха „против“, а шестима от ДПС и Патриотичния фронт се въздържаха. 
Миналата седмица парламентарната комисия по труда и социалната политика одобри на първо четене предложената от 
социалния министър Ивайло Калфин реформа. Пакетът промени беше подкрепен от депутатите от ГЕРБ, АБВ и 
Реформаторския блок. Против гласуваха народните представители от Патриотичния фронт и БСП, а от ДПС са се 
въздържаха. 
Съгласно предложението осигурителната вноска за фонд “Пенсии” се предвижда да се увеличи с по 1 процентен пункт 
през 2017 и 2018 г. Предвижда се и плавно увеличаване на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените до достигане 
на 65 години и за двата пола към 2037 г. за трета категория труд. Стажът за пенсия също се предвижда да се увеличава с 
по 2 месеца годишно до достигането на 40 години за мъжете и 37 години за жените към 2027 г. 
Възрастта за пенсиониране на упражняващите първа и втора категория труд също плавно ще се увеличава до достигане на 
55 години за първа категория и 60 години – за втора. В момента работещите първа категория труд мъже се пенсионират 
на 52 години и 8 месеца, а жените – на 47 години и 8 месеца. Запазват се обаче възможностите за по-ранно пенсиониране 
на работещите първа категория труд – на 45 години при 10 години стаж в случай на съкращения от предприятието. 
Въвежда се и минимална възраст за пенсиониране за заетите в силовите ведомства – 52 години и 10 месеца, като се 
предвижда плавното й увеличаване до 56 години. 
„Въпреки традиционните различия между социалните партньори и някои остри реплики и становища, които си разменяхме 
в хода на работата, беше постигнато пълно съгласие по проекта“, заяви зам.-министърът на социалната политика Николай 
Николов, който представи проекта на управляващите. 
Той изтъкна, че постигнатото съгласие не е само на експертно равнище, а съгласие за пенсионната политика между 
партньорите в тристранката. 
„В хода на работата се стремяхме да постигнем предвидимост, социална поносимост и съхраняване на финансовата 
стабилност. Затова със законопроекта предлагаме правна рамка, която да усъвършенства пенсионния модел, с като се 
въвеждат краткосрочни и дългосрочни мерки за стабилността на пенсионната система и за повишаване на доверието към 
осигурителната система, и възстановяване на принципите на социалната солидарност“, заяви той. 
Николов специално отбеляза, че възможността за свободен избор при втория стълб не променя тристълбовия модел, тя е 
въведена и в други страни. 
Той също така допълни, че очакваният дефицит в НОИ от началото на следващата година от 2,4% от БВП ще падне с 0,9% 
от БВП към 2023 г. Така 1,2 млрд. лв. ще бъдат освободени за финансиране на други дейности. 
Председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза, че повече от година при три правителства работна група се занимава с 
промените с участието на учени и социалните партньори. „Някои нарекоха този резултат разумен компромис, други 
разумен баланс, той се подкрепя от работодатели и синдикати. И едните, и другите са еднакво недоволни“, каза той. 
Алиосман Имамов от ДПС посочи, че е свършена много работа, но е претенциозно да се говори за реформа на пенсионната 
система. Според ДПС предлаганите промени за първо четене са „еклектична смесица от леви и десни идеи за пенсионната 
система, които не са свързани помежду си“. 
„Ние ще се въздържим на първо четене, като си запазваме правото на второ да подкрепим отделни елементи, които 
отговарят на поне едно от следни условия: увеличаване на пенсиите, улеснено пенсиониране, подобряване на 
ефективността на социалните разходи“, каза депутатът от ДПС. 
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Борислав Борисов (АБВ) коментира, че в проекта на БСП са вложени много позитивни намерения, но депутатите трябва да 
се съсредоточат върху проекта на МС, защото отделен проект може само да дебалнсира системата. 
Корман Исмаилов декларира, че групата на РБ подкрепя проекта на кабинета. 
Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова отбеляза, че са положени много усилия и те не трябва да бъдат 
пропилявани в политическо боричкане. „И на работодатели, и на синдикати не им е приятно да се правят компромиси, не 
търсете начин да влизате през задната врата чрез предложения към различни парламентарни групи“, препоръча тя. 
Управителят на НОИ Бисер Петков коментира, че след около 10 години ще имаме 25% по-високи пенсии спрямо сегашните. 
Като цяло той смята, че комплексът от мерки ще влияе положително на ДОО и ще намали зависимостта му от държавния 
бюджет. 
На днешното заседание бюджетната комисия отхвърли и проекта за промени на КСО, внесен от депутата от БСП Лява 
България Михаил Миков. За проекта гласуваха трима социалисти, против бяха седем депутати от ГЕРБ, а се въздържаха 
шестима – от ПФ, реформатори и ДПС. 
Проектът предвиждаше от 1 януари 2016 г. възможност за предсрочно пенсиониране - 24 месеца преди навършване на 
редовната възраст, с 0,4 на сто по-ниска пенсия, максималният размер на осигурителния доход да се фиксира на 10 
минимални работни заплати, а не да се определя ежегодно със Закона за бюджета на ДОО. 
Предлагаше се и промяна във формулата при изчисляване на пенсията, като дела на всяка година осигурителен стаж се 
увеличи от 1,1 на 1,2% от 1 януари 2016 г. 
Според проекта на Миков от 2016 г. следва да има увеличаване на вноската за фонд „Пенсии” с 2 процентни пункта и 
увеличаването на вноската за фонд „Безработица” от 1 на 2 на сто. 
За насърчаване оставането на пазара на труда на лица с висока квалификация, придобили право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст, които продължават да работят без да се пенсионират, се предлагаше бонус на всяка допълнителна година 
осигурителен стаж, като за 1 година процентът е 4, за 2 години – по 4,5, за и над 3 години – по 5%. 
 
√Отпадат задължителните графици за отпуските? 
Депутатите обсъдиха на първо четене важни промени в Кодекса на труда, НС ще ги гласува утре 
Най-вероятно с промени в Кодекса за труда ще отпадне задължението за съставяне на графици за ползването на отпуските, 
а също така и изискването работодателят да определя правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд в предприятието. 
В подкрепа на това предложение на БСП се изказаха повечето народни представители. Заедно с него депутатите обсъдиха 
днес и промени в Кодекса, внесени от Реформаторския блок, от "Атака“ и от правителството, но председателят на 
парламента Цецка Цачева насрочи гласуването на първо четене за утре сутринта. 
Предложението на БСП предвижда да отпадне задължението на микропредприятията и малките фирми за 
предварителното писмено уведомяване на инспекцията по труда за удълженото работно време, както и за издаването на 
правилник за вътрешния трудов ред.  
С измененията се увеличава от три на седем дни срокът за изпращане на уведомление до НАП за всеки сключен трудов 
договор. 
Искането на Реформаторския блок е в Кодекса на труда да се запише, че на 1 май се отбелязва освен Денят на труда и на 
международната работническа солидарност и годишнината от избухването на Априлското въстание. 
Промените, предложени от правителството, са три – въвеждане на еднодневни трудови договори, промени в работно 
време с гъвкави граници и уеднаквяването на продължителността на платения отпуск за всяко дете без значение на 
поредността. 
Когато бъдат приети окончателно земеделските стопани ще могат да наемат сезонни работници за толкова дни, за колкото 
са им нужни за прибирането на реколтата. Фермерите няма да се налага да изпращат уведомления в Главната инспекция 
по труда, да пишат длъжностни характеристики и да издават заповеди за уволнение. 
Еднодневните договори ще важат само за растениевъдството и само за дейности, които не изискват специална 
квалификация. Един работник ще може да полага труд с такъв договор за не повече от 90 дни в рамките на годината. 
Законът предвижда тези работници да се осигуряват само за пенсия, за трудова злополука и за здраве. 
Според Хасан Адемов от ДПС е важно да се гарантира, че няма да бъдат прекъснати социалните плащания на тези хора. 
Въвежда се и по-голяма гъвкавост на работното време. Идеята е работещите да могат да планират по-удобно за себе си 
работната седмица и ако си тръгнат по-рано от работа, например, да могат да отработят изгубените часове в следващ или 
следващи дни. 
С друга промяна се предвижда след използване на отпуск поради бременност, раждане или осиновяване, майката да има 
право на допълнителен отпуск за отглеждането на детето докато то навърши 2 години. Сега за четвърто, пето и следващо 
дете майката ползва година и половина платен отпуск и 6 месеца неплатен. 
Предложенията на "Атака" предвиждат при пенсиониране на учител той да получава толкова заплати, колкото години 
педагогически стаж има, правителството да определи минимална работна заплата, която не може да е по-малка от 
средната за страните в ЕС, както и българските граждани, които се наемат на работа, да се ползват с предимство пред 
останалите, кандидатстващи за мястото. 
 
√ ДФ „Земеделие“ изплати 1,2 млн. лв. за развитие на рибарството 
2 млн. лв. отиват за производство на биомаса от водорасли 
Държавен фонд „Земеделие“ преведе 1,2 млн. лв. по четири проекта от Оперативната програма за развитие на сектор 
„Рибарство” (ОПРСР), съобщиха от разплащателната агенция. 
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Междинно плащане от 475 579 лв. получи проект за изграждане на рибопреработвателно предприятие в местността 
Шаварна край град Левски. Дейностите са по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и 
аквакултура”, финансирана от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР). Безвъзмездната помощ е до 60% от размера на 
одобрените инвестиционни разходи, от които 75% са европейски средства и 25% - национално доплащане. 
Разплащателната агенция извърши и авансово плащане от 607 107 лв. по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в 
аквакултурата”. Общият размер на инвестицията за производство на биомаса от водорасли във фотобиореактор е в размер 
на 2 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ е 60% от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни 
разходи. 
Проектът на Община Балчик – „Балчик – Море – Традиции“ предвижда мерки за контрол на безопасността на деца по 
време на обучения в морето. Той се реализира по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области”, а окончателното плащане 
е 33 302 лв. 
И Община Шабла получи финансиране за свое проектно предложение. Размерът на одобрената субсидия е 189 001 лв., а 
авансът - 94 500 лв. Дейностите по проекта включват изграждане на места за продажба на пресни и преработени риба и 
аквакултури, лед и риболовен инвентар. 
 
 
 


