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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Телевизия БТВ 
 
√ 60 хиляди гръцки фирми пренасочват бизнеса си към България 
60 хиляди гръцки фирми са готови да пренасочат бизнеса си в България. Причината е, че парите им остават блокирани в 
банките и не могат да плащат на чужди доставчици. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България очакват новодошлите гръцки фирми да дадат работа на поне 20 
хиляди души. Най-лесно ще се пренасочат фирмите в сектор търговия. Изнасянето на производство отнема повече време. 
Гръцки фирми вече избират градове и извън Петрич и Сандански. Преводачите, които подготвят фирмените досиета за 
регистрации у нас, са залети от работа 
„Само за миналата седмица имаме инфо за 8 сделки с недвижими имоти в Гоце Делчев, покупки от гръцки предприемачи 
- за офиси за търговска дейност”, поясни Васил Велев от АИКБ. 
Според него целта е да си отворят и сметки у нас, за да могат да плащат на доставчици.  А заради разликата между данъците 
у нас и в Гърция - за една и също сума - например 50 хиляди годишно - фирмите ще пестят почти 10 хиляди от данъци. 
Гръцкият бизнес храни 70 хиляди българи. Очакванията са работниците да надскочат 90 хиляди съвсем скоро. Но това няма 
да покрие загубите на нашия бизнес заради това, че един от основните му партньори фалира. 
Големият въпрос е не кога ще отворят вратите на банките, а кога ще заработят нормално. 
Видеото може да видите тук. 
 
 

 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Създадоха Фонд Сигурност на електроенергийната система 
Комисията по енергетика прие окончателно на второ четене промени в Закона за енергетиката, чрез които се създава Фонд 
"Сигурност на електроенергийната система", предаде репортер на БГНЕС. 
Фондът ще има за цел стабилизиране на сектора чрез редуциране на текущия дефицит в Националната електрическа 
компания. Той ще се финансира, като производителите на ток правят вноски в него в размер на 5% от ежемесечните си 
приходи от продадената енергия без ДДС. Компенсирането на недостига на обществения доставчик за покриване на 
разходите със средства от фонда ще се извършва ежемесечно. 
 
√ 60 000 гръцки компании подали молби за преместване в България? 
60 000 гръцки компании са подали молби за преместване на централите им в България, заради наложения в Гърция на 28 
юни контрол над паричните потоци, обяви президентът на Националната конфедерация на гръцката търговия Василис 
Коркидис, цитиран от Greek Reporter. В България вече има регистрирани 14 000 гръцки дружества - предимно в София и 
Благоевград. 
Парламентарният говорител на управляващата партия СИРИЗА Никос Филис обаче отхвърли тези твърдения и обвини 
Коркидис, че стимулира бягството на гръцкия капитал. 
В интервю за телевизия SKAI Коркидис обясни, че гръцкото правителство не е успяло да се справи с негативните последици 
от финансовия контрол и допълва, че за това не е помогнало и създаването на комисия за контрол върху капитала. 
Заради новите заеми от близо 90 милиарда евро, с които ще бъде подпомогната Гърция, е наложително увеличаването на 
данъците за фирмите. Те ще бъдат вдигнати от 26% на 29%, което ще предизвика вълна от закриване на малки и средни 
фирми, смятат експерти от бизнес организации в Гърция. 

http://m.btvnovinite.bg/article/svetut/60-hiljadi-gracki-firmi-prenasochvat-biznesa-si-kam-balgarija.html
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В отговор на това твърдение Филис коментира, че при захранването на банките с 25 милиарда евро, които ще дойдат от 
новия заем за Гърция, първо ще бъдат облекчени борчовете на фирмите, които са на червено. Обикновените граждани 
също ще могат да теглят спокойно пари. 
Заради откриването на банките в Гърция вече са обявени големи намаления и разпродажби до края на август. Цените на 
козметиката падат с 20-25 на сто, обувките и дрехите от 50 до 70%. 
 
√ Ниските лихви раздвижили сделките с имоти 
Интересът постепенно се измествал от двустайни към тристайни апартаменти 
Между 5 и 10% увеличение на сделките с недвижими имоти очакват до края на годината брокери. За жилищата с 
качествено строителство прогнозите са дори ръстът да е по-голям, твърдят от ОББ. 
Активизирането при търсенето било основно заради спада на лихвите по ипотечни кредити. Освен това хората вече 
предпочитали да влагат парите си в имот, а не да ги депозират в банка предвид ниските лихви. 
Натрупването на ликвидност и свитото кредитиране накараха банките през тази година чувствително да намалят 
оскъпяването. В момента най-ниските нива на лихвите по ипотечни кредити са 5,3-5,4% годишно, ако заемът е в лева. 
Горната граница е 8,6 - 8,7%. 
Подобни са лихвите и по кредитите в евро, като основната разлика е, че най-високите стигат и до над 10%. Данните на БНБ 
за първата половина на годината показват, че лиxвитe пo жилищнитe зaeми в лeва са паднали средно пoд 6%, а тези в евро 
са 6,3 на сто. За сравнение, преди година те бяха съответно 6,65 и 7,10%. 
Според Агенцията по вписвания за цялата страна за първите шест месеца на годината са били сключени със 7,73% повече 
имотни сделки в сравнение със същия период на миналата година. Оттам отчитат ръст на новите ипотеки от 42 на сто, той 
е и най-високият през последните пет години. 
За първата половина на годината средният размер на изтеглен кредит за покупка на жилище е бил 27 000 евро. Лихвените 
проценти са между 5,5 и 6% годишно, а най-активни били потребителите, които са на възраст между 23 и 35 г. 
Най-предпочитаният срок за погасяване на кредит е 20-25 г., като най-популярният дял за банково финансиране е между 
65 и 75% от стойността на жилището по пазарна оценка. 
Тенденцията е за търсене на двустайни и тристайни жилища, ново строителство, между 60 и 100 квадрата. Някои клиенти 
предпочитали панелното строителство заради по-ниската му цена и лесното преустройство от двустайни в тристайни 
апартаменти. 
Средната цена на жилищата била между 30 000 и 60 000 евро за големите градове и от 50 до 80 хил. евро за София. 
Раздвижване има не само при сделките, но и при строителството, показват данните на НСИ. За първите три месеца на 
годината статистиката отчита 5% ръст на въведените в експлоатация жилища. Най-активно било строителството в Бургас, 
където са вдигнати 64 нови сгради за първото тримесечие. 
През миналата седмица Евростат публикува данни, според които цените на жилищата в България са се повишили с 2,2 на 
сто през първото тримесечие в сравнение с последното на 2014 г. 
София традиционно остава най-голям пазар на недвижими имоти, като през второто тримесечие на годината имало 
повишение на търсенето и предлагането, отчитат от “Бългериан пропъртис”. 
Според брокерите изминалото тримесечие е едно от най-успешните за имотния пазар в столицата от няколко години 
насам. За този период те отчитат 50% ръст на годишна база в продажбата на жилища, а през предходните три месеца 
нарастването е в размер на 30%. 
Средните цени на квадратен метър в столицата са 780 евро. За сравнение, за първите три месеца от годината жилищата са 
се продавали за 771 евро/кв. м. В София апартамент е струвал средно 75 000 евро, а цената е приблизително същата като 
през миналата година. Без съществена промяна е и бюджетът на купувачите. Въпреки това през януари-март те са 
сключвали сделки предимно за апартаменти до 50 000 евро, докато през следващите три месеца са се насочили към 
покупки в средния и високия клас. 
Експертите отчитат нарастване на инвестиционната активност на пазара на жилища в столицата, включително и от купувачи 
от други градове, които смятат София за стабилен пазар с добри перспективи за развитие. Тези купувачи към момента 
съставляват около 15% от всички в града. 
Фокусът бил насочен предимно към тристайни апартаменти, като те са почти 50% от всички продадени имоти. Двустайните 
заемали 25% от всички реализирани продажби, а многостайните апартаменти и къщите съответно 15 и 10%. 
Изменението е съществено спрямо първото тримесечие, когато апартаментите с две и три стаи бяха с приблизително равен 
дял. 
Средната площ на закупените жилища нараснала от 74 на 100 кв. м от началото на годината до юни. Най-предпочитани 
остават тухлените жилища, които са 70% от продадените за тримесечието. 50% от общия брой пък са с ТЕЦ. 
Интересът към имоти в центъра на София постепенно се завръщал 
 “Лозенец” е и един от най-предпочитаните квартали, в който купувачите искат да притежават жилище. Там цените са 
сходни като тези в центъра на столицата - около 1100 евро/ кв. м. 
Качествено ново строителство на добри цени в кварталите “Витоша” и Студентски град също привличало все повече 
интереса. 
Друга тенденция, която се наблюдава на столичния жилищен пазар, е скъсяването на срока за реализация. През второто 
тримесечие средният престой на имот е 73 дни при 80 за предходните три месеца и 104 средно за 2014 г. 
Прогнозите са нарастването на цените и тенденцията със засилващи се продажби да се запазят, а годишният ръст да е 
около 6-7%. 
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Заради отлива на руски купувачи пазарът на имоти по морето все още не можел да се похвали с чувствително 
възстановяване, след като през първите три месеца на годината средните цени паднаха с близо 10% на годишна база. 
Купувачите насочвали вниманието си извън големите морски градове и курорти и търсели имоти в Созопол, Лозенец и 
други курорти на юг. Интерес имало и към Варна и околните курорти, като голям брой от купувачите били българи. 
 
√ Земеделският фонд подписа 13 договора за подпомагане по лозаро-винарската програма 
Държавният фонд "Земеделие" сключи 13 договора за предоставяне на финансова помощ с одобрените кандидати от 
третия прием по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" на Националната програма за подпомагане на лозаро-
винарския сектор за финансовата 2015 г. 
Тринайсетте кандидати ще получат авансово подпомагане от над 3.2 млн. лв., ако представят в срок банковите си гаранции 
и подадат заявки за плащане, съобщават от ДФЗ. 
Заявки се подават след 10-ия ден от датата на сключване на договора и не по-късно от 31 юли за съответната финансова 
година. По тях може да бъде изплатена до 80% от помощта, предвидена за инвестицията, ако реализацията на проекта е 
започнала. Договорите на кандидатите, които не успеят да подадат заявление за авансово плащане в срок, ще бъдат 
прекратени. 
Третият прием по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" за финансовата 2015 г. се проведе от 2 до 8 юли. В този 
период бяха приети 13 заявления за подпомагане единствено от кандидати, заявили авансово плащане през настоящата 
финансова година. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Гръцките банки отвориха след три седмици ваканция без големи опашки 
Меркел заяви, че има възможност за ограничено облекчаване на дълга на страната, но не и за "подстрижка" 
Гръцките банки отвориха в понеделник след триседмична банкова ваканция, въпреки че капиталовият контрол остава в 
сила, съобщи електронното издание на в. "Катимерини". Сега гърците ще могат да теглят до 420 евро наведнъж на 
седмица, вместо да се редят пред банкоматите и да теглят по 60 евро на ден. Но председателят на банковата асоциация и 
управител на National Bank of Greece Лука Кацели поясни, че специално за седмицата 20–24 юли ще могат да се теглят по 
60 евро на ден и до 300 евро на седмица. 
Позволява се също така достъп на клиентите до личните им сейфове в клоновете на банките, като броят им се изчислява 
на 200 хил. Финансовите институции предлагат ограничени услуги за компаниите като осребряване на чекове и плащания 
по банкови гаранции, но само чрез внасяне на сумите по банкови сметки, за да се избегне изтичането на пари от банките. 
Корпоративните клиенти ще могат да отварят сметки за специфични цели, като например плащания на заплати. Иначе 
извън тези изключения няма да могат да се откриват нови сметки. При обслужването на кредитите има възможност за 
изплащане на вноска чрез банкова сметка, но не и за внасяне на по-голяма сума или за цялостно погасяване. 
Ограничени услуги 
Капиталовият контрол се запазва, като няма да могат да се правят плащания в чужбина, но се въвеждат някои изключения. 
За да облекчи гърците, които учат зад граница, правителството разрешава прехвърлянето в чужбина на до 5000 евро на 
тримесечие. Дава се и възможност на ползващите се от здравни услуги в чужбина да имат достъп до 2000 евро в брой. 
В понеделник Гърция също така нареди изплащането на 6.8 млрд. евро към кредиторите й, след като миналата седмица 
беше постигнато споразумение за начало на преговорите за третия спасителен пакет, потвърди гръцкото финансово 
министерство. Плащането включва задължения към Международния валутен фонд (МВФ), Европейската централна банка 
(ЕЦБ) и централните банки на страните от еврозоната. Това обслужване на задълженията става факт, след като в края на 
миналата седмица беше одобрен спешен "мостови заем" от Европейския механизъм за финансова стабилност в размер от 
7.16 млрд. евро. 
Без отписване на дълг 
И докато гърците полагат усилия да се справят с икономическата криза, германският канцлер Ангела Меркел заяви, че има 
възможност за ограничено облекчаване на дълга за страната, но членството й в еврозоната изключва опцията за неговото 
отписване, пише Bloomberg. Меркел допълни, че могат да бъдат обсъдени мерки като намаляване на лихвените нива и 
разсрочване на времето за плащане. 
По думите на германския канцлер желанието на Атина да остане в еврозоната изключва "класическа подстрижка на дълга 
от 30-40%", тъй като това нарушава европейските закони. Всяко облекчаване на дълга обаче ще трябва да изчака, докато 
Гърция не спази условията по новата спасителна програма. "Когато първата успешна преценка на програмата, която в 
момента се преговаря, бъде завършена, тогава ще бъде обсъден този въпрос. Не сега, а тогава", заяви Меркел в интервю 
за германската телевизия ARD. 
Влизат в сила промените в ДДС 
В понеделник в Гърция влязоха в сила промените в ДДС, които бяха договорени с международните кредитори като условие 
за отпускането на трета спасителна програма. Различни храни и услуги, включително такситата и ресторантите в страната 
ще поскъпнат, тъй като ДДС скача от 13 на 23%. С новия размер на данъка ще бъдат обложени и билетите за градския 
транспорт, за влаковете и за самолетите за вътрешни дестинации. Очаква се да поскъпнат безалкохолните напитки, 
соковете, захарните и шоколадовите изделия, консервите, кафето, растителните масла, маргарините, маслата от 
животински произход, таксите за обучение, ремонтите и други. Увеличаването на ДДС за гръцките острови, които сега се 
ползват с привилегии, вероятно няма да влезе в сила до есента. 
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√ Фонд "Земеделие" вече подписа договорите по лозарската програма 
Одобрените за субсидия ще имат време до края на месеца да представят банкова гаранция 
Фонд "Земеделие" е подписал договори по всички 13 проекта, които бяха подадени на последния прием за лозарско 
субсидиране, съобщиха от държавната институция. Кандидатите ще получат авансова помощ от над 3.2 млн. лв. общо за 
всички проекти. От фонда уточняват, че пари ще се дават, след като се представи банкова гаранция. Лозарите имат време 
да направят това до края на този месец, в противен случай няма да получат подпомагане. Тъй като финансовата година по 
тази мярка приключва октомври, ако не бъдат предоставени банкови гаранции, е твърде вероятно България да изгуби 
европейските пари, които е заделила за нередовните кандидати. 
Проект и покритие 
Мярката "Преструктуриране и конверсия на лозя" се отваря периодично за прием на проекти. Заради големия интерес 
много често прозорец за подаване на документи има само за ден-два или за няколко часа. Преди няколко месеца лозари 
се оплакаха от краткото време и публикуването на съобщения непосредствено преди да започне подаването на документи. 
Последното съобщение за нов прием беше публикувано рано, две седмици преди да се отвори. Тъй като няма горна 
граница на проектите, нито ограничение колко на брой може да подаде един кандидат, отпуснатият бюджет бързо се 
изчерпва. Според наредбата приемът се затваря веднага след като подадените проекти стигнат за изчерпване на бюджета. 
Условието към кандидатите е да имат удостоверение от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Документи за 
него се подават в хода на приема от ДФ "Земеделие" и то важи не само за настоящ прозорец, а и за бъдещите. Тоест 
лозарите, които са получили удостоверение през юни, ще могат да го използват и за кандидатстване през следващата 
финансова година. 
Одобрените кандидати, с които сега са сключени договори, имат 10 дни, за да подадат заявките си за авансово плащане, 
по които да им бъдат изплатени до 80% от предвидената помощ, припомнят от фонда. Помощта се плаща авансово, ако 
вече е започната реализация на проекта. 
При последния прием бяха одобрени 13 проекта – т.е. всички, които са имали удостоверение от ИАЛВ и са успели да 
подадат документи. Два от проектите са за инвестиции за по над 1 млн. лв. - на "Аржил" и на "Санрайс". От "Капитал Daily" 
потърсихме за коментар представители на двете компании, но те предпочетоха да не коментират, преди да са сигурни, че 
ще получат субсидия. Парите по "Преструктуриране и конверсия на лозя" могат да се използват за инвестиции във вече 
съществуващо лозе и в засаждането на ново. 
Критика 
За подбора на лозарите или по-точно за липсата на подбор също има много критики. На теория дори само един голям 
проект може да изчерпи целия отпуснат бюджет по мярката, а един и същ кандидат, дори с една и съща фирма, може да 
получава неограничена субсидия. Това е заради начина на прием и одобрение – първият по подаване на документи е 
първи по право на плащане. Допълнителни критерии няма, стига да е с валидно удостоверение от ИАЛВ. Мярката за 
подпомагане е до 2018 г. и предстоят още работни срещи. Възможно е наредбата за подбор да бъде променена и да се 
заложат точки – например превес при оценката да има засаждане на по-слабо разпространени типични български сортове, 
да се подпомагат повече малки производители, да се изпълняват ангажименти за качество на гроздето, създаване на 
работни места в икономически изостанали райони и др. 
 
√ ИПИ: Населението намалява, но не и общинската администрация 
Видин, Добрич (без самия град) и Кърджали са областите с най-много общински служители спрямо брой жители 
Въпреки че населението намалява в почти всички райони на България, броят на служителите в общинската администрация 
далеч не следва демографските тенденции. От 2010 до 2014 г. населението на страната е намаляло с 4%, докато броят на 
общинските служители едва с 0.1%. Това означава, че има ръст на общинските служители на 1000 души от населението: от 
2.9 през 2010 г. до 3.02 през 2014 г. Областите, където има най-много чиновници спрямо местното население, са Видин, 
Добрич (без град Добрич), Кърджали, Смолян и Ямбол. Това показва кратък анализ на Георги Вулджев от Института по 
пазарна икономика (ИПИ) въз основа на данни на НСИ и официални отчети на общинските администрации. 
По области 
Населението на България е намаляло за 14 години с почти милион души: от 8.1 млн. души през 2000 г. до 7.2 млн. през 
2014 г. Разбира се, темповете на намаляването не са равномерно разпределени в страната заради фактори като 
вътрешната миграция от по-малки към по-големи и по-развити населени места. За разлика обаче от броя жители размерът 
на общинските администрации по места не спада. Областите, където е най-висок броят на общинските чиновници спрямо 
местното население и където може да се предполага разхищение на общински ресурс (а съответно и на държавен ресурс 
през държавните трансфери към общините), са били едни и същи и през 2010, и през 2014 г. - Видин, Добрич (без град 
Добрич), Кърджали, Смолян и Ямбол. За област Добрич (без самия град) служителите в администрацията са били 7.18 на 
1000 души от населението, за Кърджали 6.72, а за Видин – 6.22. Областите на обратния полюс, където общинските 
служители са били най-малко на 1000 души и през 2010, и през 2014 г., са Сливен, Русе, Варна, Стара Загора и Перник. Едва 
в четири области е имало свиване на общинските администрации спрямо местното население за дадения период. Това са 
областите Ямбол, Плевен, Варна и Сливен. Във всички останали области се наблюдава увеличение на показателя брой 
общински служители спрямо брой жители, най-голямо в Ловеч, Смолян и Благоевград. 
По общини 
Разбивка по общини показва, че през 2014 спрямо 2010 г. най-голям ръст на общинските служители спрямо местното 
население има в четири общини в област Бургас - Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево, в Белица в област Благоевград и 
в Ковачевци в област Перник. При общините в Бургас това се дължи и на демографски промени, и на увеличение на 
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общинските служители. В Ковачевци причината е единствено спад на населението, а в Белица, въпреки че населението се 
е увеличило, с цели 133% расте и съотношението на администрацията към броя жители. 
Общините, в които броят общински служители на 1000 души през 2014 г. е по-малък спрямо този от 2010 г., са Брегово, 
Балчик, Стрелча, Пордим, Садово и Павел баня. От ИПИ отбелязват: "Постепенният спад в населението на България, както 
и въвеждането на е-услуги от общините предполагат и по-малко нужда от персонал от страна на местната администрация." 
Затова препоръчват да се вземат мерки за плавно съкращаване на размера на общинските администрации, най-вече в 
местата с най-отрицателни демографски процеси, където и нуждата от общински служители намалява най-бързо. 
 
Вестник Преса 
 
√ Енергийната комисия създаде Фонд "Сигурност на електроенергийната система" 
Той ще се финансира с вноски от производителите на ток 
Комисията по енергетика прие окончателно на второ четене промени в Закона за енергетиката, чрез които се създава Фонд 
"Сигурност на електроенергийната система". 
Фондът ще има за цел стабилизиране на сектора чрез редуциране на текущия дефицит в Националната електрическа 
компания. Той ще се финансира, като производителите на ток правят вноски в него в размер на 5% от ежемесечните си 
приходи от продадената енергия без ДДС. Компенсирането на недостига на обществения доставчик за покриване на 
разходите със средства от фонда ще се извършва ежемесечно. 
Фондът ще се ръководи от седем души, като председателят ще се назначава от министъра на енергетиката. Членове на 
управителния съвет на фонда ще бъдат по двама представители на Министерство на енергетиката и Министерството на 
финансите, един представител на Министерство на околната среда и водите и двама представители на производителите 
на електрическа енергия. Вноски във фонда в размер 5% ще правят ежемесечно производителите на електрическа енергия 
от приходите от продадената електрическа енергия и търговците, които внасят електрическа енергия за вътрешния пазар, 
от приходите от внесената електрическа енергия. 
С поправките се променя и понятието "средногодишна продължителност на работата" с "нетното специфично 
производство на електрическа енергия". Това създава според вносителите условия по преференциални цени да бъдат 
изкупувани само количествата ток, за които съответните ВЕИ-та имат договори за преференциални цени. По този начин се 
цели да се редуцират разходите на обществения доставчик и да се осигурят предпоставки за невъзможност за завишаване 
на нормата на възвращаемост в сравнение със заложената в определените преференциални цени. Измененията 
предвиждат количествата ток, надхвърлящи договорените, да бъдат изкупувани от обществения доставчик по цена за 
излишък на балансиращия пазар. 
Регламентира се и начинът, по който резултатите от проверките на Агенцията за държавна финансова инспекция да 
намерят отражение в преференциалните цени. Дават се правомощия на КЕВР да анализира докладите на АДФИ и да 
определи индивидуални цени за съответния производител на ток от ВЕИ. С друга поправка се преодолява двойното 
подпомагане на производителите на ток от ВЕИ, които са изградили централата си с европейски средства, но не са обявили 
това и то не е отразено в ценообразуването. 
Поредните промени в Закона за енергетиката бяха уговорени на среща при премиера Бойко Борисов, в която участваха 
министри, депутати, синдикати и работодатели. Промените ще влязат за окончателно гласуване в пленарна зала в сряда, 
като идеята на вносителите е те да бъдат обнародвани в Държавен вестник още в край на седмицата, за да могат да бъдат 
отразени в решението на КЕВР за новия ценови период в края на месеца. 
 
√ 60 000 гръцки компании са поискали да се преместят в България 
Това твърди президентът на Националната конфедерация на гръцката търговия 
Президентът на Националната конфедерация на гръцката търговия Василис Коркидис каза, че 60 000 компании са подали 
молби за преместване на централите им в България, заради наложения в Гърция на 28 юни контрол над паричните потоци. 
В интервю за телевизия SKAI Коркидис подчертава, че гръцкото правителство не е успяло да се справи в негативните 
последици от финансовия контрол и допълва, че за това не е помогнало и създаването на комисия за контрол върху 
капитала, предаде Greek Reporter.  
В отговор на изказването на Коркидис, парламентарният говорител на СИРИЗА Никос Филис отхвърли тези твърдения и 
постави под въпрос намеренията на Коркидис.  
Прилагането на този вид контрол е струвало на гръцката икономика три милиарда евро. 
 
Вестник Сега 
 
√ Бумащината с отпуските се увеличава, вместо да намалява 
Социалното министерство въвежда нови формалности за ползване на почивката 
Три нови документа заменят графиците за отпуските. Депутатите отмениха ненужната бумащина по съставяне на план за 
почивките на служителите, но социалното ведомство въвежда два нови задължителни документа с още по-спорен смисъл. 
Това предвиждат промените в наредбата на социалното министерство, публикувана за обществено обсъждане. Промените 
са изготвени във връзка с последната актуализация на Кодекса на труда. Работодателят вече ще пише писмена заповед за 
пускане на служителите си в отпуск. Досега беше достатъчно да се подаде писмена молба от служителя. 
До края на януари ежегодно отново на хартия всеки служител трябва да получи справка колко дни му се полагат през 
настоящата година, колко са отложените или неизползваните. Ново задължение има и за служителите. Те пък ще трябва 
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да искат писмено да им се отложат неизползваните почивни дни за следващата година. Досега за отлагането не се 
подаваше молба - дните просто се прехвърляха. 
"Изискването за писмено искане за отлагане на отпуска от служителя е само формално. Дните няма да се погасяват, ако 
това не е сторено, и ще се прехвърлят за следващата година. Давността за почивните дни остава две години", обясниха от 
социалното ведомство пред "Сега". Въвеждането на писмената кореспонденция за отпуските се прави, за да е по-лесно на 
инспекторите по труда да следят за нарушения. 
Въпреки предложението на подчинените на Ивайло Калфин да бъде премахната давността за неизползваните дни, което 
депутатът от ДПС Хасан Адемов внесе, ГЕРБ успяха да опазят собствените си текстове. Така невзетият отпуск през тази 
година ще изгори в края на 2017 г., ако не е ползван. Мотивът на партията на Борисов бе да се гарантират правата на 
служителите, че ще излизат в отпуск и няма да се трупат десетки дни. Писменото уведомление в началото на годината 
също би трябвало да играе тази роля. 
Служителят има право да излезе сам в отпуск дори и ако работодателят му не го пуска, ако го уведоми 14 дни 
предварително. Шефът също може да даде почивка на работниците си без тяхно съгласие по производствени причини - 
например няма поръчки за повече от пет дни или ако цялата фирма излиза в отпуск. Третият случай е, ако работодателят 
отправи писмена покана служителят да излезе в отпуск, но той откаже. 
ГЪВКАВОСТ 
С промените в Кодекса на труда се въведоха и нови правила за гъвкавото работно време. Според тях работодателят ще 
продължи да определя време за задължително присъствие на работниците и служителите, но часовете извън него могат 
да се компенсират във всеки друг ден от седмицата. Как ще се отчита работното време се урежда в правилника за 
вътрешния ред, който трябва да гарантира и задължителната почивка между дните. Тоест при договорка работният ден 
може да е по-дълъг или по-кратък от 8 часа. Трябва обаче в края на седмицата служителят да е изработил 40-те си часа.  
Заради откровен гаф на депутати от ГЕРБ обаче, които не разбраха какво гласуват при промените в кодекса, микро и 
малките предприятия вече не могат да въвеждат удължено работно време при необходимост, както и намалено работно 
време при производствени проблеми. В опит да облекчи малките фирми ГЕРБ им отне правото на гъвкаво работно време. 
За малките фирми отпадна и задължението да изготвят правилник за вътрешния ред. Отпадна и текстът, който 
задължаваше работодателите да разработват и утвърждават правила за здравословни и безопасни условия на труд. "Тези 
им ангажименти обаче не отпадат, тъй като са подробно разписани в специалния закон", подчертават от инспекцията по 
труда. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Борисов пуска декларация в НС за съдебната реформа 
След среща с Първанов и АБВ  
Документът влиза в пленарната зала ден преди гласуването на промените в конституцията 
Парламентът да гласува декларация, с която да обяви съгласието си за промени в конституцията в три насоки - разделянето 
на ВСС на две колегии, пряк избор на съдии и прокурори, както и засилване на ролята на инспектората към ВСС. Документът 
да бъде одобрен от депутатите в четвъртък – ден преди поправките в основния закон на страната да влязат за гласуване 
на първо четене в пленарната зала. 
Тази идея лансира вчера премиерът Бойко Борисов след среща с парламентарната група на АБВ и лидера на формацията 
Георги Първанов. Досега хората на бившия държавен глава бяха категорично против промените в основния закон на 
страната, но след срещата с Борисов 
Първанов смекчи тона 
и обясни, че формацията му ще наблюдава следващите действия на ГЕРБ и мнозинството и така ще реши как да действа. 
Окончателно решение дали АБВ ще подкрепи текстовете обаче не бе представено. 
Както „Монитор” писа, Борисов поде разговори с парламентарните групи на АБВ, БСП и ДПС за изглаждане на позициите 
по съдебната реформа и промените в конституцията. С хората на Лютви Местан министър-председателят ще се срещне 
днес, а с червените – утре. Премиерът уточни вчера, че е възложил на юристите от ГЕРБ Данаил Кирилов и Димитър Лазаров 
да подготвят текста на декларацията, който да бъде представен на ДПС и БСП при срещите с тях и в четвъртък да бъде 
предложен на вниманието на депутатите в пленарната зала. „Това е едно 
джентълменско споразумение 
за да може в петък да мине промяната в конституцията”, заяви Борисов. 
Той подчерта, че има много детайли, които в бъдеще могат да се изчистят. „Ще бъда обаче много благодарен, ако в петък 
всички парламентарно представени партии - или почти всички, съумеем по трите основни точки да намерим необходимото 
съгласие”, заяви премиерът. 
От своя страна Първанов се съгласи с два от приоритетите – засилване ролята на инспектората към ВСС, както и прекия 
избор на магистрати. Той обаче изрази резерви по разделянето на ВСС на две колегии. Лидерът на АБВ отново се обяви 
категорично против други заложени промени – намаляването на мандата на Висшия съдебен съвет, явното гласуване на 
членовете му, както и възможността всеки съд да образува питане до Конституционния съд. От АБВ са напълно съгласни с 
идеята за декларация, но поискаха изтегляне на сегашните промени в основния закон и внасяне на нови, редуцирани 
редакции. „Изтеглянето на проектозакона 
ще ни забави с поне месец 
и нещо във времето, няма да бъде добър знак”, заяви обаче в отговор премиерът. Той призова партиите да се обединят 
около нещата, по които има съгласие, а не да спорят около различията. 
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Самият Първанов нападна доста остро представителите на РБ. Според него намесата на премиера в преговорите за 
подкрепа на конституцията се е наложила именно заради десните. „Стигна се до това, защото очевидно имаше слаб 
експертен потенциал и едно подчертано арогантно поведение от вносителите и тези, които се изявяват като адвокати на 
реформата – имам предвид т.нар. реформатори”, отсече бившият държавен глава. По-късно вчера съдебната реформа 
коментира и правосъдният министър Христо Иванов преди срещата си с ВСС, която се проведе заради устния доклад на ЕК 
от миналата седмица по механизма за сътрудничество и оценка. „Ако тя започне да изглежда изпразнена от съдържание, 
това 
няма да бъде от полза за никого 
тъй като освен чисто политическите съображения, имаме и отговорности към българските граждани”, заяви той. 
Министърът посочи, че рискът тази реформа да се изпразни от съдържание винаги е стоял на дневен ред, но се надявал в 
крайна сметка да бъде избегнат. „Разбира се, фундаменталната промяна е разделянето на ВСС. Трябва много внимателно 
да следим това разделяне да е такова, че наистина окончателното решение за кариерата на съдиите да се взема от 
съдийската камара, иначе просто няма да постигнем целта, която е заложена като първа точка в стратегията, за която са 
гласували преговарящите политически сили”, посочи още Иванов. 
 
√ Стигнеш ли до пенсия, могат веднага да те уволнят 
Отпуск само след заповед на началника 
Определяме сами продължителността на работния ден 
Работодателите вече могат да прекратяват трудовия договор на служители в пенсионна възраст. От тази седмица фирмите 
имат възможността да освободят старите си работници, при условие че те са навършили нужните години и стаж за пенсия. 
За целта началниците трябва да уведомят подчинения си месец по-рано. Така нареченото принудително пенсиониране 
беше отменено през 2011 г., а в началото на тази година от БСП поискаха то да бъде възобновено. Разчетите на червените 
депутати показваха, че мярката ще засегне около 220 000 работещи хора над 60 г.  Според зам.-председателя на социалната 
комисия в парламента Светлана Ангелова от ГЕРБ промяната ще засегне значително по-малко хора. Когато един 
работодател е доволен от служителя си, той 
няма основание да прекрати договора му 
обясни пред „Монитор” Ангелова. Промените в Кодекса на труда дават повече преимущества и на служителите, придобили 
право за пенсия. От вчера те могат да напускат работа без задължителното досега едномесечно предизвестие. 
Промени има и при отпуските. Фирмите вече няма да правят предварителни графици за ваканция на служителите си. За 
сметка на това работодателите ще трябва да издават заповед, с която да пускат подчинените си в отпуск. Това предвижда 
нова наредба, която готвят от социалното министерство. Досега трудещите имаха нужда само от подпис на началника 
върху молбата на служителя. Заради отпадането на графиците сега се налага нова форма, чрез която инспекциите по труда 
да следят дали служителите не се експлоатират 
Остава правилото трудещите се да могат да прехвърлят полагаемият им се платен отпуск за следващите две години, след 
които почивните дни изгарят. За служителите, които не са  използвали полагаемата им се почивка тази година, фирмите 
ще трябва да осигурят възможност за отпуск до средата на 2016 г. Това означава, че ако предприятието откаже  почивка 
на служител през май 2016 г., той може да излезе в отпуск независимо от несъгласието на шефа си, при условие че е подал 
заявление 14 седмици преди почивните си дни.   
От тази седмица всички служители, наети на трудов договор, ще могат сами да определят продължителността да работния 
си ден. Всяка фирма ще определя работни часове, в които служителите й  задължително трябва да бъдат на работното си 
място, а остатъкът ще зависи от желанията на подчинените. Така началникът може да реши, че дневно всеки работник 
трябва да бъде в офиса поне 6 часа 
Останали 2 часа работникът може да отработи, когато пожелае в рамките на седмицата, така че да натрупа законовите 40 
часа. 
До по-късно ще могат да работят и непълнолетните. Досега младежите между 16  и 18 г.  можеха да се трудят до 20 часа 
вечерта, а от тази седмица – до 22 часа вечерта. Въпреки удължения час за работа, остават в сила останалите ограничения 
– работният им ден е не повече от 7 часа, а нощният труд е забранен. За трудещите се младежи под 16 г. остава в сила 
забраната да работят след 20 часа. По данни на Главна инспекция по труда, която издава разрешения за наемане на 
малолетни и непълнолетни служители, през първото полугодие на 2015 г. работодателите са назначили 1022 работници  
под 18 г. Най-често това са работодатели в сферата на ресторантьорството и хотелиерството, и търговията, които през 
летния сезон търсят предимно млади хора. 
Нови правила според Кодекса на труда 
Край на 8-часовия работен ден   
Сега: Служителите ще могат сами да определят продължителността на работния ден, но задължително трябва да изработят 
40 часа на седмица. 
Преди: Работното време беше по 8 часа на ден 
По-късен вечерен час за непълнолетните служители 
Сега: Младежите между 16 г. и 18 г. ще могат да работят до 22 часа вечерта 
Преди: Работеха до 20 часа вечерта 
Без график за годишен платен отпуск 
Сега: Служителите ще излизат в отпуск след заповед на началника 
Преди: В края на всяка година фирмите изготвяха график на отпуските на служителите си 
Прекратяват договор на служители в пенсионна възраст 
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Сега: Работодателите вече могат да прекратят договор на служел, придобил право на пенсия. 
Преди: От 2011 г. тази практика се прилагаше само в държавната администрация.   
Въвежда се еднодневен трудов договор за работници в селското стопанство 
 
investor.bg 
 
√ Гръцки компании подават заявления за отваряне на филиали у нас 
Бизнесът търси начин да се защити от банковите ограничения и повишаването на данъците 
Банките в Гърция отварят врати и макар и да са останали доста ограничения, това все пак носи глътка въздух за местния 
бизнес. Повишаването на данъците и предстоящите тежки икономически реформи обаче ще накарат много компании да 
огледат условията в съседните страни, пише руската информационна агенция ТАСС, като се позовава на гръцкия 
телевизионен канал ΣΚΑΪ. 
По данни на медията поне 60 хил. гръцки фирми вече са подали заявления за откриване на филиали в България, Албания 
и Кипър. Така приходите от износа обаче ще остават в чужбина, допълва още гръцката телевизия. 
За да избегнат изтичане на капитали, на този етап гръцките власти не разрешават преводи от банките в чужбина. 
Трансакциите са позволени само в рамките на страната. 
Облекчен е обаче достъпът до средствата - за да бъдат избегнати ежедневните струпвания пред банките и банкоматите, 
финансовото министерство премахна дневния лимит от 60 евро, но за седмица гърците ще могат да теглят по не повече от 
420 евро. Отворен е и достъпът до банковите трезори. 
Според приетите през миналата седмица промени корпоративният данък в Гърция се повишава. От днес са повишени и 
ставките по ДДС за редица продукти, които доскоро се радваха на облекчени условия. Част от тях са за ресторантьорските 
услуги. 
От асоциацията на търговците в страната коментираха, че увеличените данъци няма да донесат по-големи приходи в 
хазната, защото те ще доведат до повишаване на цените и свиване на потреблението. Основен акцент в работата на 
финансовото министерство пък ще бъде повишаване на събираемостта на данъците, коментира новият зам.-финансов 
министър на страната Трифон Алексиадис пред гръцки медии.  
Междувременно реформите в южната ни съседка няма да спрат дотук. В сряда гръцкият парламент трябва да гласува втори 
пакет от мерки, този път включващи и отпадането на възможности за ранно пенсиониране, за да започнат разговорите с 
ЕС по третата спасителна програма за Атина.  
До 8 август Еврогрупата трябва да одобри плана и Гърция веднага да получи първия транш по нея в размер на 5 млрд. евро, 
пише в. "Катимерини". Очакванията са целият размер на новия заем за Атина да е към 86 млрд. евро. 
 
√ Вносителите на ток също ще дължат вноски в новия фонд за енергетиката 
Вноските няма да се признават за разходи и да влияят върху цената на електроенергията, гарантира Делян Добрев  
Вносителите на електрическа енергия също ще внасят 5% от приходите си от продажба във Фонда "Сигурност на 
електроенергийната система", решиха депутатите от енергийната комисия към Народното събрание. На извънредно 
заседание на комисията на второ четене бяха разгледани и одобрени последните, четвърти по ред в рамките на по-малко 
от година, сериозни промени в Закона за енергетиката. 
Те бяха изготвени във връзка с обещанията на правителството да открие нови резерви, така че цената на тока да не се 
повишава. Една от най-сериозните промени е създаването на специален фонд, в който да се събират средства за 
намаляване на дефицита в НЕК. 
Председателят на комисията Делян Добрев обясни, че приходите от налагането на такса върху вноса ще бъдат минимални, 
защото вносът на електроенергия у нас е нищожен - 44 хил. мегаватчаса през миналата година и 37 хил. мегаватчаса за 
първото полугодие на 2015 г.  
Добрев уточни, че с предложението обаче се гарантира, че българските производители на енергия няма да страдат от 
нелоялна конкуренция при вноса. Според него текстът не нарушава европейските правил и при транзит на електроенергия 
вноска във Фонда няма да се дължи. 
Депутатът от БСП Лява България Таско Ерменков посочи, че за да няма санкции и тежестите да бъдат равномерно 
разпределени освен производителите вноски във фонда трябва да внесат и всички производители и лицензирани лица, 
извършващи дейност в електроенергийната система. Вноската трябва да бъде намалена от 5% на 4% и общо приходите 
във фонда ще бъдат 250 млн. лева, изчисли Ерменков. 
Предложението на депутата не беше прието от колегите му в енергийната комисия. 
Фондът ще набира средства от вноските на производителите и търговците на енергия, продажбата на емисии въглероден 
диоксид и дарения. Предложението на Рамадан Аталай приходите от зелени сертификати да влизат във Фонда не беше 
прието. Пред журналисти Делян Добрев уточни, че в момента такива инструменти липсват и затова предложението е 
отхвърлено. 
Вноските във Фонда няма да се признават за разходи и да влизат в цената на електроенергията, обясни още председателят 
на енергийната комисия. 
Валери Симеонов предложи дължимите вноски да не могат да бъдат прихванати. Представители на ЕРП-тата обаче 
коментираха, че прихващанията са нормална търговска практика и ограничението означава да има възможност 
плащанията да не бъдат извършвани и да се трупат наказателни лихви. Депутатите не приеха направеното от Симеонов 
предложение. Идеята на работната група прихващане да има само с разрешение на НЕК също не срещна подкрепа. 
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Дискусии предизвика търсенето на решение при какви цени да се изкупува електроенергията от възобновяеми енергийни 
източници, когато се надхвърля годишния лимит на изкупувани по преференциални цени количества енергия. 
Предварителното предложение беше излишъкът на ВЕИ-производителите беше да може да се изкупува на цена на 
излишък на балансиран пазар (не повече от 10 лева за мегаватчас в момента).  
Депутатите трябваше да решат дали тези излишъци трябва да се изкупуват от НЕК при среднопретеглена цена, достигната 
на свободния пазар през миналия месец или да излязат на свободния пазар. На свободния пазар се достига цена от около 
70 лева за мегаватчас. 
Според Рамадан Аталай излизането на свободния пазар на тези производители ще доведе до дисбаланси и предложи НЕК 
да изкупува по средна цена, достигната на пазара. От Министерството на енергетиката обясниха, че по европейските 
директиви няма задължение за изкупуване на енергията от ВЕИ-производители, а само стимулиране на производството 
на зелена енергия и част от мерките е изкупуване на електроенергията на преференциални цени. 
По тази причина и депутатите одобриха възможността ВЕИ-производителите да могат да продават излишъците по 
свободно договорени цени - на НЕК или друг търговец. 
С преходните и заключителни разпоредби се правят и промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. 
Депутатите коментираха, че не трябва да има преференции за централите, произвеждащи газ и електроенергия от 
биомаса. Според Валери Симеонов тенденцията е към ръст на тези централи и това е в ущърб на НЕК. 
Рамадан Аталай обаче припомни, че животновъдите имат да изпълняват изискванията на "азотната" директива или ще 
търпят сериозни санкции. Според изчисленията на депутата от ДПС, за да бъдат изпълнени европейските изисквания у нас 
трябва да бъдат изградени инсталации, използващи животинска тор с мощност от 35 мегавата. В момента те са 16,5 
мегавата. 
Текстовете предвиждат още за ВЕИ-централите, нарушили правилата и дали грешни данни при присъединяването към 
мрежата да бъдат определяни нови преференциални цени. 
Тъй като България е изпълнила изискванията за ВЕИ-сектора преференции ще има само за инсталации до 30 киловата, 
тоест покривните инсталации, одобриха още депутатите по предложение на Мартин Димитров от Реформаторския блок. 
 
√ Компании от Изтока с интерес към Бургаската индустриална зона 
За да стане зоната по-привлекателна за бизнеса към нея ще бъде добавена и авиобаза „Равнец“ 
Има интерес на компании от Изтока да се преместят в Бургаската индустриална зона, съобщи министърът на икономиката 
Божидар Лукарски, цитиран от пресцентъра на икономическото министерство. За да стане по-привлекателна зоната в нея 
ще бъде включена и авиобаза „Равнец“, става ясно още от съобщението. 
Икономическият министър Божидар Лукарски е на среща с бизнеса от Бургас, в която участваха областният управител 
Вълчо Чолаков, кметът на града Димитър Николов и близо 40 представителя на местни компании и организации. 
Областният управител обясни, че ще бъде направено необходимото за изграждане на инфраструктурата на зоната, за да 
създаде благоприятни условия не само за чуждестранни инвеститори, но и за българския бизнес, който също проявява 
интерес за инвестиции в зоната. Той обясни, че основната идея е да се ползва съществуващата писта, която е запазена като 
инфраструктура и да се изгради терминал за карго превози. 
Сред основните въпроси, повдигнати на срещата беше регламентирането на брокерската дейност на пазара на недвижими 
имоти. Хората от бранша настояват за регулиране на тази дейност поради ниското качество на услугата и многото 
злоупотреби, от които засегнати са купувачите на недвижими имоти. 
Министър Лукарски съобщи, че разработването на такъв закон е било в напреднала фаза по времето на предишния 
кабинет на премиера Бойко Борисов и се ангажира Министерство на икономиката да го доработи и до края на годината 
да го внесе в Народното събрание. 
Бизнесът се оплака още от недостиг на квалифицирана работна ръка. Министърът уточни, че заедно с Министерство на 
образованието се подготвя законодателна рамка за въвеждане на дуално обучение, съобразено с нуждите на бизнеса. 
Представителите на местния бизнес настояха за отложено плащане на ДДС при просрочени дългове. Според фирмите 
внасянето на ДДС трябва да се извършва при фактическо плащане, а не като данъчен кредит, тъй като много от фирмите 
бавят погасяването на задълженията си, а контрагентите им дължат данъка. 
Освен това компаниите заявиха, че прагът за регистрация по ЗДДС трябва да се вдигне поне на 100 хил. лв., защото 
сегашният праг от 50 хил. лв. затруднява малкия и семейния бизнес. Министър Лукарски заяви, че се работи за 
подобряване на бизнес средата и улесняването на администрирането на данъците е част от предприетата реформа. 
 
√ Все по-малко българи плащат данъците си в брой 
За три години делът им е намалял от 88% до 71% 
За три години (от 2013 г. до 2015 г.) делът на българите, които плащат своите данъци и такси в брой в каса на НАП, е намалял 
със 17 процентни пункта от 88% до 71%, сочат данни от проучване по поръчка на Visa Европа за България.  
Проучването разкрива още, че 61% от българите биха платили своите данъци с карта в НАП или някой от нейните клонове 
в страната, ако имат достъп до POS терминал. Това е ръст от 20 процентни пункта спрямо данъчната кампания от миналата 
година, когато този процент е 41%. 
Желание да разплатят своите задължения към държавата с банкова карта са заявили 59% от гражданите в столицата и 62% 
от жителите на големите градове, като и двете групи отчитат значителни повишения. 
 “Електронните разплащания са едно от най-ефективните средства за борба със сивата икономика, която в България 
достига 32%. Академични проучвания показват, че увеличение в употребата на картови разплащания дори само с 5% води 
до спад от 3 процентни пункта в показателя за сивата икономика. Ето защо осигуряването на повече POS терминали и 
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възможности за картови разплащания в публичния сектор у нас е сред основните приоритети на Visa Европа за България“, 
сподели Красимира Райчева, мениджър на компанията за България. 
През 2015 г. общо 42% от българите споделят, че им се налага да спестяват в продължение на дълъг период от време, за 
да си платят данъците. Няма промяна при хората, които намират данъците за достатъчно ниски и тяхното погасяване не 
представлява финансов проблем за тях – те продължават да са 4% от запитаните. Нарастват хората, които теглят кредит, за 
да заплатят своите данъци и такси – тази година те са 11%. 
Спрямо планираните за плащане данъци и такси през 2014 г., през 2015 г. почти два пъти е по-нисък делът на хората, които 
реално са заплатили данък върху недвижим имот и такса смет преди края на данъчната кампания. Така през тази година 
почти половината от българите (49%) са платили данък върху недвижим имот, а такса смет е била заплатена от 44% от 
респондентите. През настоящата година 49% са платили своя данък върху лек автомобил. 
През 2015 г. 16% от българите са се възползвали от отстъпка от дължимите годишни данъчни задължения, като са платили 
до 10 февруари, а други 17% - с плащане до 31 март. Останалите 67% не са се възползвали от възможността да получат 
отстъпка при ранно погасяване. 
 
bgfermer.bg 
 
√ Стартира наемането на сезонни работници за един ден в селското стопанство 
Договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа ще се заверяват от дирекциите „Инспекция по труда“ по 
местонахождение на обработваемите площи 
От 21 юли, вторник, влиза в сила Наредбата за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на еднодневните 
трудови договори за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство, които бяха регламентирани с последните 
промени в Кодекса на труда (чл. 114а). За целта в регионалните дирекции „Инспекция по труда“ е създадена организация 
за заверяване на новия вид трудови договори. Заверяването им ще се извършва в дирекциите по местонахождение на 
обработваемата площ, на която ще полагат труд наетите. 
Работодателите - регистрирани земеделски стопани, могат да сключват еднодневни договори за професии, неизискващи 
специална квалификация, в основна икономическа дейност „Растениевъдство“ и само за обработка на насажденията и 
прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. С едно лице могат да се сключват еднодневни 
договори за не повече от 90 дни. 
При заверяването на договорите работодателите трябва да удостоверят самоличността си с лична карта, да предоставят 
регистрационна карта на земеделски производител/стопанин, заверена за 2015 г. от областната дирекция „Земеделие“ 
към Министерството на земеделието и храните“, и анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин/производител 
(приложение към регистрационната карта). Право да заверят такива договори имат само работодатели, за които от 
анкетната карта е видно, че обработват плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула, изискващи ръчна обработка и 
прибиране на реколтата. Трябва да предоставят и платежни документи за авансово внесени осигурителни вноски за фонд 
„Пенсии“, „Трудова злополука и професионална болест“, за здравно осигуряване и за Допълнително задължително 
пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.). От тях трябва да е видно, че са 
внесени авансови осигурителни вноски за съответния брой лица, които ще бъдат наети на трудови договори по чл. 114а от 
Кодекса на труда. Договорите могат да се регистрират и от упълномощено лице, което трябва да представи пълномощно - 
оригинал, както и да удостовери самоличността си с лична карта. 
От НАП има предоставени данни за размера и сумите на осигурителните вноски по фондовете на ДОО („Пенсии“, „Трудова 
злополука и професионална болест“), здравно осигуряване и Допълнително задължително пенсионно осигуряване в 
Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) при минимален осигурителен доход по основните 
икономически дейности и квалификационни групи професии. Това са минималните суми на осигурителните вноски, които 
трябва да бъдат внесени авансово. Предоставена е и информация за сметките, по които трябва да се внесат сумите. 
Информацията за процедурата по заверяването на еднодневните трудови договори, както и за начина на авансовото 
плащане на осигурителните вноски, работодателите могат да получат от специално разработените указания, публикувани 
в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в секцията „За работодатели и работещи“, рубрика „Трудови правоотношения“ 
(http://www.gli.government.bg/page.php?c=53&d=1891), както и от информационните табла на място в регионалните 
дирекции. 
Главна инспекция по труда създава специален регистър на еднодневните трудови договори, данните от който ще се 
използват за оптимизиране на контролната дейност. Ще се следи кои работодатели - земеделски стопани, не са заверили 
еднодневни трудови договори, а в същото време големината на обработваемите им площи предполага наемането на 
много работна ръка. Ще се проверяват и работодатели, които са взели договори, но обработката на площите им 
предполага наемането на повече работници. 
С промени в редица закони се регламентира, че лицата, наети на еднодневни трудови договори, няма да губят право на 
социални помощи и обезщетение за безработица. По-подробна информация как да запазят правата си, работещите трябва 
да потърсят от бюрата по труда и дирекциите „Социално подпомагане“. 
Новите договори не могат да бъдат с продължителност, различна от 8 часа, както и не може да се променя формата и 
съдържанието им. В дирекциите „Инспекция по труда“ ще се заверяват само договори, които съответстват по форма и 
съдържание на утвърдения с Наредбата образец и съответно само те ще се считат за валидно сключени. Не е допустимо 
да се премахват или добавят клаузи от образеца на трудовия договор. Образците на еднодневните трудови договори могат 
да бъдат получени и попълнени на място в дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на обработваемата площ 
в момента на заверяването им. 
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С цел по-бързото обслужване, земеделските производители могат да ги изтеглят и от сайта на Главна инспекция по труда, 
секция „Административно обслужване“, рубрика „Формуляри“ (http://www.gli.government.bg/page.php?c=66), за да 
попълнят предварително данните за работодателя. Формулярът позволява попълването им чрез компютър преди 
заверяването. Заверяват се два екземпляра от образците на трудови договор (задължително във формат А4), които 
получават един и същ уникален номер - единият се съхранява от работодателя, а другият се предоставя на работника. При 
проверка работещият трябва да има готовност да го предостави на контролните органи. 
Не е допустимо в договора предварително да се попълват данни за наетото лице. Те се въвеждат сутрин, преди започване 
на работа. Всеки ден, в който работниците се наемат на договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, се 
сключва нов трудов договор, включително и когато страните не се променят. В него се съдържат данни за страните, място 
на работа, наименование на длъжността, размер на дневното трудово възнаграждение, дата и месец на изпълнение на 
работата, продължителност на работното време, начало и край на работния ден и др. Възнаграждението се изплаща на 
наетите ежедневно, в края на работния ден, срещу разписка, неразделна част от образеца на трудовия договор. 
Образците на трудови договори са валидни до края на годината, за която са заверени. Неизползваните образци могат да 
бъдат върнати в дирекцията „Инспекция по труда“, в която са заверени, за което се съставя протокол. 


