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√ Бизнесът се оплаква от административна тежест и неяснотите в данъчното законодателство 
 
Най-големите проблеми на фирмите са административната тежест върху бизнеса и проблемите, неяснотите и 
неразбориите в данъчното законодателство и други процедури, свързани с ползване на средства от европейските и 
националните фондове. Това съобщи заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Никола Зикатанов. 
 
По думите му, кризисният период със забавянето на заплатите в много от фирмите вече е преминат.  Директорът на 
дирекция "Програми и проекти" към Асоциацията Росица Янкова заяви, че България тръгва напред малко по малко. 
 
"Дори да има определено неравновесие, особено през зимните месеци, страната върви напред", коментира Янкова. Тя 
допълни, че всички участници в срещата в Благоевград са били активни, включвали са се в диалога и са проявили интерес 
към членство. Янкова очерта и друг проблем за бизнеса в Югозапада - регионът е изключен от по-големи възможности за 
финансиране и изисква от фирмите в него по-голямо съфинансиране заради София. 
 
 
 
Агенция бг 
 
√ Пенсионирани немски експерти помагат на бизнеса 
 
Пенсионирани германски експерти идват и работят безвъзмездно няколко седмици или месец в български предприятия и 
помагат. Това обяви зам. - председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал Никола 
Зикатанов в Благоевград. На срещата с предприемачи в областния център на Пиринско е коментирана тази специална 
програма, финансирана от Германия, както и възможностите за финансирането по европейски програми. Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ) стяга редиците си. 250 членове от общо 7 000 за страната са от Благоевградска област. На 
конференция в Благоевград някои от членовете на асоциацията нищиха проблемите си. 
 
Бизнесмените се оплакаха от административната тежест върху бизнеса, неуредиците и неяснотите в данъчното 
законодателство, разрешителни режими, както и от определянето от държавата на социалните прагове и минималната 
работна заплата. Също така да не се пресират предприятията, да не им се пречи, а да ги оставят да работят. Бизнесът смята, 
че по-справедливо и изгодно е почасовото възнаграждение, както и диференцираното заплащане по браншове и региони 
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в страната. Друго, което е посочено като проблем, е това, че Югозападен район заради София, е изключен от по-големи 
възможности за финансиране и изисква много по-голямо съфинансиране. Зикатанов смята, че не е редно минималната 
работна заплата да порасне с 40 % , докато Брутният вътрешен продукт е пораснал с 14 %, а инфлацията - с 5 %. 
 
В Благоевград има динамика и желание, трябва да има повече възможности, уточни и директорът „Програми и проекти” 
към АИКБ Росица Янкова. 
 
Асоциацията защитава интересите на членовете си и представляват тази част от бизнеса, която най-силно усеща 
проблемите на икономиката и носи на гърба си настоящето и бъдещето на държавата. 
 
 
Ililnden Press 
 
√ По-ясни данъчни закони поискаха от държавата предприемачи от Пиринско 
 
 
По-малка административна тежест върху бизнеса и по-ясни данъчни закони. За това настояха представители на и членове 
на Асоциацията на индустриалния капитал по време на среща в Благоевград. Местните предприемачи се срещнаха със 
зам.-председателя на Управителния съвет на АИКБ Никола Зикатанов и Росица Янкова, директор на "Програми и проекти" 
в АИКБ. 
 
На дискусията бяха представени различни програми, от които те могат да се възоплзват. 
 
„Аз съм впечатлена от желанието на бизнеса в региона да участва във формирането на политики и становища по различни 
проблеми. Хората откровено споделят трудностите и имат готови решения дошли от практиката", каза Янкова. 
 
Според предприемачите административното налагане на минмалната заплата у нас е неудачно, защото ръстът е 
непропорционален на ръста на средната работна заплата, брутния вътрешен продукти и инфлацията. Бизнесът желае да 
има почасово заплащане, което е по-справедливо. 
 
Бизнесът вижда и огромен проблем за страната и икономиката от все по-ясно очертаващата се демографската криза, за 
която политиците трябва сериозно да мислят. Броят на пенсионерите расте, а на работещите, осигуряващи пенсиите, 
намалява. 
 
Освен това е необходима реформа в социалната система, защото вече има доста хора, които разчитат само на помощи и 
не желаят да се трудят и да подобрят квалификацията си. 
 
Въпреки всичко бизнесът е оптимистичен, че тежките кризи са минали и има подобрение в бизнес климата у нас. 
 
 
 
Кмета бг 
 
√ Бизнесът иска по-малко бюрокрация от държавата 
 
Демографската криза притеснява инвеститори 
 
По-малка административна тежест върху бизнеса, по-ясни данъчни закони, държавата да не определя ръст на минимални 
работни заплати, разрешителните режими се увеличават, а уж трябваше да намаляват. Това са актуалните проблеми, които 
представители на бизнеса и членове на Асоциацията на индустриалния капитал споделиха на среща в Благоевград. 
Местните предприемачи дискутираха тези въпроси със зам.-председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Никола Зикатанов и Росица Янкова, директор на Програми и проекти в АИКБ. 
 
„Аз съм впечатлена от желанието на бизнеса в региона да участва във формирането на политики и становища по различни 
проблеми. Хората откровено споделят трудностите и имат готови решения, дошли от практиката”, каза Янкова. Бизнесът 
смята, че административното налагане на минималната заплата у нас е неудачно, защото ръстът е непропорционален на 
ръста на средната работна заплата, брутния вътрешен продукт и инфлацията, уточни Зикатанов. Според него бизнесът 
желае да има почасово заплащане, което е по-справедливо. 
 
Относно взимането на заеми от държавата, индустриалците казаха, че това не е страшно, по-голям проблем е, че има 
дефицит в държавата. Бизнесът вижда и огромен проблем за страната и икономиката в демографската криза, за която 
политиците трябва сериозно да мислят. Броят на пенсионерите расте, а на работещите, осигуряващи пенсии, намалява. 
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Според тях трябва да се реформира и социалната система за подпомагане, защото вече има категория хора, които разчитат 
само на помощи и не желаят да се трудят и да подобрят квалификацията си. Все пак представителите на бизнеса изразиха 
оптимизъм, че тежките кризи са минали и има подобрение в бизнес климата у нас. 
 
 
TV + 
 
√ КНСБ поиска ограничаване на сумираното работно време 
 
Нараства броят на нарушенията, свързани с работното време, алармираха от КНСБ. Според синдикатите, все 
повече са случаите на полагане на извънреден труд, без той да се отчита. Затова те настояват да се промени 
Кодекса на труда, който дава въззможност за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време. 
Работодатели обаче се противопоставиха на тази идея. 
  
Работодателите могат да огранизират работния процес чрез така нареченото сумирано изчисляване на работно време. 
Това означава, че в отделните дни може да работи повече или по-малко от 8 часа, но не повече от 12 часа. Важното е в 
края на определен период сумарно часовете да са равни на броя часове, ако съответния работник би работил по 8 часа на 
ден. Всичко, изработено вповече, е извънреден труд, който се заплаща допълнително.  
ТЕОДОРА ДИЧЕВА ДИРЕКТОР НА ПРАВНА ДИРЕКЦИЯ, ГИТ 
Стриктно следим да не се полага извънреден труд, а в случаите, когато той е положен, съответно да се заплати по 
съответния начин с увеличение. При сумираното изчисляване на работно време, когато се работи събота или неделя, не 
се полага извънреден труд и няма някакви ограничения за този вид работа 
 
Организацията на работа чрез сумирано изчисляване на работното време обаче нарушава правата на работниците, 
особено ако става дума за работа в събота и неделя, твърдят синдикатите. 
 
ЧАВДАР ХРИСТОВ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ 
Има системи за сигурност, които очевидно трябва да работят. Но масово да се използва труда на работниците и 
служителите в събота и неделя, и то през сумираното изчисляване на работното време, е ненужно и вреди на хората 
 
Затова според синдикатите трябва да се възстанови текст в Кодекса на труда, който предвижда сумирано изчисляване на 
работното време да се въвежда само за индустрии, които работят на непрекъснат режим, и за такива, в които подневните 
работни часове не могат да се изчислят. Аргументират се и с информация на Главна инспекция по труда, че често чрез 
сумираното изчисляване на работното време може да се прикрие полагането на извънреден труд.  
 
ТЕОДОР ДЕЧЕВ ДИР. "ИНДУСТРИАЛНИ ПОЛИТИКИ", АИКБ 
Ако един работодател не е за работодател, а е пладнешки разбойник и той с шантаж, насилие или някакви други 
непозволени средства кара работниците си да работят извънредно, на него му е абсолютно все едно дали има сумирано 
изчисление на работното време или няма 
 
Освен ограничаване въвеждането на сумираното работно време, синдикатите настояват и работници да отказват да 
работят на такива смени, ако се грижат за дете до 16-годишна възраст или за болен роднина. 
 
Вижте видеото тук. 
 

 
БТА 
 
√ Предстоящи събития 
 
Представители на ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България ще се срещнат с бизнеса от област 
Плевен. На срещата предприемачите ще бъдат запознати с постигнатото от Асоциацията в полза на българския бизнес и с 
приоритетите в бъдеще. Ще бъдат разяснени и условия за кандидатстване по оперативни програми на ЕС, по които 
бизнесът е бенефициент. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://tvplus.bg/index.php?p=news&id=22643
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
24 часа 
 
√ Забраниха доплащането и даренията за болниците 
 
Може да се наема персонална медицинска сестра, отпада таксата за майки 
 
Болниците нямат право да изискват от пациентите си и от техните близки дарения по време на хоспитализацията им, както 
и един месец преди и след нея. 
 
Това реши правителството в сряда с промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, 
изготвени от здравното министерство. Те не допускат пациентите да доплащат за дейности, финансирани от здравната 
каса. 
 
Забранява се също и допълнителното заплащане за престой на придружител на деца до 7 г., както и за придружител за 
тийнейджъри до 18 г., които се нуждаят от допълнителни грижи. Не се допуска и заплащане за придружител на инвалиди, 
които не могат да се обслужват самостоятелно. 
 
Здравните заведения могат да предоставят срещу заплащане самостоятелна стая със или без придружител само когато 
болничните стаи не разполагат с еднакви битови условия и са налице свободни стаи. 
 
Допуска се обаче по свое желание пациентите да плащат за допълнителен помощен персонал, за меню за хранене по 
избор, за избор на лекар или за екип от медицински специалисти. 
 
В наредбата са прецизирани текстовете, регламентиращи пътя на пациента на съответните нива на системата за 
здравеопазване - първична и специализирана извънболнична и болнична помощ. 
 
Лекарите в извънболничната помощ вече имат задължение не само да информират пациентите си за необходимостта от 
болнично лечение, но и да документират решението си дори и когато пациентът отказва хоспитализация. Те ще 
предоставят и по-изчерпателна информация за адрес, телефон и други форми на контакт в работното им време, а извън 
графика им - нощно време и в почивни и празнични дни, на дежурен кабинет. 
 
Всички лекари ще са длъжни да уведомяват пациентите за вида, действието, приложението,страничните реакции, реда и 
начина на приемане на лекарствата, пише в наредбата. 
 
С нея се ограничава до 2 месеца максималният срок, в рамките на който пациент може да бъде планиран за прием в 
болница. Листата на чакащите ще бъде публикувана на сайта на здравната каса, където всеки ще следи кога идва редът 
му. 
 
Регламентира се и услугата самостоятелен “сестрински пост”, с която се предоставят допълнителни индивидуални грижи 
от медицинска сестра или акушерка извън осигурените здравни грижи. 
 
 
 
 √ Без забрана за “диви палатки”, ще се пишат правила къде да бъдат 
 
Поне до 17 юни се удължава обсъждането на Закона за туризма 
Hяма да има тотална забрана за палтки извън къмпингите, заяви министърът на туризма Николина Ангелкова, откривайки 
дискусия с неправителствени организации, кметове и експерти от туризма. 
 
Член 207 "а" в досегашния проект за промени на Закона за туризма в този си вид пада категорично, защото е неработещ, 
заяви министърката. Няма да има забрани, но нека има правила, каза тя. И добави: “Ако трябва, обсъждането на Закона 
за туризма ще продължи още два или три месеца и лично аз ще го удължавам, докато се намери консенсус”. Мялко по-
късно обяви, че в четвъртък ще разпореди обсъждането на законопроекта да се удължи поне до 17 юни, а ако се налага- и 
след това. Дотогава обаче спешно се събира работна група, която да очертае реда за диво къмпингуване у нас. В нея ще са 
представители на министерствата на туризма, екологията и строителството, кметове, по едит "делегат" от всички 
заинтересовани неправителствени организации и т.н. Шом те излязат с предложения, ще има нов обществен дебат. 
 
Иначе от залата имаше виждания още сега. 
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Зелени предложиха бе да се даде възможност на общините да определят места за свободни палатки- те може да са близо 
доморето в т. нар. зона А, край язовири и реки. За тях ще има приемлива такса, която да се плаща с ваучери - за палатка, 
за кола, за кемпер, ваучер за 2 дни или седмица. Който няма ваучер - глоба. С парите от ваучерите общините ще поддържат 
чистотата. 
 
Изказаха се гневни пещерняци и спалеолози. Представляваше ги д-р Петър Берон. Той заяви, че учените опъват по 100-150 
палатки и то на места, където няма курорти или луксозни къмпинги. “Хайде глобявайте ни по 200 лв. за палатка”, ядосваше 
се Берон. 
 
Любители на кемперите пък поискаха да се въведе понятието “кемпер стоп”, където да има вода и място за изхвърляне на 
отпадната вода на кемпера. Това в други държави “извикало” маниаците кемперджии, докато България на техните карти 
била означена с череп и кости, т.е, меко казано негостоприемна. 
 
Риболовци предложиха да има речна полиция, която да следи кой с палатка цапа или сече незаконно. Други настояха 
доброволци или безработни да са контрольори и през лятото да сигнализират за замърсяване или за жестокост към 
природата. 
 
Оказа се, че някои се оправят и сега без закон 
 
Кметът на Шабла Мариян Жечев обяви, че общинският съвет определил 4 терена за палатки срещу такса от 2 лв. за 10 кв. 
метра. Сложили химически тоалетни и контейнери за смет, сега ще монтират пожарообезопасителна система и телефон 
за спешни повиквания. Адмирираха го. 
 
Всички сме в една лодка, тази реплика на шефа на Албена Красимир Станев бе подета в края на дебата и от други. Повечето 
обаче се изказваха да има правила, за да не се мъчи природата. 
 
На дебата лъснаха и други проблеми в туризма. Те също ще бъдат обсъдени до 17 юни, както и концепцията на 
министерството за групиране на плажовете в 4 групи и 4-5 подгрупи. 
 
В сряда ГЕРБ на практика изтегли от Закона за устройство на черноморското крайбрежие текста да се забранят “диви” 
палатки до 100 м от морето. И предложи параграфа за къмпингуване да влезе в ЗУЧК по реда, определен от Закона за 
туризма. 
 
 
 
Мениджър нюз 
 
√ „Топлофикация София” минава на алтернативни горива 
 
В близко бъдеще „Топлофикация София” ще започне да произвежда топлинна енергия от алтернативни източници. 
Експерти от Виена ще консултират София при реализирането на проекта, чиято цел е да намали с 10% използването на 
природен газ, което ще доведе и до намаляване на цената на топлинната енергия за гражданите. 
За реализирането на проекта се договориха днес столичният кмет Йорданка Фандъкова и нейният колега от Виена Михаел 
Хойпл. На срещата присъстваха още посланикът на България във Виена Елена Шекерлетова, зам.-кметът по екология Мария 
Бояджийска, директорите на „Топлофикация София" ЕАД Георги Беловски и на Завода за механично-биологично третиране 
на отпадъците Николай Савов, изпълнителният-директор на общинската агенция за приватизация и инвестиции Християн 
Петров. 
Новата инсталацията ще бъде един от „зелените проекти” на Столичната община, който ще подобри значително 
екологичната картина в районите, намиращи се в близост до ТЕЦ София, където е планирана. Заложените екологични 
показатели отговарят на най-съвременните норми в европейското законодателство и екологичните стандарти, подчертаха 
от Столична община. 
Виенската община ще съдейства със своя многогодишен опит в производството на топлинната енергия при изпълнението 
на инсталацията за използване на РДФ-горивото за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД. Виенското дружество е изцяло 
общинско и опитът им в създаването на енергия от отпадъци е от 1963 година, когато започва работа първата инсталация 
за оползотворяване на енергията от отпадъци Фльотцерщайг. Преди седем години е отворена и най-новата инсталация за 
производство на енергия Пфафенау. 
 
Сега 
 
√ ЕК парира натиска за отмяна на мониторинга на България 
 
Българските евродепутати, главният прокурор и шефът на ВАС се опитаха да убедят комисията, че 
наблюдението е изчерпано и дискриминационно 
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Европейската комисия отхвърли категорично всички опити да й бъде оказан натиск за отмяна на мониторинга на България 
по линия на правосъдие и вътрешен ред. Българските евродепутати от БСП, ГЕРБ и ДПС, подкрепени от колеги от ПЕС, АЛДЕ 
и ЕНП, се опитаха да убедят ЕК, че наблюдението е дискриминационно, изчерпано и се използва само за 
вътрешнополитически битки. 
 
Зам.генералният секретар на ЕК Параскеви Мишу обаче заяви, че никой до момента не може да твърди, че Комисията е 
несправедлива или не е независима в преценките си. Тя припомни, че ЕК винаги е подкрепяла българските власти и дори 
е осигурявала финансиране чрез еврофондовете за реформите, но в същото време не забелязвала устойчивост в много от 
областите, които е посочвала като проблемни в последните години. 
 
Преди нея същата теза застъпи пред комисията за правосъдие и вътрешен ред в европарламента и Уилям Слийд, който 
представи докладите на ЕК за България и Румъния. 
 
"Логиката е, че когато критериите се изпълнят, механизмът ще бъде прекратен. Говорим за задоволително покриване на 
критериите. Никой не търси съвършенството, а просто очакваме да се вложи достатъчно работа и енергия, за да се 
постигнат резултати", отсече докладчикът на ЕК Уилям Слийд. Именно той представи вчера докладите за Румъния и 
България пред комисията. Слийд даде да се разбере, че падане на мониторинга няма да има. "Целта на цялото това писане 
на доклади е реформите да бъдат осъществени на практика и механизмът е ефективно средство за постигане на тези цели. 
ЕК смята, че механизмът е помогнал за осъществяване на такива цели и ще продължи да помага. И всички онези, които 
ратуват за реформите, биха подкрепили подобно твърдение", допълни той.  
 
Българският евродепутат Илияна Йотова, която е сред организаторите на кампанията за промяна на механизма, го попита 
"колко струва подготвянето на един доклад, особено на фона на голямата дупка, която се оформя в европейския бюджет". 
"Не става дума за огромни средства, нито за много време. Ако сравним това с "цената" на корупцията - говорим за неща 
от съвсем различни мащаби", отвърна й докладчикът Слийд.  
 
Останалите български евродепутати също апелираха за отпадането на механизма. Ангел Джамбазки нарече механизма 
дискриминационен и заяви, че други държави не спазват бюджетните правила, но не са поставени под наблюдение. 
"Много държа някой да ми даде легално определение на задоволителен резултат", заяви той, цитирайки целите, които 
България трябва да постигне. Евродепутът от ГЕРБ Емил Радев поиска мониторинговият механизъм над България да 
отпадне, защото се използва с политически цели и възпрепятства приемането на страната ни в Шенген. "Не ви ли 
притеснява, че този механизъм е повече политически инструмент", обърна се Йотова към представителя на ЕК, представил 
доклада.  
 
"Направихме необходимите усилия, за да превърнем механизма в обективен и справедлив. Няма никаква връзка между 
механизма и Шенген", отвърна й Слийд. Той отново напомни, че страната ни не е приела антикорупционно 
законодателство, визирайки отхвърления закон на Меглена Кунева. "Този закон не беше приет, защото той бе лош закон 
и позволяваше политическа саморазправа с опонентите", отговори му Йотова и каза, че текстовете щели да се преработят 
и ще бъдат приети. 
 
За отпадането на механизма настоя някогашният докладчик за напредъка на България Джефри ван Орден. В тази посока 
се изказаха един германски и един португалски евродепутат. 
 
Категорично срещу мониторинга се обяви и главният прокурор Сотир Цацаров, който бе поканен на срещата, организирана 
от българските евродепутати в Брюксел. "Механизмът е повече проверка, отколкото сътрудничество", заяви той. И 
подложи на критика постоянния съветник на ЕК по линия на правосъдие и вътрешни работи в София Юри Тавание. Цацаров 
заяви, че се виждал с него на 4 месеца, само когато комисията изпрати мисия от експерти. За последният доклад той 
разкритикува Министерство на правосъдието, че е дало непълна информация, поради което документът не отговаря на 
действителността. Според Цацаров източниците на информация, която се анализира в докладите на ЕК, са спорни. Освен 
това понякога в мисиите имало хора, чиято компетентност е под въпрос.  
 
Шефът на ВАС Георги Колев пък разви тезата, че този механизъм за наблюдение е бил пилотен проект, вече е приключил 
експериментирането си в България и Румъния и може да бъде подложен на анализ, за да се изчисти от недостатъците и 
да бъде прилагат като единен механизъм за всички страни членки на ЕС с еднакви критерии. 
 
 
-------ТВЪРДО "НЕ"--- 
 
Румънският евродепутат и бивш правосъден министър Моника Маковей пък директно се обяви против отпадането на 
механизма за наблюдение върху България и Румъния. "Не смятам, че аз лично или страната ми сме дискриминирани. Този 
механизъм трябва да се прилага до решаването на проблемите, той служи на гражданите", заяви Маковей. Тя заяви, че в 
Румъния има осъдени за корупция, но това не е достатъчно. Маковей обвини политиците за съществуването на механизма 
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и липсата на резултатите в борбата с корупцията в двете страни. "Политиците не желаят да бъдат разследвани и осъдени, 
не желаят да им се конфискува имуществото. Обещават законодателство, но виждат, че незаконно придобитото им 
имущество е застрашено", заяви тя и каза, че хората в България и Румъния подкрепяли докладите. 
 
 
√ Искате да инвестирате? Елате утре 
 
Практиката показва, че инвеститори не се ловят с околосветски обиколки 
 
Управляващите много обичат да пътуват в чужбина с аргумента, че агитират чуждестранни инвеститори да вложат парите 
си у нас. Но много често подобни срещи минават само като протоколни събития и любезни разговори без особен резултат. 
По подобен начин протекоха и част от последните посещения на министъра на икономиката Божидар Лукарски, който 
само през февруари успя да посети Бразилия, Германия, Узбекистан... На лов за чужди инвеститори бяха и премиерът 
Борисов, който наскоро се завърна от Израел, строителният министър Лиляна Павлова, която също реши да намине до 
Узбекистан заедно с Лукарски, а министърът на енергетиката Теменужка Петрова се озова в Азербайджан. 
 
Според отчетите инвестициите напоследък растат, но през годините кривата изобщо не е толкова устойчива. По данни на 
БНБ за миналата година те са 1.575 млрд. евро, което е повече с 22.5% спрямо януари - декември 2014 г. Това обаче далеч 
не е резултат само на вложения на новодошли фирми, но и на повече заеми от компаниите майки за дъщерните им 
поделения, които развиват бизнес тук. Каквито и да са обясненията, инерцията отпреди няколко години е загубена. И 
непрекъснато повтаряните от нашите управници мантри за ниско данъчно облагане, квалифицирана работна ръка и 
облекчаване на административната тежест не успяват да излъжат никого. Страната ни губи позиции като място за правене 
на бизнес и обиколките на далечни и близки дестинации не водят до каквато и да било промяна. 
 
Ситуацията се усложнява и от липсата на комуникация между отделните институции 
 
Такъв е например случаят с Агенцията за инвестиции и икономическото министерство. Преди три години тогавашният 
директор на агенцията Борислав Стефанов открито призна пред в. "Сега", че безуспешно търси връзка с министъра - по 
това време Драгомир Стойнев. "Звънях няколко пъти, исках среща, за да обсъдим проблемите и работата на агенцията, но 
той все се оказваше зает", каза тогава Стефанов. И намекна, че е възможно мълчанието на министерството да е умишлено. 
Затова скоро след този разговор реши да напусне с лаконичното "Няма конкретна причина". Но ако преди три години 
имаше причина за липсата на комуникация - шефът на агенцията бе назначение на ГЕРБ, но работеше в "експертното" 
правителство на Пламен Орешарски, то сега няма. И министър, и шеф на агенцията са от Реформаторския блок, но работата 
отново не върви. Липсата на интерес и желание за работа бе изтъкната като една от основните спънки пред привличането 
на инвеститори и в доклада на Сметната палата.  
 
В Агенцията за инвестиции работят около 30 души, които непрекъснато се сменят. Ведомството постоянно харчи пари за 
обучения, но дали заради ниските заплати, дали заради работната среда, но текучеството е смайващо. Едва обучени, 
експертите бързо си намират нова работа, а на тяхно място идват нови хора, които тепърва трябва да учат как се ухажват 
инвеститорите. Тук клишетата, че България е "данъчен рай", не помагат. Помага само персоналният подход, който на 
практика липсва. 
 
Министър Лукарски също не успява да предложи на фирмите кой знае какво, но напоследък щедро обещава поръчки и 
вложения в суперпроекти от Китай, Бразилия, Катар... Съществени реални резултати засега няма. В същото време 
съседните държави набират скорост и предимство. "Ето например в Босна и Херцеговина, които имат както държавни, така 
и частни и смесени икономически зони, не се плащат ДДС, мита и такси за внос. Безплатно е прехвърлянето на печалби и 
инвестиции, освободено от мита и такси е оборудването", каза наскоро в интервю зам. -министърът на икономиката Любен 
Петров. В Турция, където има различни видове зони, също има стимули. В технологичните паркове заплатите на заетите са 
освободени от всички данъци до края на 2023 г., а 50% от разходите на работодателя за социално осигуряване се поемат 
от правителството в продължение на 5 г. В Македония инвеститорите са освободени от корпоративен и личен подоходен 
данък за първите 10 г., както и от ДДС, данъкът върху имотите е 0.1 - 0.2%, без акциз и митнически задължения са 
суровините. 
 
Всъщност западната съседка ни изпреварва и в т. нар. икономическа свобода- годишното изследване на фондация 
"Херитидж". В него тя е поставена на 47-о място в света, докато България е на 60-о. 
 
В полските индустриални зони стойността на данъчните облекчения за инвеститорите може да достигне максималния 
размер на държавната помощ като процент от допустимите разходи. За големите предприятия данъчното намаление е от 
30 до 50%, за средните - от 40 до 60%, а за малки фирми - от 50 до 70%. Признават им се разходи за нови инвестиции, 
освободени от данъци са недвижимите имоти. 
 
У нас фирмите не успяват да уредят документите си лесно и бързо, така че да не размислят и да не побегнат презглава 
другаде. Само един факт е достатъчен, за да опише ситуацията - в България все още липсва реално обслужване "на едно 
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гише", а електронното правителство продължава да съществува само в стратегии за бъдеще време. Големите фирми 
продължават да си говорят поотделно с всички министерства и органи, за да получат нужните документи за инвестицията 
си. А с "персонално" обслужване могат да се похвалят само най-големите - вече сертифицирани компании. Но и при тях 
процедурата не минава без излишна бумащина и разправии. 
 
Държавата тепърва ще пише закон за индустриалните зони, в който ще бъдат уредени тези отношения. Вероятно ще бъдат 
предвидени и нови стимули, но точно какви - не се знае. Стимули има и в момента, но те очевидно не са достатъчно 
привлекателни. Предвидени са три опции в зависимост от бранша - обучение на служителите, път до обекта за държавна 
сметка или поемане на част от осигуровките от държавата за определен период от време. Пред слушателите от бизнеса от 
далечни страни все още се изтъква и членството в ЕС. Но в днешния свят, когато за елементарни неща ти казват да дойдеш 
утре, да посетиш няколко ведомства, да чакаш с месеци за елементарни разрешения, плюсовете един след друг се 
изчерпват. 
 
 
 
Монитор 
 
√ Работници отказват трудов договор, за да вземат помощи 
 
Работници отказват да подписват трудови договори, за да получават социални помощи. Това показват данни на Главна 
инспекция по труда (ГИТ) за миналата година. „Хората сами отказват да подпишат договор. Така докато работят 
продължават да получават обезщетения за безработица и социални помощи.“, заяви изпълнителният директор на ГИТ 
Румяна Михайлова на заседание на парламентарната комисия по труда и социалната политика. През миналата година 
трудовите инспектори са установили 2412 работници без договор. „Най-често това са работници в сферата на 
ресторантьорството, търговията на дребно, строителството“, заяви още Михайлова. И през 2015 година най-честите 
нарушения са били свързани с осигуряването на безопасни условия на труд. Проверките на трудовите инспектори показват, 
че в редица предприятия дейностите за контрол на безопасни условия на труд се възлагат на неквалифицирани кадри. 
Данните показват още, че през 2015 година има еко увеличение на трудовите злополуки. През миналата година те са били 
2384, а през 2014 година – 2384. 352 пък са фирми бавили заплати на 11 700 служители през миналата година. Размерът 
на неизплатените възнаграждения е близо 20 млн. лв., като началниците са бавили заплатите между 2-3 месеца. 
 
 
 
Инвестор бг 
 
 
√ Какво е общото между М+С Хидравлик, Софарма трейдинг, ХЕС, Елхим и Стара планина 
 
И петте разпределят около и над 75% от печалбата си под формата на дивидент 
 
Едва около 40 от дружествата на БФБ-София разпределиха дивидент през миналата година. 
 
Голяма част от тях са акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които са задължени да го правят, 
а други разпределят дивидент нерегулярно и непредвидимо като например Албена АД или Булгартабак холдинг АД.  
 
Има обаче и малка група компании, които разпределят или ще разпределят цялата си печалба или почти цялата. 
 
През 2015 г. Софарма трейдинг АД разпредели брутен дивидент от 0,27 лв. на акция, или 84% от печалбта си. През 2014 г. 
компанията разпредели по 0,23 лв. на акция, или 80% от печалбата. 
 
Друга компания, която традиционно споделя над 50% от печалбата си с акционерите, е М+С Хидравлик АД, която раздаде 
68% от печалбата си през 2014 г., или общо 7,16 млн. лв. През 2015 г. тя повиши дивидента до 8,6 млн. лв., или 75,3% от 
печалбата. Вече бе обявено, че през 2016 г. отново ще бъдат разпределени 8,6 млн. лв. (по 0,22 лв. на акция), което ще е 
88% от печалбата, тъй като според неодитирания отчет тя намалява с 15% на годишна база. 
 
Редовно изплаща дивиденти и Хидравлични елементи и системи АД (ХЕС), която разпредели 2,9 млн. лв. за дивидент през 
2015 г. при нетна печалба от 3,78 млн. лв., или 76% отидоха към акционерите. През 2016 г.е обявено, че дивидентът на 
една акция ще бъде увеличен с 25% до 0,2 лв. на акция, или общо 3,64 млн. лв. при неодитирана печалба от 4,08 млн. лв., 
което прави около 89% за дивиденти. 
 
Към тази група на разпределящи голяма част от печалбата като дивидент е и Стара планина холд АД, която обещава 
дивидент от 0,2033 лв. през 2016 г. През 2015 г. холдингът разпредели 80% от печалбата си, или даде 2,13 млн. лв. за 
дивидент, което прави по 0,1014 лв. на акция. 
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За 2016 г. дивидент от 0,2033 лв. ще означава разпределяне на 90% от печалбата като дивидент. Не само че делът за 
разпределяне се увеличава от 80% на 90%, а и печалбата расте със 79%, което води до двойно по-голям планиран брутен 
дивидент. 
 
М+С Хидравлик АД и ХЕС АД са основни дружества на Стара планина холд АД. 
 
Основни акционери в М+С Хидравлик АД са Стара планина холд АД с 30,91%, М+С - 97 АД с 24,1% и Индустриален капитал 
холдинг АД с 22,37%. Стара планина холд АД притежава също така 64,5% от ХЕС и други участия. 
 
Друго дъщерно дружество на Стара планина холд АД е Елхим-Искра АД, което през 2015 г. разпредели брутен дивидент от 
0,05 лв. на акция, или 1,26 млн. лв. от печалбата в размер на 1,68 млн. лв., което прави коефициент на изплащане от 75%. 
За 2016 г. се планира разпределяне на 79%, или по 0,035 лв. бруто на акция, което прави 879 хил. лв. за дивидент при 
печалба от 1,12 млн. лв. 
 
Други компании разпределят значително по-малък дивидент, който варира от 10 до 50% от печалбата, или не разпределят 
дивидент, или го разпределят спорадично, без последователност в действията. Едни компании обясняват 
неразпределянето на дивидент с международното положение, други с това, че имат перспективни инвестиционни идеи, 
трети не дават обяснения. 
 
 
√ България ще поиска да не участва в схемите за презаселване на бежанците 
 
Като външна граница на ЕС страната ни е под непрекъснат бежански натиск, ще посочи премиерът пред 
Европейския съвет 
 
България ще настоява да не участва в схемите за презаселване на този етап, защото като външна граница на ЕС сме под 
натиск на мигранти и лица, търсещи убежище от Турция. Това ще е позицията, която ще защитава премиерът Бойко 
Борисов по време на заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 март. 
 
Схемата за презаселване трябва да бъде прилагана, след като бъде преустановен притокът на нелегални имигранти от 
Турция към ЕС, ще посочи Борисов пред своите колеги. Българската позиция за Съвета беше одобрена по време на 
днешното заседание на Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.  
 
На срещата в края на седмицата лидерите от общността трябва да намерят решение за ограничаване на миграционния 
натиск. Едно от обсъжданите решения е да бъде сключена сделка с Турция, по силата на която нелегалните имигранти да 
бъдат връщани обратно, а в замяна ЕС да приема бежанци от Сирия. 
В същото време обаче се появиха редица опасения, че този механизъм ще наруши правата на бежанците. Юристите на ЕС 
търсят в момента приемливо решение. 
По време на посещението си в лагера край Идомени във вторник комисарят по въпросите на миграцията в ЕС Димитрис 
Аврамопулос призова страните от общността да изпълнят своите ангажименти за презаселване на мигрантите. Решение за 
това беше взето през ноември. 
 
България ще настоява още и за подкрепа за всички държави, които поради географското си положение поемат по-големи 
отговорности във връзка с миграционния поток. Ефективният контрол по външните граници на ЕС е от първостепенно 
значение за овладяване на кризата и не трябва да бъде свеждан само до Шенгенското пространство, ще заяви Борисов 
пред своите колеги. 
 
В рамките на Европейския семестър Европейският съвет ще направи преглед на изпълнението на специфичните препоръки 
по страни и ще обсъди приоритетите за Европейския семестър за 2016 г. Държавните и правителствени ръководители ще 
бъдат информирани за развитието на икономическата ситуация в ЕС. 
 
 
√ България ще изпрати 11,5 млн. лв. за бежанците в Турция 
 
Парите отиват в бежанските лагери за храна, здравни услуги и образование, заяви Бойко Борисов 
 
 
България ще изпрати 11,5 млн. лв. помощ на Турция в полза на бежанците. Това реши да кабинетът на днешното си 
заседание. Последната дума обаче има парламентът. 
 
Според решението помощта ще бъде изпратена на траншове в следващите три години. Парите се предоставят по силата 
на механизъм, създаден с решение на Европейската комисия. 
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Средствата са предвидени за спешна хуманитарна помощ – главно за храна, здравни услуги, образование. Те ще бъдат 
предоставени на Турция по съответните европейски програми, обясни пред колегите си днес финансовият министър 
Владислав Горанов, става ясно от публикуваната стенограма на кабинета.  
 
Общият размер на помощта по механизма е 3 милиарда евро, от които 1 милиард евро идват от бюджета на Европейския 
съюз, а останалите 2 милиарда евро ще бъдат осигурени от вноските на държавите-членки. 
 
"Вноската, която България трябва да направи, възлиза на 5 876 946 евро или близо 11,5 милиона лева и е изчислена въз 
основа на дела на брутния национален доход на страната в общата сума на брутния национален доход на Европейския 
съюз", обяснява още Горанов. 
 
Финансовият министър представя пред колегите си и графика на траншовете - четвърто тримесечие на 2016 г. – 3,4 млн. 
лв., трето и четвърто тримесечие на 2017 г. - общо 5,055 млн. лв., третото и четвъртото тримесечие на 2018 г. - 2,5 млн. лв., 
четвърто тримесечие на 2019 г. – приблизително половин милион лева. 
 
След обясненията на Горанов премиерът Бойко Борисов взема думата, за да направи някои разяснения, става ясно от 
стенограмата. 
 
"Парите не отиват в турската държава, отиват в бежанските лагери за храна, здравни услуги и образование", казва той. По 
думите му в лагерите са се родили над 60 хиляди деца. 
 
"Те трябва да имат детска градина, училище, инфраструктура, трябва за тях да се погрижи някой. И всъщност спекулация 
е, че ние плащаме на Турция. Тези пари отиват за тази хуманитарна дейност, а не за услугата Турция да държи бежанците 
там", уточнява Борисов. 
 
Той призова никой да не спекулира, че България дава тези пари на Турция. "Те отиват за тези три основни неща – хранене, 
здраве, образование", категоричен е премиерът. 
 
 
 


