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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
Bugaria On Air 
 
√ Запознати ли са с правата си бременните работещи жени? 
Някои майки биват уволнявани заради неразбирателство с шефовете си, коментира Калина Крумова 
 
Бременни жени биват уволнявани въпреки че законът ги защитава, а потърпевши са бъдещите майки, които не уведомяват 
ръководството си за бремеността с документ от лекар, а го информират устно. 
 
"Това не само, че не е парадокс, а е и много често срещано явление между бременните служителки и работодателите", 
каза бившият депутат Калина Крумова в Сутрешния блок на Bulgaria ON AIR. 
 
Тя обаче посочи, че според нея проблемът идва от неразбирателството между сътрудници и началство, а не защото 
законите са слаби: 
 
"Законодателството е достатъчно ясно. Не мисля, че проблемът е в липсата на информация, а в това как подхождат едните 
към другите", обясни Крумова. 
 
Тя призова бъдещите майки да отстояват правата си и да бъдат достатъчно информирани какво им се полага по закон. 
 
В разговора участва и Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).  
 
По думите му коментираният проблем с уволнения заради бременност се базира на няколко случая и не може да се счита, 
че е масов: 
 
"Години наред сме изследвали нагласите на работодателите спрямо жените, спрямо майките и спрямо демографските 
проблеми. Работодателите дават т. нар. социално приемлив отговор, но в повечето случаи демонстират едно напълно 
добронамерено отношение", посочи той и добави, че според него казусът възниква заради бюрократични пропуски най-
вече от страна на майките. 
 
Вижте видеото тук. 
 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

Investor.bg 
 
√ Фискалният излишък приближава 12 млрд. лева към края на март 
 
Приходите по КФП растат, а разходите намаляват, сочи отчетът на касовото изпълнение на КФП през първото 
тримесечие 
 
Фискалният излишък достига 11,9 млрд. лева към 31 март 2016 година, сочи отчетът за касовото изпълнение на 
консолидираната фискална програма за първото тримесечие на годината. Докладът беше одобрен по време на днешното 
правителствено заседание, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. 
 

http://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2016-05-17/zapoznati-li-sa-pravata-si-bremennite-raboteshti-zheni
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От данните на финансовото министерство е видно, че приходите, постъпили по КФП, растат спрямо същия период на 
миналата година, а разходите намаляват. Повече са и постъпилите средства от помощи от чужбина, в които се включват 
средствата от европейските фондове. Така за първото тримесечие се записва положително бюджетно салдо в размер на 
1,86 млрд. лева, или 2,1% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната.  
 
То се формира от излишък по националния бюджет в размер на 819,7 млн. лева и излишък по европейските средства в 
размер на малко над 1,04 млрд. лева. 
 
През първото тримесечие на 2015 година също имаше излишък, но в размер на 255,9 млн. лева. 
 
От отчета е видно, че приходите по КФП през първите три месеца на годината са 9,097 млрд. лева, което представлява 
27,6% от годишните разчети. Данъчните постъпления са в размер на 6,59 млрд. лева, или 25,4% от планираните за годината. 
Ускорява се и ръстът на приходите от социално и здравноосигурителни вноски - номинално с 4,4% на годишна база до 1,69 
млрд. лева. 
 
Към 31 март 2016 година приходите от помощи от страната и чужбина, в които се включват и средствата от фондовете на 
ЕС, са 1,3 млрд. лева, или 51,1% от годишния разчет. Спрямо първото тримесечие на 2015 година има ръст в размер на 522 
млн. лева. 
 
Разходите по КФП са в размер на 7,23 млрд. лева, което е 20,8% от планираните за годината. В отчета е посочено, че за 
същия период на 2015 година разходите са били в размер на 7,53 млрд. лева. 
 
Вноската на България в бюджета на ЕС през първото тримесечие е почти 254 млн. лева. 
 
 
 
√ МФ пласира 10,5-годишни ДЦК при доходност от 2,41% 
 
Интересът на първия аукцион на вътрешния пазар от три месеца бе сравнително висок 
 
Министерството на финансите (МФ) пласира дългосрочни държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар при ниска 
доходност и сравнително висок интерес. 
 
Финансовото министерство продаде успешно 10,5-годишни облигации с номинална стойност 100 млн. лв. при 
среднопретеглена доходност от 2,41%. 
 
Ведомството предлага емисията за втори път тази година, като на проведения на 25 януари 2016 г. първи аукцион за 
емисията с падеж 27 юли 2026 г. беше отчетена доходност в размер 2,58%. 
 
Търгът на вътрешния пазар бе първият от три месеца насам, като очаквано предизвика интерес. Общият размер на 
подадените поръчки достигна 233,1 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,33. 
 
Имало е и несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност от 44 млн. лв., гласи информацията, публикувана на 
сайта на Българска народна банка, която играе ролята на фискален агент на правителството. Средната цена на допуснатите 
до участие в аукциона поръчки е 97,81 лв. на 100 лв. номинал. 
 
От страна на участниците най-голямо количество ДЦК традиционно придобиха банките – 49,91%, следвани от пенсионните 
и гаранционните фондове с 30,98%, застрахователните дружества с 10%, които също предпочитат книжа с по-дълъг 
хоризонт, инвестиционните посредници с 5,61% и други инвеститори с 3,50%. 
 
Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 228 базисни пункта. Емисията е 
референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на сближаване, който е 
един от Маастрихтските критерии, поясняват още от МФ. 
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√ Програма "Околна среда" увеличи БВП с 1%, изчисли екоминистърът 
 
До края на годината ще бъдат обявени процедури за половината бюджет на оперативната програма 
 
 
С дейностите по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 ресурсът й от 3,5 млрд. лв. влезе в икономиката и доведе 
до 1% ръст на БВП. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на международна конференция 
„Предизвикателства на кохезионната политика на ЕС 2014 -2020“, информира пресцентърът на екоминистерството. 
 
Отчита се още 2,7% ръст на частните инвестиции, открити са 7 хил. временни и 885 постоянни работни места. Ползите от 
кохезионната политика са още подобряване на живота на хората с построените 50 пречиствателни станции за отпадъчни 
води, 18 регионални системи за управление на отпадъците и 2550 км ВиК инфраструктура, отбеляза министърът. 
Изградената водна инфраструктура ще доведе и до икономия на вода. 
 
„Кохезионната политика е много важна – провеждането й дава шанс на България да използва финансовите инструменти 
за развитие на зелената икономика, за провеждане на ключовите реформи (например във ВиК сектора), за прилагането на 
фундаментални принципи (например принципът "замърсителят плаща"). Активно тече дебатът за кръговата икономика, 
допълни Василева.  
 
По думите й в края на действието на програмата през 2015 година е имало бум в строителството. „107% бяха 
разплащанията към бенефициентите по ОПОС, над 3 млрд. лв. са разплатени“, каза още министърът. 
 
Василева съобщи, че до края на годината общият обем на средствата, за които ще бъдат обявени покани за проектни 
предложения, ще достигне 1,650 млрд. лева, или 48,5 на сто от бюджета на новата оперативна програма "Околна среда". 
 
Оперативната програма "Региони в растеж" ще е отворена за кандидатстване на 90% до края на годината, заяви на същия 
форум министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова, цитирана от БТА. 
 
По думите на Лиляна Павлова България и останалите страни от ЕС трябва да отстояват пред ЕП и ЕК бъдещето на 
кохезионната политика. 
 
Не трябва да се подвеждаме от предизвикателствата, които има днес Европа - икономическата и бежанската криза, и 
инвестициите в базисна инфраструктура трябва да продължат, заяви министърът. По думите й иновации са необходими, 
но не може да се искат тези висши цели, ако няма добра базисна инфраструктура. 
 
Следващата важна стъпка, която трябва да извървим за опростяване на правилата, е въвеждането на електронните 
обществени поръчки, коментира вицепремиерът Томислав Дончев. 
 
 
 
√ Фирмите показват голям интерес към програма "Иновации и конкурентоспособност" 
 
В България има много патентовани иновации, заяви зам.-министър Любен Петров 
 
 
Интересът към програма „Иновации и конкурентоспособност“ е голям и подадените проекти надхвърлят многократно 
бюджета на отворените мерки. Това каза Любен Петров, зам.-министър на икономиката, пред Bloomberg TV Bulgaria. 
 
По повод приключилия през февруари първи период по процедурата за подобряване на производствения капацитет в 
малките и средни предприятия той припомни, че проекти се приемаха на три етапа, в зависимост от това на какво 
технологично ниво са компаниите. 
 
„Подадени са 1326 предложения, от които са сключени 475 договора на стойност 258 млн. лв. Поради изключително 
големия интерес през април бяха поканени допълнително 274 кандидата и бяха сключени още договори за над 141 млн. 
лв.“, каза Петров. Вече са изплатени аванси по част от договорите. 
 
По друга процедура с краен срок 4 април 2016 г. за внедряване на иновации в предприятията са постъпили 532 
предложения. Реално 97 млн. лв. е бюджетът на финансовата помощ, но внесените проекти многократно я надхвърлят – 
те са общо за 312 млн. лв.  
 
В процедурата за стартъпи до 5 май са постъпили 879 предложения. Бюджетът на процедурата е 19,5 млн. лв., а са заявени 
над 278 млн. лв. 
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По оперативната програма приоритетен регион е Северозападът – фирмите там ще получават допълнителни бонус точки 
за проектите, припомни зам.-министърът.  
 
Всички проекти се подават по електронен път в ИСУН 2020, а системата устоя на наплива в последния момент, заяви Любен 
Петров. 
 
Той коментира още, че в България има много патентовани иновации и полезни модели. Някои хора са имали 
непатентовани разработки и това е натоварило Патентно ведомство покрай процедурата за кандидатстване. 
 
Компаниите са все по-подготвени и не гледат на европейските програми като на „лесни пари“, а като на средства, с които 
могат реално да оптимизират процесите в своята работа, коментира и Димитър Манов, управител на консултантска 
компания. 
 
Според него в момента компаниите са по-спокойни, че проектите им се оценяват обективно. 
 
 
 
24 часа 
 
√ Фирмите показват голям интерес към програма "Иновации и конкурентоспособност" 
 
Под 1% са щетите в обработваемите площи с противоградна защита, в следствие на големите количества валежи. Това каза 
изпълнителният директор на Изпълнителна Агенция „Борба с градушките” Ваньо Славеев за „Фокус”. 
 
Във връзка с нанесените щети в общините, където бяха регистрирани големи количества валежи от дъжд и градушка, 
Славее обясни, че според информацията, която е обработена засега загубите в Стара Загора - 200 дка череши на 22% и в 
Пловдив, в село Богданица - 400 дка слънчоглед на 15%. 
 
„Сумарно това прави 600 дка на 17% са загубите”, обясни той. 
 
„Ако се сметне от защитаваните 10 млн. и 600 хил. приблизително, значи това прави 0,003%. Има райони, в които още се 
води обследване. При всички положения засега щетите са под 1%”, уточни той. „Защитаваната територия от агенцията, 
която разполага с полигони във Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, е на площ 17 
670 108 кв.км. От тях засети са 10 641 072 кв.км с някаква продукция”, допълни Ваньо Славеев. 
 
По думите му, в по-нататъшната стратегия на Министерството на земеделието и храните е заложено противоградовата 
защита да покрие цялата територия на страната. „Във връзка с това вече започва публичен дебат на 30 май с 
производителите на земеделска продукция във Велико Търново. Работи се по две направления- изграждане на нови 
райони с ракетна противоградова защита, а в останалата част от страната със самолетен способ”, каза още Ваньо Славеев. 
 
√ Показват в Пловдив най-модерното оръжие 
 
12-ото издание на Международната изложба за отбранителна техника "Хемус 2016" ще се проведе в периода 25-28 май в 
Пловдив. 
Тя е под патронажа на Министерството на отбраната и на Министерството на икономиката, с партньорството на 
Сдружението на българската отбранителна индустрия и Международен панаир Пловдив. Участие в нея ще вземат над 60 
чуждестранни и български организации от отбранителната индустрия. Сред тях има представители на Австрия, Германия, 
Израел, Полша, Турция, Франция, Холандия, Швейцария, Швеция и др. За първи път в изложението участват и 
представители от Китай. 
 
Сред изложителите на "Хемус 2016" ще бъдат представени структурите на Министерството на отбраната на Република 
България, както и на Министерството на националната отбрана на Република Полша. 
 
Акценти в изложбата са търговската част на изложението, научно-техническата част и образованието в областта на 
сигурността и отбраната. По време на "Хемус 2016" ще бъдат презентирани висшите военни училища, както и техническите 
университети във Варна и София. 
 
В рамките на Международното изложение за отбранителна техника за първи път Министерство на отбраната ще бъде 
домакин на заседание на Комитета на Партньорството за бойни припаси (ASPC), част от Агенцията на НАТО за поддръжка 
(NSPA). В сесията ще се включат представители както на Агенцията, така и на 18 страни членки на Комитета. 
 
В периода на провеждане на изложбата Институтът по отбрана "Проф. Цветан Лазаров", като съорганизатор в съпътстващи 
мероприятия на "Хемус 2016", ще осъществи Осмата международна научна конференция на тема "Научните изследвания 
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- ключов фактор за придобиване на нови отбранителни способности". Научната конференция ще се проведе на 26 май в 
Конгресния център на Международния панаир. 
 
В програмата на 12-ото издание на Международната изложба за отбранителна техника по традиция са включени още 
статичен показ на съществуващи и придобити нови образци техника, въоръжение и оборудване във формированията от 
Българската армия, демонстрационни стрелби и динамичен показ за демонстриране на способности за съвместни 
действия на формирования от въоръжените сили при провеждане на специални операции. Експонатите за статичния показ 
ще бъдат изложени в обособени центрове пред и в панаирна палата №3. Демонстрационните стрелби ще се състоят на 27 
май на Централен артилерийски технически изпитателен полигон "Змейово". Динамичният показ ще се проведе в 
Пловдив, в основната зона на река Марица и на южният бряг на реката (булевард "Марица"), южно от Международен 
панаир Пловдив. 
 
 
√ Черешите се включват в извънредните мерки за подкрепа на производителите 
 
По настояване на България черешите са включени в списъка на продуктите, за които ще се прилагат допълнителни 
временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои плодове и зеленчуци, през периода от 1 юли 
2016 г. до 30 юни 2017 г. Стопаните ще могат да прилагат познатите вече две мерки - за изтегляне на продуктите от пазара 
и небране на продуктите. 
 
Когато при изтегляне от пазара черешите бъдат предоставени на благотворителни организации или фондации, училища, 
детски градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода, производителите 
ще получат компенсация за продукцията в размер на 48.14 евро на 100 кг. и за транспортните разходи. В случаите, когато 
черешите бъдат унищожени на полето компенсацията ще бъде в размер на 14.44 евро на 100 кг. 
 
Условията за подпомагане на производителите, които не са членове на организации прилагащи оперативни програми, са 
уредени в Наредба № 6 от 28.08.2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане 
на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете. 
 
Мерките ще се прилагат и за останалите продукти, които бяха включени през 2015 г.: домати, моркови, пипер, краставици, 
корнишони, зеле, карфиол, гъби, ябълки, круши, сливи, десертно грозде, праскови и нектарини, киви, портокали, 
клементини, мандарини и някои меки плодове. 
 
Всяка държава-членка може да прилага предвидените мерки за количества до 3 000 тона от един или повече от 
допустимите продукти. 
 
 
Сега 
 
√ Разходите за председателството на ЕС започват от 50 млн. лв. 
 
За подготовката и провеждането на българското председателство на ЕС през 2018 г. вчера кабинетът одобри първоначални 
разходи от 49.858 млн. лв. Първоначално се говореше за далеч по-високи суми, като прогнозите бяха за минимум 60 млн. 
евро. От коментар на финансовия министър Владислав Горанов пред министрите обаче стана ясно, че сметката може да 
набъбне.  
 
По първоначални данни само за ремонта на НДК и резиденция "Бояна" трябваше да се платят 60 млн. лв. Поръчката за 
НДК обаче се оказа за 12.8 млн. лв. вместо обявените 48 млн. лв. Тя беше обявена, а после отменена. Пред министрите 
Горанов е заявил, че по нея още се работи. Не е ясно колко окончателно ще струва ремонтът на резиденция "Бояна". 
Първоначалната цена за ремонтите там бе 12 млн. лв., но сумата също може да бъде орязана. 
 
Вчера не стана ясно за какви точно дейности ще бъдат разпределени одобрените от кабинета средства. От правителството 
уточниха, че в рамките на тази година ще бъдат отпуснати 6.97 млн. лв. по бюджетите на три ведомства - 3.9 млн. лв. за 
Народното събрание, 1.6 млн. лв. за МС и 1.5 млн. лв. за външното министерство. Средствата ще се осигурят от централния 
бюджет. Парите за 2017 и 2018 г. ще се залагат в съответните бюджети.  
 
ВОЕННОТО НДК 
 
Правителството отпусна 5.3 млн. лв. по бюджета на съдебната власт за обзавеждане и оборудване на наказателната 
колегия на Софийския районен съд и районната прокуратура. От есента те трябва да се нанесат в т.нар. Военно НДК на бул. 
"Скобелев". Досега в сградата са инвестирани 14.5 млн. лв. Парите са за окончателното обзавеждане на палатата и бяха 
обещани от премиера Бойко Борисов на председателя на районния съд Методи Лалов при последната инспекция на 
обекта. 
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√ ЕК не дава пари за "Хемус", докато не се построи "Струма" 
 
Европейската комисия (ЕК) няма да финансира строителството на магистрала "Хемус", докато България не завърши 
магистрала "Струма". Това заяви за в. "Сега" Якуб Адамович, говорител на ЕК по въпросите на регионалната политика и 
транспорта, в отговор на въпрос за възможностите за финансиране на българските магистрали. 
 
Кога ще бъде окончателно завършена "Струма" и колко ще струва обаче, все още не се знае. Няма и становище на ЕК дали 
в Кресненското дефиле, през което минава трасето, да се строи един дълъг тунел или няколко по-къси. Причината е, че 
българските власти не са внесли официално документите и не са защитили искането си. Не е готова и задължителната 
екологична оценка. 
 
Това поставя под съмнение обещанията за ускорено изграждане на "Хемус". През февруари по настояване на премиера 
Бойко Борисов беше прекратен търгът за част от продължението на северната магистрала. Мотивът на Борисов беше, че 
проектът е оскъпен и че зад спечелилите обществената поръчка фирми "витаят" съмнения. Официално отговорното 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) съобщи, че обявената поръчка се прекратява поради 
липса на финансиране, но според някои твърдения това е станало по настояване на Брюксел. 
 
От ЕК припомниха, че за периода 2014-2020 г. от европейските структурни фондове за България са предвидени 737 млн. 
евро за пътни проекти. От тях 572 млн. евро са по програма "Транспорт" и 165 млн. евро - по "Региони в растеж". "Не се 
предвиждат средства за строежа на магистрала "Хемус" в този програмен период по програма "Транспорт", се казва 
изрично в отговора на Адамович. Той напомни, че приоритетът "Струма" е бил договорен с българските власти като част 
от европейската транспортна мрежа, която е от "стратегическо значение" за Европейския съюз. Все пак Европейската 
комисия може да обмисли финансиране на други проекти, само ако "Струма" бъде завършена и ако са останали свободни 
средства в този програмен период. 
 
Тази теза потвърдиха вчера в България и представители на главна дирекция "Регионална и урбанистична политика" в ЕК. 
Според тях няма логика България да тръгва към нови големи инфраструктурни проекти, без да е изградила други, вече 
започнати. 
 
Още след прекратяването на търга за "Хемус" управляващите обявиха, че не се отказват от довършването на магистралата 
и планират изграждането й с бюджетни средства. Във връзка с медийни публикации преди седмица МРРБ отново 
декларира, че "са предприети редица стъпки за строителство на обекта". Засега не е ясно какви конкретно са те, освен че 
върви препроектирането за по-евтино строителство и през лятото предстои обявяване на нов търг за строежа на 10 км след 
Ябланица. Не е ясно и колко пари ще отдели държавата, защото досега правителството не е гласувало средства за това. 
 
 
 
 


