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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
БНТ 
 
√ Работи ли схемата с еднодневните трудови договори? 
 
Година след като бяха въведени еднодневните трудови договори в земеделието, вече са ясни първите проблеми, свързани 
с тях. Работниците се страхуват да ги подписват, за да не загубят социалните си помощи, синдикатите наричат договорите 
"форма на робство", самите земеделци нямат време, за да ги сключват, а главната инспекция по труда е принудена да гони 
хората по полето. 
Едва 13 000 души са били наети с еднодневни трудови договори в селското стопанство през миналата година, при общо 
заети в сектора 1,3 млн. души. Това показват данните, обявени от КТ Подкрепа днес. 
 
Ваня Григоров, експерт КТ Подкрепа: "Единственият начин, по който може да се свърши работа на земеделските 
производители, тъй като те са тези, които страдат от липсата на работна ръка, единственият начин, по който това може да 
се случи е към бюрата по труда да бъдат създадени дирекции, които регистрират хората, които имат желание и биха 
работили на полето". 
Сериозни аргументи срещу еднодневните договори в сегашната им форма имат и самите земеделци. 
 
Георги Василев, орехопроизводител: "Много е трудно, ставайки в четири часа сутринта да берете рози, да попълвате 
договори на полето". 
Василев се обяви и срещу внесената в Народното събрание поправка, според която сключването на еднодневни договори 
да може да се отлага с 14 дни след извършването на самата работа. 
 
"На моите работници аз днес не мога да им взема личните данни, как да го направя след 14 дена, след 14 дена те работят 
при друг работодател". 
Според работодателите еднодневните договори изсветляват сектора. 
 
Снежана Славчева, Българска стопанска камара: "Проблемът на земеделските производители е много голям с оглед 
наемането на работна сила. В случая и двете страни са еднакво заинтересовани да се изсветлят отношенията предвид на 
това, че инспекцията по труда редовно извършва проверки". 
 
Теодор Дечев, Асоциация на индустриалния капитал в България: "Има група от хора, крайно неквалифицирани, бих казал 
почти социално изключени, които едновременно с това са единственият контингент, който участва в кампанийна работа 
като тридневно бране на череши". 
 
От началото на годината регистрираните еднодневни договори са 102 000, контролът им обаче е труден. 
 
Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Главна инспекция по труда: "Земеделските площи, притежавани от 
хилядите земеделски производители, понякога са отдалечени от областния център, в който са разположени 
териториалните ни структури за контрол, предполага придвижването с транспорт, придвижването по черни пътища, често 
пъти стигайки до обекта, който предстои да контролираме, работниците се опитват да избягат, не бива и да ги гоним". 
Като решение на проблема работодатели и земеделци предлагат въвеждането на система за разплащане с ваучери или 
онлайн платформа за кратки трудови договори. 
 
Вижте видеото тук. 
 
 
 
 
 
 

http://news.bnt.bg/bg/a/raboti-li-skhemata-s-ednodnevnite-trudovi-dogovori


2 

 

 

Експерт. бг 
 
√ КТ "Подкрепа": Официални посредници трябва да заменят "тарторите" в земеделието 
 
Към бюрата на труда да се създадат отдели, които да действат като посредници и да набират работници за 
земевладелците. Това предлагат от КТ „Подкрепа“ като мярка за противодействие на проблема с т.нар „тартори“ в малките 
населени места – неофициални посредници, които се занимават с „доставка“ на служители. 
 
„Тарторите преговарят със земевладелците, разбират се с тях за начина на плащане, водят им хора – взаимоотношения, 
които са характерни за купуването на гласове. Ако се изхвърлят от системата, работниците ще имат по-голяма сигурност“, 
коментира Ваня Григорова, икономически съветник към синдиката, по време на кръгла маса, обсъждаща въведените 
преди година в земеделието еднодневни трудови договори. 
 
По думите на Григорова в сферата на селското стопанство са заети между 700 000 и 1,3 млн. души. След въвеждането на 
еднодневните трудови договори, са сключени 72 000 такива от 13 000 души или от едва 1,42% от заетите в сектора. Това е 
8 пъти по-малко от очакванията на министерство на труда. 
 
„Все още няма анализ за резултата от въвеждането на еднодневните трудови договори. За сметка на това вече постъпват 
искания от работодатели да се приложат и в сфери извън земеделието – в хотелиерството, ресторантьорството и туризма 
въобще, да не се плащат осигуровки и да отпадне искането на разрешение от инспекцията по труда за наемането на деца 
от 16 – 18 години“, допълни Григорова. 
 
Според президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов последните предложени промени – едноднвените контракти да 
се сключват до 14 дни след извъшването на работата, са против всякакви трудови норми. „Ако това се приема и договорите 
се разпространят и в други сектори, ще бъдем на няколко крачки от разсипването на пазара на труда“, заяви той. 
 
„Работодателите отхвърлиха идеята за такива договори в туризма“, опонира председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Теодор Дечев. По думите му данните за контрактите са неактуални поради 
факта, че еднодневният трудов договор е бил въведен след края на сезонното бране. „Целта е не са де отнемат права, 
а да разберат хората, че не губят помощите си, като си поставят подписа на официален документ“, каза Дечев. И 
предложи друга алтернатива за справяне с тарторите – въвеждане на плащане чрез ваучери. 
 
Депутатът Румен Йончев, който е един от вложителите на законопроекта за еднодневните договори, обаче не вижда 
проблем с тарторите, които – по негови думи – са просто бригадири. „Трудът трябва да бъде организиран, 
самоорганизацията не е забранена от закона“, заяви той. 
 
От Главна инспекция по труда (ГИТ) пък признаха, че са необходими усъвършенстване на законите и по-добро 
администриране на работата в селското стопанство. „Да се сключва договорът 14 дни след положения труд противоречи 
на правото. Има обаче вариант – в самия ден на работника да се дава документ с уникален идентификационен код, който 
да му гарантира, че реалният договор ще бъде сключен по-късно“, коментира изпълнителният директор на ГИТ Румяна 
Михайлова. По данни на инспекцията тази година са сключени 102 000 еднодневни договора, преди да е започнала 
беритбата. 
 
Трудовите договори за един ден бяха въведени миналата година и се прилагат само в земеделието и само за бране на 
плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. 
 
 
NEWS.BG 
 
√ Искат изолиране на „тарторите”, посредници за 1-дневните трудови договори по полето 
 
Към дирекциите на Бюрото по труда да бъдат организирани отдели, които да посредничат в набирането на работници за 
ден за полето. Такава идея има КТ “Подкрепа”. 
 
“Работодателите ще разчитат на работна ръка и няма да се чудят в усилния период откъде да вземат хора”, коментира 
икономическият съветник на КТ “Подкрепа” Ваня Григорова по време на дискусия за еднодневните трудови договори.  
Така и работещите на полето щели да имат сигурност, че ще си получат заплащането и ще имат осигуровки. 
 
От друга страна, с тази промяна щели да бъдат "изхвърлени" от веригата и т.нар. "тартори". Григорова обясни, че за 
набирането на работници, сега земеделските производители ползвали посредническите услуги на местните “тартори“. 
“Разбират се с тях колко работна ръка им е нужна и кога, какво ще е възнаграждението, дали ще има закуска и/или кафе 
сутрин, как тези хора ще стигнат до полето”, поясни икономическият съветник на синдиката. По думите й, същите тези 
взаимоотношения се ползват по време на избори. 
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КТ "Подкрепа", сдружение "Солидарна България" и фондация "Фридрих Еберт" организираха кръгла маса на тема 
"Законодателна прекаризация на труда". 
Припомняме, еднодневните трудови договори бяха въведени през юли 2015 г. Според експерти заетите в  селското 
стопанство са между 700 000 и 1,3 млн. души. 
 
Григорова обяви, че до края на миналата година са подписани 72 000 еднодневни трудови договора. По-малко от 13 000 
души са били наети на този тип договори, сочат данните на НАП. Това са 1,42% от хората, които си изкарват прехраната в 
този сектор. 
 
КТ “Подкрепа” е против идеята еднодневният трудов договор да се подписва до 14 дни след извършване на земеделския 
труд. Според тях така работникът не може да докаже, че е работил на полето, което е важно, за да си получи заплатата и 
осигуровките. 
 
Григорова подчерта, че не е бил направен анализ на ефектите от еднодневните договори. 
Синдикатът е разтревожен и от това, че се обсъжда идея за отпадане на предварително разрешение от Инспекцията по 
труда за наемане на лица между 16 и 18 години. 
 
“Такова разрешение е необходимо, защото трябва да се направи оценка дали въпросните деца могат да работят, дали са 
в достатъчно добро здравословно състояние”, коментира икономическият съветник на КТ “Подкрепа”. Тя направи 
съпоставка с бригадите, за които обаче коментира, че се съобразявали с определени регулации. При бригадите едно дете 
с пневмония няма да работи под дъжда, изтъкна тя. 
 
“Еднодневни трудови договори бяха въведени, не за да се махат права на хората, а с цел хората, които участват в 
събирането на реколтата, да се научат да се подписват на някакво листче и да знаят, че няма да им бъдат отнети 
социалните права”, заяви на свой ред Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
По думите му нямало работодател, който да е казвал, че тези договори трябва да се отнасят до нещо различно, освен 
плодове, зеленчуци, рози... 
Дечев контрира обаче Григорова, като бе категоричен, че навремето бригадите не са се съобразявали с никакви 
регулации. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

Investor.bg 
 
√ Повече книги и по-малко вестници са издадени у нас през 2015 г. 
 
Над половината от всички издадени вестници в страната са в столицата 
 
През 2015 г. в България са издадени повече книги и брошури, въпреки че тиражът им да намалява. Същевременно 
значителен спад се наблюдава при вестниците и тиража им. Това разкриват данни на Националния статистически институт, 
като източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”. 
 
През миналата година у нас са издадени 8 221 книги с тираж малко над 3,9 млн. и 1 099 брошури с тираж над 1 млн. 
 
В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури се увеличава с 24%, докато средният тираж 
намалява от 536 през 2014 г. на 526 през 2015 г., или с 1,9%. 
 
Най-голям дял формира издадената художествена литература за възрастни - 3 035 заглавия с тираж близо 1,5 млн. Тя е 
следвана от научната и учебната литература. 
 
Заглавията, издадени на оригиналния език на написване (вкл. на български език), са близо 74 на сто от всички книги и 
брошури. Преводните заглавия са 2 450 с тираж близо 2,3 млн. От тях повече от половината са заглавия, преведени от 
английски език (над 58%), следват преведените от немски – 7,9%, руски – 6,1%, и френски език – 5,5%. 
 
Издадени книги и брошури и среден тираж през периода 2005 - 2015 г. 
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Графики: НСИ 
 
Изразен спад при вестниците и тиража им 
 
През 2015 г. в България са издадени 283 вестника с годишен тираж над 267 млн., или по 37 броя годишно на човек от 
населението, разкриват още данните на НСИ. Спрямо предходната година издадените вестници намаляват с 12 броя (4,1%), 
а тиражът - с 48 млн. (15,3%). 
 
Издадени вестници през периода 2008 - 2015 г. 
 

 
 
Най-голям дял формират вестниците, излизащи един път седмично – почти 44% от всички заглавия. Издаваните 
ежедневници през миналата година са 51 и формират 18% от всички заглавия в тираж близо 160 млн. 
 
С най-голям дял са изданията от тематична област „Политически, философски, религиозни и културни издания” - почти 
57%. 
 
Най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) - 143 заглавия, или 50,5% от всички издадени в страната. 
 
Издадени вестници по области 
 

 
 
Почти 98% от всички вестници, издавани през 2015 г., са на български език, а чуждоезичните са седем - три на турски, два 
на руски и по един на английски и немски език. 
 
През 2015 г. са издадени и 541 списания и 94 бюлетина, като в сравнение с предходната година списанията се увеличават 
с 2,5%, а бюлетините намаляват с 12,1%. Издадени са 92 списания и бюлетини на чужди езици с годишен тираж 419 хил., 
като най-многобройни са изданията на английски език, следвани от изданията на руски, турски, румънски и немски език. 
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През миналата година са издадени и 108 периодични сборника с тираж 29 хил., като в сравнение с 2014 г. броят им 
нараства с десет, докато тиражът намалява с 11,6%. 
 
 
 
24 часа 
 
√ Всеки данъкоплатец с профил в НАП 
 
Така щели да отсеят рисковите от изрядните 
 
Профил на всеки данъкоплатец - физическо лице или фирма, ще създава НАП, разказаха  за “24 часа” запознати. 
 
В новата информационна система на агенцията, чийто шеф е Бойко Атанасов, ще бъде събрана цялата базова информация 
от данъчните досиета. 
 
Тя ще се съдържа декларирани през годините доходи, имущество и активи, платени данъци, налагани глоби, подавани 
сигнали срещу лицето, извършвани проверки и ревизии, резултатите от тях, извършвани сделки през годините. 
 
Ще има и данни за банкови сметки, за притежавани фирми или дялови участия, за свързани лица, за участие в бордове, за 
доходи от чужбина. 
 
Събирането на тази информация ще позволи на експертите да селектират групи на рискови длъжници и на лоялни 
данъкоплатци, на работещи в рискови браншове, на такива, които трупат малки дългове, но почти непрекъснато, или на 
хора и фирми с големи задължения. 
 
Данните ще се актуализират при всяка кампания с последните данни от данъчните декларации, с информация от банки, 
агенцията по вписванията, търговския регистър и други официални източници. 
 
Профилирането на данъкоплатците ще даде възможност на данъчните инспектори да събират по- ефективно 
задълженията чрез различни способи, както и да предлагат различни улеснения за лоялните си клиенти, за да ги 
насърчават да продължават да се издължават редовно. 
 
 
√ Предлагат 30% гаранция по проекти, свързани с хазарт 
 
Промени в наредбата за финансиране на одобрени проекти за организации с нестопанска цел предлага финансовия 
министър Владислав Горанов. Проектът е обявен на сайта на ведомството за обществено обсъждане. 
 
Целта е по-ефективен контрол върху разходване на средствата за дейностите за социално отговорно поведение според 
Закона за хазарта. Ще се финансират проекти, чиито цели са предпазване на младите хора от хазарт, превенция и лечение 
на хазартна зависимост и/ или социално отговорна реклама и маркетинг, предвижда проектът. 
За да бъде постигната тази цел, министърът предлага промени в контролния механизъм за изразходване на публичния 
ресурс. 
Предлага се увеличаване от 14 на 30 дни на срока за подаване на проектните предложения, за да се добавят конкретни 
дейности за социално отговорно поведение. Одобрението на проектите, което досега се извършваше по решение на 
комисията по хазарта и се утвърждаваше от нейния председател, вече ще се съгласува и с финансовия министър. 
Представителите на Министерството на финансите от един ще бъдат двама. Третата промяна е предоставяне на 
обезпечение от кандидати с одобрени за финансиране проектни предложения, което след изпълнението на проекта ще 
бъде освобождавано. Обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-
малък от 12 месеца, в размер 30% от одобрените средства за финансиране по договора. Министърът предлага още да се 
вдигнат изискванията към юридическите лица с нестопанска цел, които имат право да искат финансиране. Няма да бъдат 
финансирани лица които са получили цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия проект или са 
получили финансиране за някоя от дейностите подлежащи на финансиране повече от два пъти за 5 години, считано от 
датата на сключване на първия договор за финансиране. Въвежда се и ограничение да са изпълнили условия при 
предходно финансиране от комисията по хазарта,  както и да са свързани лица с организатор на хазартни игри/дейности. 
 
 
 
√ Почти 200 млн. лева санкции за общини по европроекти 
Почти 200 млн. лева са финансовите корекции по проекти на общини по две оперативни програма - “Регионално развитие” 
и “Околна среда”, и по селската пограма. 
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41, 45 млн. лв. са по “Регионално развитие”, става ясно от данни, представени от регионалния министър Лиляна Павлова 
в отговор на въпрос на депутата Иван Иванов. 
 
Управляващият орган е наложил общо 975 индивидуални финансови корекции на 178 общини основно заради нарушения 
при обществените поръчки. 
 
Най-често били неправилно съкращавани сроковете за подаване на оферти и за достъп до документация за участие. 
Поръчките били разделяни в разрез със законовите изисквания, били използвани неправомерно методите за оценки, били 
налагани ограничителни изисквания или пък участниците не били третирани равнопоставено. 
 
По-детайлна информация ще бъде представена след окончателното приключване на програмата, уточнява министърът. 
 
По “Околна среда” корекциите били за 121,98 млн. лв. към 8 юни. Това става ясно от писмен отговор на министъра на 
околната среда и водите Ивелина Василева до Иванов. 
 
Те били наложени на 132 общини по 247 договора, финансирани по програмата. Корекции имало и по 562 договора с 
изпълнители по конкретни проекти. 
 
Нарушенията били свързани с обществени поръчки и изпълнението им. 
 
32,9 млн. лв. били корекциите на общини по програмата за селските райони, става ясно от отговор на земеделския 
министър Десислава Танева на въпрос на същия депутат. 
 
Прави впечатление, че община Дългопол е подала 8 проекта за 300 000 лева и финансовите корекции са 100%. 
 
В Костинброд не са покрити разходите по два проекта, чиято стойност е по 1,955 млн. лв. 
 
Община Маджарово не е успяла да финансира два проекта за общо 2, 88 млн. лв. 
 
Сега 
 
√ Масовият бензин закова 2 лева в София 
 
Ценовата ножица се разтвори от 1.69 лв. за А95 в Смолян до 2.05 лв. в Белене 
 
Цените на автомобилните горива вървят нагоре, като в София масовият бензин А95 вече се продава средно за 2 лева. 
Районът на столицата, който е най-големият пазар в България, е и най-скъп. Във Варна и Габрово например цените са 
осезаемо по-ниски. "Разходка" из страната показва огромни разлики между различните вериги и различните градове. Във 
вчерашния ден национален шампион по евтиния е бензиностанция на АР Смолян с цена 1.69 лева за литър А95, а на другия 
полюс са обекти на "ЛУКойл" в Доспат и в Белене с рекордните 2.05 лева за литър, сочат данни на портала Fuelo. 
 
Прави впечатление, че там, където има бензиностанции на нашумелия варненски бизнесмен Веселин Марешки, 
останалите играчи - и малки, и големи вериги - също са "свалили гарда" и продават по-евтино. Така е в Айтос, Габрово, 
Свищов, Горна Оряховица, където на обектите на ВМ Petroleum обикновеният бензин вчера струваше по 1.76 лева и 
конкурентите в същите населени места продаваха или на същата цена, или с 2-3 стотинки отгоре. 
 
Средната цена за страната вчера бе 1.96 лева за литър гориво с октаново число 95. Пълзящото поскъпване на горивата не 
е изненада, то следва котировките на нефта и на долара, както и засиленото търсене. В средата на март масовият бензин 
у нас бе паднал до средно 1.80 лева. Но оттогава суровият петрол поскъпна и в момента кръжи около 50 долара за барел. 
А още миналия месец експерти прогнозираха, че през лятото бензинът ще надскочи 2 лева - както всяка година се случва 
в сезона на големите отпуски и увеличените пътувания. 
 
По данни на европейския енергиен портал Energy.eu в момента цените на масовия бензин без акцизи и ДДС са по-високи 
в България, отколкото в други 12 държави от ЕС. Цената без данъци у нас е 47.3 евроцента - съвсем близо до средната 
стойност за 28-те от ЕС - 48.3 евроцента за литър. Подобна е картината и за дизела - в 14 държави от ЕС той е по-евтин 
преди облагането с акциз и ДДС. 
 
ФЕНОМЕН 
 
Каквито и да са мотивите и начините, по които го постига, аптечният бос от Варна успя да направи революция на българския 
пазар на горива, като развали спазваната дълги години тактика на основните играчи да се придържат към еднакви или 
разминаващи се със стотинка-две цени. Съперници на Марешки твърдят, че имат съмнения в качеството на горивата, а 
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други коментират, че с акцията "ниски цени", вместо да плаща за реклама, той си прави хитра предизборна кампания - 
бизнесменът обяви, че е кандидат за президент. В момента продължава разследването на КЗК за картел при продажбите 
на горива. Събират се доказателства за наговаряне на цени между 7 компании - "ЛУКойл България", "Шел България", 
"Ромпетрол България", "Еко България", "ОМВ България", "Петрол" и "НИС Петрол". Резултатът от проверката се очаква до 
средата на юли. 
 
 
√ Енергийният регулатор потвърди сметките за по-евтин газ от юли 
 
Работната група към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е потвърдила изчисленията на "Булгаргаз" за 
понижаване на цената на природния газ за периода юли-септември, става ясно от публикувания на страницата на 
регулатора доклад. На 10 юни газовата компания внесе в КЕВР ценовото си заявление, според което очаква цена от 281.08 
лв. за 1000 куб. м. Това е с 9.97% по-евтино спрямо второто тримесечие на тази година. 
 
Предложението ще бъде обсъдено на заседание на енергийния регулатор в четвъртък. Анализите на работната група 
потвърждават, че цената на суровината от "Газпром" през третото тримесечие спрямо второто ще е 10% по-ниска. Според 
статистиката в летните месеци се увеличава калоричността на газа от Русия, което малко оскъпявало доставките. Върху 
цената обаче влияе и намаляващата стойност на щатския долар - с 2.51%, в сравнение с периода април-юни. 
 
От доклада на КЕВР става ясно, че за третото тримесечие "Булгаргаз" е заявил за доставка 558 млн. куб. м газ, което е 
средно с 12% по-малко спрямо предишните месеци. Транзитните такси за преминаването на суровината през територията 
на Румъния са 3.16 млн. евро. Според данните към 30 април дългосрочните задължения на "Булгаргаз" са в размер на 35 
млн. лева - основно по споразумения за разсрочване на задължения за пренос и съхранение на природен газ към 
"Булгартрансгаз". 
 
 
 
Монитор 
 
√ Русия удължи ембаргото върху БГ храни с още 1 година 
 
Русия удължава ембаргото върху храни от България с още една година. Това каза пред журналисти министърът на 
земеделието и храните Десислава Танева. Тя посочи, че с постановление на руското правителство от месец май, това 
ембарго се отменя единствено за месото и зеленчуците, предназначени за производство на детски храни. „В рамките на 
посещението ми на Петербургския международен икономически форум, проведохме среща с министъра на земеделието 
на руската федерация. В постановлението пишеше, че руското министерство на земеделието ще провежда процедурата 
по одобрението на тези оператори, които имат интерес към тази ниша- детското хранене. Бяхме уведомени, че 
документите, които ще уреждат прилагането на това постановление или как и по какъв начин един оператор може да влезе 
на руския пазар с меса и зеленчуци за детско хранене, все още са на обсъждане в руското правителство и ще бъдат 
издадени, като със сигурност това ще бъде разрешителен режим провеждан от руските власти“, обясни Танева, цитирана 
от "Фокус". Министърът на земеделието и храните каза още, че МЗХ ще подкрепи домакинството на България в 
международната конференция „Мир и земеделие", която ще се проведе през 2017 година. „Радваме се, че България ще 
бъде домакин през следващата година и ще може да даде своя принос в разпространяването на посланието, че мирът в 
света означава устойчиво земеделие и гарантирано изхранване на населението. Ще приветстваме и ще подкрепим в този 
проект да има нови държави, така че посланието да стигне до възможно най-много гора, най-много общества“, каза още 
Десислава Танева. 
 


