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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Монитор 
 
√ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал: Несигурната международна обстановка удря по 
инвестициите 
 
Визитка:  
Роден е на 1 април 1959 г.  
Завършил е Техническия университет в София, специалност "Автоматика" 
Бил е преподавател по "Управление на нестопански организации" в Университета за национално и световно стопанство 
Последователно е бил изпълнителен директор на фондация "Еврика", управляващ съдружник на "БИК Холд", а от 1999 г. е 
изпълнителен директор на "Стара планина Холд" АД 
- Г-н Велев, как ще се отрази на бизнеса случващото се в международен план - атентати във Франция, опит за преврат 
в Турция? Какви ще са последиците върху икономическата обстановка? 
- Безспорно тази обстановка на несигурност се отразява върху намеренията за инвестиции. Най-малкото поне се очаква 
предприемачите да се въздържат за определен период, поне докато се успокои обстановката. Особено когато говорим за 
събитията в Турция, трябва да имаме предвид, че това е съвсем близо до нас. За съжаление при тези международни 
отношения е облагодетелствана само тази част от бизнеса, която се занимава с производството на оръжие. Тази част от 
бизнеса обаче не създава потребителски стойности, които да са полезни за хората. 
- Върху кои сфери може да има най-негативно влияние? 
- Най-бързата реакция е върху туризма. Една такава обстановка безспорно пренасочва туристическите дестинации. Разбира 
се, ние можем да имаме някакъв плюс от цялата ситуация, но като цяло обстановката не се отразява добре върху страната 
ни. Това е фактор, който все пак препятства инвестициите. 
- Другата важна тема е отделянето на Великобритания от Европейския съюз. Знаете, че това ще е дълъг процес, но 
все пак какви са вашите очаквания във връзка с Brexit? 
- Безспорно отделянето на Великобритания е негативно за Европейския съюз. Тя е в топ 10 на развитите икономики, както 
и един от важните ни търговски партньори. Факт е, че излизането й ще отслаби Европейския съюз. Местни бенефициенти 
на евросредства пък ще получат по-малко като разлика между платен членски внос и субсидии. Но все пак процесът на 
отделяне е дългогодишен и не е стартирал. В същото време Великобритания трябва да изпълнява задълженията си към 
ЕС. Много е важно и какви ще са условията, при които ще се отдели. Първите ефекти обаче, които се забелязаха веднага и 
се отразяват върху бизнеса, са свързани с курса на паунда. Той падна с около 10% още след като станаха известни 
резултатите от референдума. От една страна, това затруднява нашия износ. Обединеното кралство е в топ 10 по 
дестинациите по износ. От друга страна, ще понижи и оскъпи туризма. 
- Експерти вече коментираха, че пътуванията на англичани към други дестинации като цяло ще намалеят и това 
може да удари туризма ни. 
- Точно така, тъй като ще могат да заплатят по-малко туристически услуги. Това ще понижи покупателната им способност у 
нас. По-лошото е, че се променя балансът в Европейския съюз в полза на бюрокрацията. Англия се противопоставяше на 
раздутата администрация в Брюксел и е страната, която най-силно търсеше по-добрите условия за правене на бизнес. 
- Тоест Brexit ще увеличи бюрокрацията в Брюксел, така ли? 
- Има такъв риск. Затова се надявам да се предприемат мерки. 
- Кажете какви са очакванията ви за британските инвестиции у нас? И очаквате ли британски фирми да се преместят 
заради нестабилната обстановка там? 
- Ако изобщо има някакво движение на британски фирми, то ще е по-скоро към Северна Ирландия. По-близо е и по-
изгодно за тях, както да речем гръцки фирми се местят у нас. Но такова масово преместване едва ли ще има. Нещо повече, 
Великобритания дори се обяви за намаляване на корпоративния данък като средство за засилване на 
конкурентоспособността. А що се отнася до инвестициите, може би няма да е драстично, но очаквам да намалеят. 
- Кои сфери ще засегне най вече това? 
- Не мога да кажа конкретно, но това не е най-същественото, тъй като размерът на британските инвестиции у нас не е сред 
големите и няма толкова да ни засегне. 
- Създаде ли се тогава според вас излишна психоза по темата Brexit? Смятате ли, че много българи, които учат и 
работят на Острова, ще се завърнат у нас? 
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- Около 80 000 българи работят на Острова, има и много наши студенти. Но аз не очаквам коренна промяна в режима и все 
пак става дума за дълги преговори. Така че в следващите 1 - 2 години едва ли ще се случи нещо. Вярно е, че това може да 
повлияе на решението на някои хора, които да поискат да потърсят алтернатива, но едва ли ще е масово. 
- Беше изказана хипотеза, че дори да решат да напуснат Острова, по-скоро сънародниците ни биха се преместили в 
други големи европейски страни, вместо да се завърнат у нас. Споделяте ли това? 
- Не смятам, че ще има масова потребност от преместване. Но, разбира се, че биха предпочели да се преместят в други 
страни, отколкото да се приберат у нас. 
- Какво е вашето мнение за идеята за 10% данък "уикенд"? 
- Данък "уикенд" стана известен с частично възстановяване на данъчен кредит, когато има ползване за лични цели на 
служебни активи, било то автомобил или нещо друго, то трябва да се третира като личен приход на хората. Без 
предлаганите поправки в закона има неяснота и при данъчна ревизия могат да се търсят при тези лични приходи и да се 
обложат доходите на физическите лица. Промяната в закона решава точно този проблем. Компаниите могат да изберат 
дали да се възползват от опцията да обложат тези разходи, които са в частта за лично ползване, с еднократен данък върху 
разходите от 10%. Тогава в този случай законът казва, че не се дължи ДОД от физическите лица. Има и възможност да се 
избере и другият подход - да се облагат като доходи на физическите лица, да се плащат осигуровки върху тези доходи, но 
пък тогава няма да има корпоративен данък. Така че предприятията имат възможност да изберат едното или другото. 
Добре е, че при автомобилите може да се избират различни варианти - за временно ползване или за изминати километри, 
или просто да се вземе съотношението 50:50. При недвижимите имоти пък е предложено като вариант за избор отново 
временно ползване или частта от площта, която се ползва за лични цели. За другите активи има 20% за лично ползване да 
бъде основата, върху която да се плащат тези 10% корпоративен данък или пък данък доходи на физически лица. 
- Приемате ли идеята на социалното министерство да се дават 50% от майчинството върху заплатата, ако жената 
се върне рано на работа? 
- Да, ние подкрепяме подобна мярка, защото ще насърчи жените да се връщат по-рано на работното място и да не се 
дисквалифицират. Това ще спомогне и за по-добрите им доходи и съответно пенсии. Също така непрекъснато акцентираме 
върху това, че имаме недостиг на човешки ресурси, така че тази мярка ще помогне до някаква степен за преодоляването 
на този проблем. 
- Но от това биха се възползвали само жените с високи доходи и осигуровки? 
- Така е. Често жените се връщат по-рано на работа и получават възнаграждения по някакъв друг начин, вярно е, че има 
сив сектор. Но една такава промяна би спомогнала и за изсветляване на тази част. 
- Като споменахте за недостига на човешки ресурси, кажете в кои сфери има най-голям дефицит на кадри? 
- Най-вече на инженерно-технически кадри. Става дума за машинни инженери, електроинженери, енергетици. Трябва да 
се вземат спешни мерки за повишаване на привлекателността на тези професии. В същото време има излишък на юристи, 
на икономисти. А за това образование плащаме всички ние като данъкоплатци. 
- Фирми заявиха желание да изучават ученици за ИТ сектора, това може ли да реши до голяма степен проблема? 
- Точно така. Тези проблеми трябва да се решават дори още в началното образование. При липса на интерес към природо-
математическите науки децата трудно биха се насочили след това към инженерни професии. Затова е важно и в средното 
образование децата да се насочват към такива специалности чрез стипендии, създаване на защитени професии. Но дори 
веднага да се предприемат реформи, те ще дадат резултат след няколко години, а имаме нужда от такива кадри днес. 
Затова трябва да се работи и върху привличането на такива специалисти от български диаспори в Молдова, Украйна, 
Западните покрайнини. И това не се отнася само за ИТ сектора, а и за туризма и изцяло за производството. Така че трябва 
да се работи и в двете направления. Вярно е, че безработните вече са под средното ниво за ЕС, но голяма част от хората 
нямат квалификация за местата, където се търсят кадри. 
 
Телевизия Европа 
 
√ Бизнесът подкрепя законопроекта за въвеждане на 10% данък „уикенд“ 
 
Бизнесът ще получи облекчение от въвеждането на 10 % данък Уикенд, смятат работодателските организации. Според 
председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев ако бъде приет, новият налог ще изчисти 
неяснотите какво точно се дължи върху активите, които ползваме и за лични нужди. Интересното в случая е, че до момента 
ако един работник ползва служебен автомобил, например, той е този, който е трябвало да декларира това като свой доход 
и да плати данък общ доход и осигуровки върху сумата. Докато след промените данък "Уикенд" ще се заплаща от фирмата. 
Въпреки критиките на опозицията и експерти, работодателските организации, оказва се, подкрепят новия законопроект за 
въвеждането на така наречения данък "уикенд". Той предвижда налогът да се фиксира на 10%. Според бизнес 
организациите в страната новият данък ще внесе яснота какво точно трябва да платят фирмите на държавата за служебните 
активи, които се ползват и за лични цели. Всяка година до 31 март работодателите ще трябва да внасят в хазната данък, 
защото имат фирмени активи, които се предполага, че ползват и за лични нужди като служебните автомобили, например. 
Данък уикенд се изчислява по методика, изготвена от работодателя, или по автоматична формула - 80-20%. 80% за 
служебни и 20 за лични цели. Така, например, ако даден служител има разход 100лв и работодателят приеме, че 20 от тях 
са за лично ползване, то фирмата дължи 10 % данък върху 20лв, тоест 2 лв еднократно. 
Васил Велев -председател на АИКБ: 
"Бизнесът подкрепя този закон, с него се внася яснота за начина на облагане на личното потребление на служебните 
активи." 
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Непаричен приход ще се нарича времето, за което сме ползвали фирмените активи за лични нужди. Има два възможности 
за плащане на данък за тези приходи. 
Васил Велев - председател на АИКБ: 
"Приходите в натура,каквото представлява ползването за лични цели на служебни активи би следвало да се облагат не 
само с 10% данък, но и с осигуровки, които са под 30% тоест реално по изгодно би било за една компания като разходи 
върху тези непарични приходи да се обложи с корпоративен данък 10% -това ще се избере вече от компаниите." 
Според бизнеса новия налог ще донесе облекчение на административната тежест. 
Васил Велев - председател на АИКБ: 
"Ще се облекчи начина на деклариране и плащане на този данък - плаща се веднъж в годината , разглеждат се три групи 
активи и три подхода - фирмата избира подход." 
Все още не е ясно дали подобни мерки ще се въведат и за администрацията, която също ползва служебни автомобили, 
включително и през уикенда." 
 
Moreto.net 
 
√ Бизнесът подкрепя законопроекта за въвеждане на 10% данък „уикенд“ 
 
Бизнесът ще получи облекчение от въвеждането на 10 % данък Уикенд, смятат работодателските организации. Според 
председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев ако бъде приет, новият налог ще изчисти 
неяснотите какво точно се дължи върху активите, които ползваме и за лични нужди. Интересното в случая е, че до момента 
ако един работник ползва служебен автомобил, например, той е този, който е трябвало да декларира това като свой доход 
и да плати данък общ доход и осигуровки върху сумата. Докато след промените данък "Уикенд" ще се заплаща от фирмата. 
Въпреки критиките на опозицията и експерти, работодателските организации, оказва се, подкрепят новия законопроект за 
въвеждането на така наречения данък "уикенд". Той предвижда налогът да се фиксира на 10%. Според бизнес 
организациите в страната новият данък ще внесе яснота какво точно трябва да платят фирмите на държавата за служебните 
активи, които се ползват и за лични цели. Всяка година до 31 март работодателите ще трябва да внасят в хазната данък, 
защото имат фирмени активи, които се предполага, че ползват и за лични нужди като служебните автомобили, например. 
Данък уикенд се изчислява по методика, изготвена от работодателя, или по автоматична формула - 80-20%. 80% за 
служебни и 20 за лични цели. Така, например, ако даден служител има разход 100лв и работодателят приеме, че 20 от тях 
са за лично ползване, то фирмата дължи 10 % данък върху 20лв, тоест 2 лв еднократно.  
Васил Велев -председател на АИКБ:  
"Бизнесът подкрепя този закон, с него се внася яснота за начина на облагане на личното потребление на служебните 
активи."  
Непаричен приход ще се нарича времето, за което сме ползвали фирмените активи за лични нужди. Има два възможности 
за плащане на данък за тези приходи.  
Васил Велев - председател на АИКБ:  
"Приходите в натура,каквото представлява ползването за лични цели на служебни активи би следвало да се облагат не 
само с 10% данък, но и с осигуровки, които са под 30% тоест реално по изгодно би било за една компания като разходи 
върху тези непарични приходи да се обложи с корпоративен данък 10% -това ще се избере вече от компаниите."  
Според бизнеса новия налог ще донесе облекчение на административната тежест.  
Васил Велев - председател на АИКБ:  
"Ще се облекчи начина на деклариране и плащане на този данък - плаща се веднъж в годината , разглеждат се три групи 
активи и три подхода - фирмата избира подход."  
Все още не е ясно дали подобни мерки ще се въведат и за администрацията, която също ползва служебни автомобили, 
включително и през уикенда." 
 
Екип Нюз 
 
√ Бизнесът подкрепя законопроекта за въвеждане на 10% данък „уикенд“ 
 
Бизнесът ще получи облекчение от въвеждането на 10 % данък Уикенд, смятат работодателските организации. Според 
председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев ако бъде приет, новият налог ще изчисти 
неяснотите какво точно се дължи върху активите, които ползваме и за лични нужди. Интересното в случая е, че до момента 
ако един работник ползва служебен автомобил, например, той е този, който е трябвало да декларира това като свой доход 
и да плати данък общ доход и осигуровки върху сумата. Докато след промените данък "Уикенд" ще се заплаща от фирмата. 
Въпреки критиките на опозицията и експерти, работодателските организации, оказва се, подкрепят новия законопроект за 
въвеждането на така наречения данък "уикенд". Той предвижда налогът да се фиксира на 10%. Според бизнес 
организациите в страната новият данък ще внесе яснота какво точно трябва да платят фирмите на държавата за служебните 
активи, които се ползват и за лични цели. Всяка година до 31 март работодателите ще трябва да внасят в хазната данък, 
защото имат фирмени активи, които се предполага, че ползват и за лични нужди като служебните автомобили, например. 
Данък уикенд се изчислява по методика, изготвена от работодателя, или по автоматична формула - 80-20%. 80% за 
служебни и 20 за лични цели. Така, например, ако даден служител има разход 100лв и работодателят приеме, че 20 от тях 
са за лично ползване, то фирмата дължи 10 % данък върху 20лв, тоест 2 лв еднократно. 
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Васил Велев -председател на АИКБ: 
"Бизнесът подкрепя този закон, с него се внася яснота за начина на облагане на личното потребление на служебните 
активи." 
Непаричен приход ще се нарича времето, за което сме ползвали фирмените активи за лични нужди. Има два възможности 
за плащане на данък за тези приходи. 
Васил Велев - председател на АИКБ: 
"Приходите в натура,каквото представлява ползването за лични цели на служебни активи би следвало да се облагат не 
само с 10% данък, но и с осигуровки, които са под 30% тоест реално по изгодно би било за една компания като разходи 
върху тези непарични приходи да се обложи с корпоративен данък 10% -това ще се избере вече от компаниите." 
Според бизнеса новия налог ще донесе облекчение на административната тежест. 
Васил Велев - председател на АИКБ: 
"Ще се облекчи начина на деклариране и плащане на този данък - плаща се веднъж в годината , разглеждат се три групи 
активи и три подхода - фирмата избира подход." 
Все още не е ясно дали подобни мерки ще се въведат и за администрацията, която също ползва служебни автомобили, 
включително и през уикенда." 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Мениджър 
 
√ Правителството актуализира плановете за функциониране на държавата при война 
 
Министрите са приели Директива за привеждането на страната в готовност за работа във военно време. Това става ясно от 
справка в Правно-информационната система на МС, където е публикувано Решение на МС № 582 от 14 юли 2016 г., 
предаде БГНЕС. 
Съдържанието на документа за функциониране на държавата в състояние на война е "секретно". Приемането на 
решението вероятно е станало по време на закритата част на последното правителствено заседание или е взето "на 
подпис" ден по-късно. 
С правителственото решение на практика се актуализира готовността на държавата за работа във военно време, с цел 
привеждането й към новите реалности, тъй като успоредно с приемането на Директивата, министрите отменят Решение 
№166 на МС от 2002 г., с което също се е уреждало функционирането на държавата при война. Правителственото решение 
отпреди 14 години е с гриф "строго секретно". 
До три месеца министърът на отбраната трябва да внесе за приемане от Междуведомствения съвет по отбранителна 
индустрия и сигурност на доставките към МС Указания по прилагане на новоприетата Директива. За същия срок трябва да 
бъдат разработени и планове за привеждане в готовност за работа във военно време. В срок от една година държавните 
органи, общините и организации с възложени военновременни задачи, трябва да разработят планове за привеждане на 
структурите си във военно време. 
 
Радио К2 
 
√ Десислава Танева: На 18 юли стартираме приема на документи по Програмата за морско дело и рибарство, както и 
изкупуването на частните гори 
 
Десислава Танева, министър на земеделието и храните, член на КК на ПП ГЕРБ, в разговор с Илиана Беновска в седмичното 
обзорно политическо предаване "Беновска пита" по "Канал 3" и "Радио К2", заяви позиции по следните теми: 
Атентатът в Ница и неуспешният опит за държавен преврат в Турция. 
"Каква е Вашата политическа оценка за това, което се случи точно за два дни, жестока касапница в един от най-красивите 
курорти на света Ница и последвалия опит за преврат в Анкара?", започна разговора водещата Илиана Беновска. Десислава 
Танева отговори, че за съжаление това е част от ежедневието ни. Тя продължи, че тези събития показват, че ние като народ 
трябва да имаме много ясна позиция за това къде сме, какво трябва да правим и в какъв свят искаме да живеем. "Всичко 
това, което се случва, трябва да ни провокира и да загърбим дребнотемието, да бъдем по-единни, да бъдем обединени 
зад национална кауза, която е за това да има мир и добросъседство и да бъдем безкомпромисни в това!", категорична 
беше министър Танева. Тя подчерта, че трябва да запазим прагматичната си оценка и да бъдем обединен народ. Десислава 
Танева изрази убедеността си, че премиерът Борисов може да изгради това обединение и тази позиция, която ще доведе 
до мир и спокойствие за страната ни. 
"В началото на предаването направих едно обръщение към г-н Борисов и политиците, че г-н Борисов е длъжен да защити 
Балканите и България, тъй като Вие знаете, че България е остров на стабилността в региона, около нас нито едно 
правителство не е стабилно. И вчера по радиото като правих интервюта с много от политиците в България във връзка с 
това, което се случи в Турция, всички застанаха единно зад моето предложение като тяхна позиция, че премиерът трябва, 
негова задача е, длъжен е да излезе пред ЕС, САЩ и Русия с отговорно изискване за геополитическа позиция, финансов 
ресурс и права. Той трябва да оглави, може би, защитата на региона, без да Ви звучи много бомбастично!", обясни 
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водещата Илиана Беновска. Десислава Танева заяви, че премиерът е показал, че в такива ситуации взема най-добрите 
решения за народа си и е убедена, че сега ще направи същото. 
Предложението на БСП за създаване на държавно предприятие, което да изкупува продукцията на малките земеделски 
производители. 
"Новият лидер на БСП Корнелия Нинова днес имаше форум, на който направи пространно изказване за различни видове 
действия и политики на БСП. Едно обаче ми направи впечатление, че във Вашата област г-жа Нинова заяви, че по 
отношение на връщане на държавата в земеделието, което е цел, част от програмата на БСП, което те ще предложат през 
октомври, е готов законопроект, с който левицата предлага създаването на държавно земеделско предприятие. за да 
изясним всичко ще Ви прочета малко от нейното изказване, по думите й целта е "Свободната нераздадена държавна земя 
да се вкара като апортна вноска в това земеделско предприятие и то да се занимава с изкупуване на земеделската 
продукция на дребния земеделец, а не големите прекупвачи да го изнудват да му купуват евтино стоката и на пазара на 
потребителите да я продават 10 пъти по-скъпо". За мен възникнаха най-малко два въпроса, но първият е каква е тази 
свободна, нераздадена земя?", попита водещата Илиана Беновска. Десислава Танева отговори, че за първи път чува тази 
концепция. Тя продължи, че вероятно това е част от платформата на БСП за връщане на държавата в икономиката, като в 
първоначално представения план земеделската земя не се е включвала. Министър Танева изрази мнение, че вероятно 
Корнелия Нинова е имала предвид държавния поземлен фонд, който е много малко в България, малко над 2 милиона 
декара, за сравнение обработваемата земя е около 40 милиона декара. На въпроса за какво се използва този фонд и откъде 
е, земеделският министър отговори, че това е земя, която е собственост на държавата след процеса на възстановяване на 
земеделските земи, който приключва през 1991 г. Част от такъв фонд, който не е разпределен, служи и за възстановяване 
на земеделски земи съгласно съдебни решения по дела, които има и в момента. Министър Танева обясни, че около 90% 
от тази земя се отдава чрез търг също на земеделски стопани и държавата генерира един много добър приход, който през 
годините расте. 
Относно конкретното предложение, Десислава Танева заяви, че иска да започне с положителното, а то е, че това вече е 
конкретна политика на БСП и добави: "А не да изваждаме от контекста една тема, като европейските фондове, и за да 
докажем, че сме категорична опозиция, казваме една неистина, искам да бъда дипломатична!". Тя продължи обаче, че 
концепцията на ГЕРБ за развитие на земеделието няма как да включи подобна теза. Освен това предлагания от БСП подход 
е в пълно противоречие с основния принцип на функциониране на икономиката, а това е пазарният принцип. Освен това 
ние в момента трябва да изпълняваме европейските регламенти, а те няма как да допуснат подобно нещо, като причината 
за това е нарушаването на конкуренцията. 
Десислава Танева заяви, че предлаганият от БСП модел не би довел до по-добро състояние на фермерите, защото при 
един напълно раздържавен сектор, каквото е земеделието, да се вкара изкуствено държавата като структура, която да 
търгува, не би могло да бъде ефективно. Причините за това са много, включително и корупционните нива в 
администрацията. 
"Искате да кажете, че ако вкарате държавни служители в подобно предприятие, те ще влязат в корупционни схеми? С кого, 
с изкупвачите или с производителите?", попита водещата Илиана Беновска, Десислава Танева отговори, че е убедена, че 
всичко това няма да бъде от полза за този, който произвежда. Земеделският министър се съгласи, че проблемът с 
изкупуването на земеделската продукция на ниски цени съществува, въпросът е обаче как той да бъде разрешен. Тя 
обясни, че би предложила модел, който е много по-бавен и върви на базата на предприемачеството. Десислава Танева 
каза, че в началото на мандата на кабинета "Борисов 2" организациите на производителите са били едва 4, а в момента 
вече са 34 и точно на този модел на организиране на самите производители трябва да се залага.  
"Вие имахте почти цял мандат по време на предишното правителство на Борисов, вярно, че не бяхте Вие министър, но 
бяхте председател на Комисията в Народното събрание. Второ, не виждам как ще успеете да преборите на практика това, 
че наистина дребните производители са принудени да продават на прекупвачите и прекупвачите със свободна ръка могат 
да определят, именно на принципа на пазарната икономика, както Вие казвате, цените. И се получава един голям марж 
между онзи, който е произвел 5 домата и онзи, който има пари да закупи 500 000?", попита водещата Илиана Беновска, 
Десислава Танева отговори, че се получава голям марж между магазина, в който потребителят дава 10 единици за продукт 
и тази стойност, която отива за производителя. Тя се съгласи с водещата, че справедливостта за земеделския производител 
се губи и той получава по-малката част от дохода, за който се продава неговата продукция. "Това е процес, който трябва 
да тръгне и като разбиране на земеделската общност, това насила не може да стане!", заяви министър Танева. Тя подчерта, 
че вече има 34 организации на производители, част от тях ползват и инвестиционна подкрепа да направят бази, които да 
сортират, да пакетират продукцията, за да могат да продадат директно на по-висока цена. Това е правилният път, но е 
необходимо време. 
"Аз имам тук една ябълка, с какво право мога да Ви я продам, тя трябва да е сертифицирана вероятно, да е проверена 
каква е, така ли?", попита водещата Илиана Беновска, Десислава Танева отговори, че това е така и производителят трябва 
да е регистриран. "Можете ли да купите моята ябълка сега тук, искам да Ви продам тази ябълка?", продължи с въпросите 
си водещата, земеделският министър отговори, че ако иска може, ако обаче водещата отговаря на съответните условия. 
"И няма да ме арестива някой, значи малкият производител може да дойде и да каже - аз продавам тази ябълка?", отново 
попита водещата, Десислава Танева отговори, че няма значение дали е малък или голям, просто има ред, по който всеки 
може да продаде продукцията си. Тя обясни, че например при животновъдите, при кланиците изискванията за директни 
продажби са били облекчени до известна степен, но гарантиращи на производителя, че купувайки директно от този 
производител, продукцията отговаря на всички хигиенни изисквания. 
Потреблението на биохрани. 
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"Защо не направите локални тържища за местните производители, вместо да идва големият прекупвач да ми изкупува 
моята ябълка, Вашата ябълка, ние да се съберем и който проявява интерес към биохрани, към домашно производство, да 
дойде от София?", попита водещата Илиана Беновска, Десислава Танева отговори, че вече функционират и такива 
фермерски пазари. Тя обясни, че в София има инициативи за организирането на такива фермерски пазари и те се радват 
на голям интерес. 
"Дайте да съберем малко информация и да направим една разяснителна кампания, защото много хора се стремят да се 
хранят природосъобразно и полезно, можем ли да го направим това?", предложи водещата, Десислава Танева отговори, 
че това е възможно, но трябва да се знае, че потребителят иска да потребява определен вид храна и съответно има 
определена възможност какво да плати за тази храна. "Всички говорим, че искаме биопродукти, натурални млечни 
продукти, но влизаме в магазина и си избираме това, което е по-евтино. Процентът на потребление на тези биохрани, 
независимо от огромния ръст в последно време, не само в България, но и в Европа има такава тенденция, е значително 
по-ниско, отколкото при конвенционалните храни!", обясни земеделският министър. Затова трябва да се говори разумно 
и обективно за потребителя. Министър Танева обясни, че според статистиката потреблението от общия доход за храни 
спада и отива за други нужди, които имат домакинствата. Домакинствата трябва да имат и осъзната необходимост от 
потреблението на органични храни и процентът, който се отделя за храните, на практика ще бъде по-висок, но възможен, 
обясни още Десислава Танева.  
"Приемате ли моето предложение, да се организираме ли най-късно септември да започнем?", попита водещата, 
земеделският министър отговори, че е съгласна. 
Европейските субсидии за българското земеделие. 
"Тази ябълка, която държа, вероятно е от чужбина, сигурно е полска. Е добре, аз искам да захапя една българска ябълка, 
да ми мирише на България и да ми е вкусно, много хора мисля, че ще ме подкрепят!", заяви водещата Илиана Беновска, 
Десислава Танева отговори, че в търговската мрежа със сигурност има и български ябълки, но просто са по-скъпи от 
полските. 
"Това е въпрос, на който не ми се заговаря, защото ще трябва да сложим до Вас г-жа Меглена Кунева и да я питаме защо 
се присъединихме ние към ЕС при по-неизгодни условия в селското стопанство от Полша, Чехия и Унгария, помните ли 
го?", попита водещата Илиана Беновска, Десислава Танева отговори, че не иска да се връща към времето, когато сме се 
присъединявали към ЕС, защото сега е лесно да извадим всички минуси, особено след като сме изпитали ефекта на 
грешните решения. Важното е какво ще направим оттук нататък. Земеделският министър обясни, че българската ябълка е 
по-скъпа по много причини - по-ниско субсидиране, по-ниски добиви.  
Десислава Танева обясни, че положителното нещо е, че в новия програмен период за пръв път използваме обвързаната 
подкрепа, която е довела до значително по-високи субсидии за растениевъдството и животновъдството. Вече втора година 
можем да отчетем растеж на този вид земеделско производство. Земеделският министър изрази надеждата си с 
последователното прилагане на тази политика до края на програмния период България ще достигне обеми на 
производство, които е имала. 
Ще загубим ли средства по ПРСР? 
"Ще ни спира ли ЕК някакви средства по ПРСР, какво се изясни?", попита водещата Илиана Беновска, Десислава Танева 
отговори, че са били пределно ясни и максимално публични и в момента на страницата на МЗХ могат да се намерят всички 
проучвания, по които текът определени процедури за санкции. "Повторете пак тогава, колко пари са нестабилни?", 
продължи с въпросите си водещата, земеделският министър отговори, че в никакъв случай не може да каже, че има 
нестабилност по каквото и да е. Тя продължи, че по Мярка 311 и 312 от старата ПРСР се очаква възстановяване с определена 
санкция. За биологичното производство от новата програма се очаква възстановяване на 14 милиона евро, тече 
комуникация относно установени недостатъци относно контрола за сертифициращите фирми за биологично производство. 
От наша страна има изготвен екшън план, след приемането и комуникацията ще се възстановят парите. Това ще се случи 
до края на годината. 
Проверката в ДФЗ. 
"Какво се случи с проверката в ДФЗ, нещо утихна там всичко до степен под нулата, беше много горещо, нахлуваха агенти 
на ДАНС, нахлуваха качулати момчета?", попита водещата Илиана Беновска, Десислава Танева отговори, че ДАНС 
извършва проверката съгласно собствените си правила. Тя продължи, че когато едно действие се извади от контекста, то 
изглежда много гръмко. Земеделският министър обясни, че не може да каже кога ще завърши проверката, от МЗХ 
получават регулярно искания за информация, която се предоставя. Исканията са за стандартна информация относно 
комуникацията с ЕК относно прилагането на програмата.  
Предстоящото й участие в Брюксел в Съвета на министрите. 
Десислава Танева заяви, че очаква комисар Хоган да предложи пакет от мерки, включително финансови за подкрепа на 
млечния сектор. Тя продължи, че това решение се очаква, защото кризата продължава, а България е в средата на кризата, 
като нива на спадане на цените. 
Какво се случва с изкупуването на частните гори? 
Десислава Танева заяви, че това е едно много добро решение, което никога не е било прилагано досега.  Тя обясни, че 
малките частни имоти от горските територии са най-проблемни относно опазването им и относно нерегламентираната сеч. 
Собствениците им не могат да ги управляват, няма реален пазар на горската територия, за разлика от земеделската земя. 
Собствениците им няма как да повлияят относно законното им стопанисване, защото нямат този ресурс. 
"Но ще ги изкупите ли изобщо, зящото няма пазар, не е ясно колко струва един декар?", попита водещата Илиана Беновска, 
Десислава Танева отговори, че има независими оценители на имоти, които ще го направят и подчерта, че това се прави, за 
да се опази гората, защото ставайки държавни, тези територии ще се управляват от държавните предприятия. От 
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следващата седмица в съответните държавни предприятия ще се подават заявления, отделен е ресурс от около 700 000 
лева. На сайта на МЗХ могат да бъдат намерени правилата, ще се изкупуват гори до 5 хектара, като горите до 2 хектара ще 
ползват предимство при класирането на заявленията, ако има интерес, както и тези частни гори, които са съседни на 
държавните. 
Уволнението на директора на Северноцентралното държавно горско предприятие. 
"Директорът на Северноцентрално горско предприятие в Габрово Иван Недков, който карал по разследване на Нова 
телевизия под наем хибриден автомобил за 72 000 лева на година, беше уволнен от Вас в петък по разпореждане на 
министър-председателя Бойко Борисов, защо го уволнихте?", попита водещата Илиана Беновска, Десислава Танева 
отговори, че той е бил уволнен заради неспазване на забрана и решение на МЗХ, като негов принципал. Тя обясни, че не 
са разрешавани инвестиции в автомобили, които са леки и не обслужват горскостопанската дейност. Предприятията са 
огромни, имат възможност за инвестиции и такива се правят. На въпроса какъв автомоби е закупен и за какво му е на 
директора, земеделският министър отговори, че доколкото знае става въпрос за "Лексус", но не е питала директора на 
предприятието за какво му е, защото това е незряло решение. 
Стартирането на приема на документите по новата Програма за морско дело и рибарство. 
Десислава Танева съобщи, че на 18 юли стартира приемът на документи по Мярка 5.4, която е за преработка, да края на 
месеца ще стартира и Мярка 2.2, която е за инвестиции в аквакултура. "Мярка 5.4 е с бюджет близо 10 милиона лева, 
срокът е до средата на октомври. Мярка 2.2 е с очакван бюджет близо 2 пъти повече, с това отваряме и първите два приема 
за новата рибарска програма. Както и от понеделник започваме да приемаме заявления за изкупуване на малки частни 
гори!", завърши Десислава Танева разговора си с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване 
"Беновска пита" по "Канал 3" и "Радио К2". 
 
Министерство на регионалното развитие 
 
√ Одобрени за финансиране са 36 проекта по първата покана на програмата за сътрудничеството със Сърбия 
 
Програмите за трансгранично сътрудничество защитиха ролята си не само като допълващи, а като определящи развитието 
на изолираните и близките до границата региони. Изпълнението на проекти по тези програми дават нови шансове за 
регионите - създават нови работни места, подпомагат икономическото развитие, развиват нови партньорства. Това заяви 
заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова при откриването на заседание на 
Комитета за наблюдение на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. В рамките на първата 
покана, обявена в средата на август м.г., бяха подадени 388 проектни предложения. Това означава, че е нараснала както 
популярността на програмата, така и конкуренцията между проектните предложения. Качеството на проектите се е 
повишило значително, което се дължи на опита през миналия програмен период, добрата проектна готовност на 
кандидатстващите и повишения капацитет за разработване на проекти, заяви заместник-министърът. Николова съобщи, 
че общо 207 проектни предложения са преминали минималния изискуем праг от 65 точки при оценката. Това е повече от 
задоволително и можем да го отчетем като успех, заяви тя и допълни, че високият брой качествени проекти и големият 
интерес към програмата ще послужат като аргументи за по-висок бюджет на програмата при преговорите с Европейската 
комисия за следващия програмен период. 
Сред подадените проектни предложения в рамките на първата програма се забелязва превес на инвестиционните проекти 
пред тези от типа "меки" мерки. Повече на брой са кандидатстващите партньори от българска страна, като най-много са 
кандидатите от областите София, Монтана и Видин. Общините и културните институции се открояват като особено активни 
през настоящия програмен период. Предвид големия брой високо оценени проектни предложения с пълна подкрепа 
Съвместният комитет взе решение да алокира допълнителен ресурс от 6 млн. евро от бюджета на програмата за 2018 г., 
което ще даде възможност да се финансират допълнително 13 проекта. Ресурсът, предвиден по първата покана, е 13 млн. 
евро, което стига за финансирането на едва 23 проекта или 11% от проектите, които имат необходимото качество и които 
бихме финансирали, ако имахме съответния бюджет, каза зам.-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството. С взетото решение да финансираме допълнително 13 проекта ще постигнем по-добра диверсификация 
в различните приоритетни области и типа проекти, както и по-добро покритие на допустимите региони, допълни тя. 
Деница Николова уточни, че водещият принцип при анализа на различните сценарии за финансиране е дали проектите 
успяват да покрият всички региони и да постигнат индикаторите за активизиране на икономиката и съживяването на 
регионите. С алокирането на допълнителен ресурс общият брой на проектите, които са одобрени за финансиране в 
рамките на първата покана, става 36. Членовете на Комитета изтъкнаха, че финансирането на допълнителни проекти ще 
ускори изпълнението на програмата и постигането на резултатите от изпълняваните проекти, като също така ще намали 
риска от забавяне в реализацията на инвестиционните проекти, които поначало изискват повече време за изпълнение. 
Сред одобрените 36 проекта присъстват такива за социализация на културно наследство, изграждане на музеи и изложби, 
както и общи туристически продукти като гурме туризъм и фестивал на духовата музика на България и Сърбия и много 
други. Застъпени са също множество проекти за изграждане и рехабилитация на спортна инфраструктура, детски 
площадки и зелени площи; за насърчаване на младежкото предприемачество и доброволчество. По един от проектите ще 
бъде изграден образователен център за повишаване на уменията на млади лекари в региона и повишаване на интереса 
сред учениците към медицинската професия. По приоритетна ос "Околна среда" ще бъдат изпълнени проекти за 
подобряване на сметосъбирането в различни общини и повишаване на екологичното съзнание сред подрастващите и 
опазване на биоразнообразието в трансграничния регион. Ще се реализират проекти за превенция на риска от бедствия, 
като изграждане на съоръжения за предотвратяване на наводнения и почистване на речни корита, доставка на 
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противопожарна техника и повишаване на капацитета за реакция при бедствия и аварии. Заседанието на Комитета за 
наблюдение се проведе в читалище "Христо Ботев" в гр. Божурище, което е реновирано със средства от Програмата за 
трансгранично сътрудничество между Българи и Сърбия през първия програмен период и се определя като един от 
успешните проекти по нея. 
 
Actualno.com 
 
√ 30 000 проверки се очакват до края на летния сезон по Черноморието 
 
30 000 проверки ще бъдат извършени от инспекторите на НАП до края на летния сезон по Черноморското крайбрежие. 
Освен познатите контролни покупки, открити наблюдения, инвентаризации на налични стоки, за пръв път през тази година 
в курортните места по крайбрежието ще патрулират съвместни екипи на НАП и МВР, облечени с униформено облекло. 
Ролята на тези съвместни екипи е да наблюдават търговската дейност, да следят за нелегални обекти и да съдействат на 
туристите при нужда. Патрулните двойки ще подпомагат също и екипите, ангажирани с дистанционното наблюдение на 
касовите апарати чрез компютърната система на НАП, ще сигнализират и за нелегални търговски обекти. 2016 г. е първата 
в която се използват обозначени с униформено облекло екипи на НАП. От приходната агенция обясняват, че целта им през 
тазгодишната лятна кампания не е откриване на нарушения и налагане на санкции, а промяна в поведението на търговците 
по Черноморието. Независимо от новия подход, проверяващи инспектори без униформи ще продължат да правят 
контролни покупки и открити наблюдения в рамките на дни или седмици в обекти, определени като рискови. Пълен 
контрол на движението на хранителни стоки, алкохол, цигари и напитки започна звеното за фискален контрол на НАП в 
населените места и курортите по Черноморието от началото на юли. На специално създадени контролни пунктове 
фискални агенти следят движението на леки, лекотоварни и товарни автомобили, които зареждат хотели, ресторанти и 
заведения. При проверките се изискват фактури и документи за произход на стоките, следи се и за отчитането на 
продуктите при техните получатели. По-рано от Сдружението на заведенията в България (СЗБ) разпространиха декларация 
до медиите, в която изразяват загриженост за обстановката по българското Черноморие. Публикуваме позицията на 
Сдружението без редакция. "Сдружението на заведенията в България (СЗБ) изразява силна загриженост за случващото се 
в българските черноморски курорти. На фона на множеството проблеми пред туристическия сектор, обусловени както от 
геополитическата среда (най-вече пренасочването на туристическия поток от Турция към България), така и от липсата на 
достатъчно кадри с необходимите умения и опит, вместо да подпомогнат туристическия сектор, със своите действия 
българските институции допълнително влошават бизнес средата. Непремереното публично говорене на отговорни 
представители на институциите нанесе тежък удар върху потока от туристи и постави ангажираните в сферата на 
туристическите услуги в силно затруднено положение. Активно афишираните мерки за сигурност практически липсват, а 
широко прокламираното засилено полицейско присъствие (вкл. за пропускателни пунктове) се оказаха медиен балон, 
чийто единствен ефект бе резкият отлив на туристи. Вместо да коригира откровено неадекватното си поведение, 
държавата вкара в действие целия си арсенал от механизми за институционален натиск върху бизнеса, който ежедневно 
е подложен на проверки от всякакво естество. В резултат на това, принципно недостигащият персонал е принуден, вместо 
да съсредоточи усилията си към качественото и своевременно обслужване на клиентите, да ангажира вниманието и 
времето си с "обслужване" на контрольори. От друга страна, непрекъснатото присъствие на контролни органи в 
заведенията създава у клиентите усещане за наличието на нередности и вреди на общия имидж на търговските обекти, а 
това води до допълнителен спад на оборотите. Уважаваме правото на държавата да упражнява контрол върху стопанската 
дейност, но заедно с това не можем да не отбележим, че прекомерният контрол е точно толкова вреден, колкото и липсата 
на контрол! Представителите на туристическия бизнес отдавна са престанали да очакват подкрепа от страна на 
институциите за развитието на качествена и с устойчив ръст туристическа услуга. Очакваме, обаче, ако не помагат, 
институциите поне да не пречат на осъществяването на стопанската дейност. Ето защо, настояваме: 1. Незабавно да бъде 
прекратен прекомерният административен натиск и проверките на контролните органи да бъдат ограничени до 
обичайната им (в неактивния сезон) степен на активност; 2. Представяната публична информация относно мерките за 
сигурност да отразява обективната ситуация, а не да създават впечатление за "полувоенно положение", което отблъсква 
туристите и, най-важното – не отговаря на реалността!" Това се казва още в декларацията на Сдружението на заведенията 
в България. Междувременно стана ясно, че при проверки досега най-честите нарушения, които те са констатирали, са 
свързани с неплащане на нощен труд и разпределението на работното време на служителите. Установени са и 50 души, 
които нямат регистрирани трудови договори в Националната агенция по приходите, пише Topnovini.bg. За всеки установен 
случай на работа без договор е съставен акт за административно нарушение. Размерът на санкциите е от 1500 лева нагоре.  
 
Сега 
 
√ НОИ пак отчете рекордни разходи за болнични 
 
Само за първите три месеца са платени над 112 млн. лв. за обезщетения за общо заболяване 
Разходите на Националния осигурителен институт за болничните продължават да нарастват и през тази година, като само 
за първите три месеца те са близо 107.5 млн. лв. Освен че сумата е рекордна за последните години, ръстът също е най-
сериозен от 2013 г. насам. За първите три месеца са платени 15.5 млн. лв. повече спрямо март миналата година, сочи 
справката на НОИ, изготвена за "Сега". Това се дължи както на по-високото обезщетение, така и на повечето хора, ползвали 
болничен.  
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НОИ поема болничния след третия ден. Първите три дни са за сметка на работодателя. За първото тримесечие на годината 
работодателите са платили 144 хил. листа за общо заболяване. В последните години болничните, платени от фирмите, 
също растат. За първите три месеца най-често се ползва болничен за три дни - от всички обезщетения близо 87 хил. са за 
три дни, а над 39 хил. - за два. Няма данни колко струват тези дни на бизнеса.  
Тенденцията за увеличаване на разходите на бизнеса и на държавата продължава за поредна година въпреки 
електронното подаване на болнични, което трябваше да ги ограничи. От миналата година лекарите подават данните в НОИ 
само по електронен път, а от началото на тази година и работодателите с над десет работници подават онлайн. Това обаче 
не води до спад на обезщетенията за общо заболяване.  
До спад трябваше да доведе и друга мярка - за плащането на първите три дни от работодателите. Тя бе въведена през 2009 
г., за да се ограничат злоупотребите и да се завиши контролът при харченето на държавните пари. Мярката обаче не дава 
очаквания резултат - ефектът за поредна година е точно обратен - и държавното осигуряване, и бизнесът плащат все повече 
за болнични. Всъщност само през първите две години мярката имаше ефект - през 2010 и 2011 г. Тогава разходите на НОИ 
намаляха. След това обаче всяка поредна година харчовете по това перо растат, а миналата година дори надминаха 
предкризисните нива от 2009 г.  
Според последните данни на осигурителния институт към март тази година на 468 хил. работещи е платено обезщетение 
за общо заболяване. Това са 4.1 млн. загубени работни дни. За сравнение - през първите три месеца на 2015 г. 441 хил. 
българи са ползвали обезщетението, а загубените работни дни са били под 3.7 млн. лв. Освен броя на хората, които излизат 
в дълъг болничен, се увеличава и средният брой на дните, които те отсъстват от работа - от 8 дни средно на човек през м.г. 
на 9 дни за началото на тази година.  
Освен близо 108-те млн. лв. за болнични НОИ е платил и около 4.5 млн. лв. за гледане на болен член от семейството, което 
прави общо 112 млн. лв. за обезщетения за общо заболяване. Това е с 16 млн. лв. повече от миналата година. Средното 
обезщетение е близо 168 лв. Миналата година към същия период средната сума, плащана от НОИ, е почти 157 лв. В 
бюджета на НОИ за цялата година са заложени близо 417 млн. лв. за обезщетенията за общо заболяване - с 11% повече от 
2015 г. Към тримесечието НОИ е в лек преразход по това перо. 
ОЩЕ 
Обезщетенията за бременност и раждане също се увеличават през тази година. За първите три месеца са платени малко 
над 85.1 млн. лв. по това перо, като ръстът спрямо миналогодишното тримесечие е от 7 млн. лв. Средното обезщетение е 
478 лв. Увеличението на годишна база е с 23 лв. 
 
Инвестор.БГ 
 
√ Сагата с еднодневните трудови договори е пример за недомислено законодателство 
 
Още през март браншови асоциации настояха да се опростят процедурите, казва Десислава Николова от ИПИ 
Сагата с еднодневните трудови договори за наемане на земеделски работници е поредната, която илюстрира по чудесен 
начин вредите, които едно недомислено законодателство може да породи. Това се казва в анализ на икономиста от 
Института за пазарна икономика (ИПИ) Десислава Николова. 
За какво става въпрос? Точно преди една година влязоха в сила поправки в Кодекса на труда, които въведоха възможността 
селскостопански производители да сключват еднодневни трудови договори с работници, които помагат за прибиране на 
реколтата (от плодове, зеленчуци, грозде, лавандула, рози). 
Още тогава беше ясно, че тези работници в повечето случаи се наемат за повече от един ден, което означава и огромна 
бумащина всеки божи ден, докато трае кампанията по прибирането на съответната реколта.  
Е, една година по-късно знаем, че всички тези опасения се сбъднаха. Още през март тази година браншови асоциации 
настояха пред парламентарната комисия по земеделие да се опростят процедурите по наемането на работници на такива 
договори, защото нямат административния капацитет да обработват договорите. В интервюта за медиите земеделски 
производители масово споделяха, че всеки ден поне до обяд се занимават само с подписването на договори, вместо със 
земеделските си дела. 
В отговор на тези оплаквания преди дни бяха внесени нови поправки в Кодекса на труда, които да "поправят" предишните 
поправки от 2015 г. С тях еднодневните трудови договори вече реално няма да се еднодневни, а ще могат да бъдат 
сключвани и за няколко дена в рамките на един месец, като за всички изработени дни за месеца ще се сключва само един 
договор в последния ден на месеца. Максималният срок, за който работници могат да бъдат с такива договори, остава 3 
месеца в рамките на една година. 
Дотук – добре. Ако поправките се приемат, ще бъде поправена поредната законодателна недомислица. Всъщност, не е 
много ясно доколко поправките ще се последни и дали няма да доведат до нови. А това е напълно възможно, защото 
земеделците ще бъдат облекчени откъм броя договори, които подписват и отчитат, но пък за сметка на това ще трябва да: 
документират и отчитат отработеното време на всеки работник всеки ден; 
да дават всеки ден талони на всеки работник, като пазят единия отрязък за себе си; 
да изготвят протоколи всеки ден за това колко и кои работници са работили през този ден. 
Т. е. няма да подписват ежедневно трудови договори с всеки, но пък за сметка на това нека да се занимаят с всички по-
горе документи, ако обичат. Редът за отчитането на всичките тези талони, протоколи и документи тепърва ще се определя 
с наредба от министъра на труда, т. е. може да има и други неприятни изненади. Спокойно можем да се обзаложим, че 
след една година земеделците или пак ще роптаят срещу огромната бумащина, или просто ще се откажат да наемат 
формално работниците си, а ще продължат да се договорят с тях и да им плащат "под масата", както правеха до скоро.  
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А всичко можеше да бъде къде-къде по-просто. Щяхме да си спестим този досаден филм, ако в България беше въведена 
и работеше практиката по изготвяне на оценка на въздействието на законодателството. Ако някой си беше направил труда 
да оцени административния товар за земеделците, а и за инспекцията по труда от еднодневните трудови договори още 
миналата година, тогава най-вероятно изобщо нямаше да се запише в кодекса, че такива договори трябва да се сключват 
с всеки работник всеки божи ден. 
Тази оценка щеше да почива на консултации със самите засегнати страни – земеделци, административни органи – и щеше 
да съдържа добър ориентир за тежестта за тях от планираните разпоредби. 
Да, но оценка на въздействието на тези текстове не е правена. Няма и оценка на новите предложения, което вече е 
предпоставка за тяхното преправяне и доизкусуряване някъде пак в бъдещето. 
От 4 ноември тази година най-накрая в България ще бъде задължителна предварителната оценка на въздействието на 
всички законопроекти от законодателната програма на МС, както и на тези, които се внасят в парламента директно от 
депутатите. Тази истинска революция в нормотворчеството отне не по-малко от 13 години, докато се случи, но вече е факт 
с последните промени в Закона за нормативните актове, отбелязва Десислава Николова. 
По статията работи: Екип на Investor.bg 
 
Дарик радио 
 
√ Важно за работодателите 
 
Дирекция "Бюро по труда" - гр. Стара Загора започна прием на заявки за разкриване на работни места по Компонент 2 (с 
изключение на наемане на безработни лица за работа в аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване и/или 
преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия) по Програма за обучение и заетост на продължително 
безработни лица. 
Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на работни места за обучение и заетост на продължително 
безработни лица, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 4398 лв. 
По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Повишава се 
пригодността за заетост на лицата чрез организиране и провеждане на въвеждащо обучение и при необходимост обучение 
на работното място от работодателите, наели безработните лица. 
В Компонент 2 по Програмата могат да се включат работодатели от публичния сектор - държавни и общински лечебни 
заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и 
общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта които заявяват 
работни места в сферата на осъществявани от тях дейности. 
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни 
от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция "Бюро по труда" - Стара Загора, ул. 
Стефан Караджа №8, ет.1, стая 112, тел. 042/697546, 0878274955. 
Краен срок за приемане на документи - 25 юли. 
 
БНТ 
 
√ Махат ДДС върху дарените храни 
 
Министерството на финансите чака предложения, за да направи анализ, съобщи финансовият министър Владислав 
Горанов. 
Министерството на финансите е склонно да подкрепи промени в законодателната уредба, с които ще отпадне ДДС върху 
храни, които се даряват. Това обяви пред журналисти финансовият министър Владислав Горанов. Той се срещна с 
омбудсмана Мая Манолова, представители на хранителния бранш и на Министерството на земеделието и храните. 
По думите на Горанов единственото условие да бъде премахнат косвеният данък е да се гарантира, че няма да се 
осъществяват измами и да се укрива ДДС. Министърът очаква да получи предложение от хранителната индустрия за точни 
поправки в Закона за храните, а самото министерство ще разработи поправките в Закона за ДДС. 
"Ако не бъдат допуснати измами, механизмът няма да се отрази сериозно на приходите в държавния бюджет", обясни 
Горанов. Министърът настоява също така да бъдат определени точно бенефициентите, които ще могат да получават 
дарените храни. Така ще се гарантира, че търговците няма "да даряват" храни на свързани фирми, само за да укрият 
данъци. 
Целта на поправката е да се създаде стимул за даряването на храна, която иначе би отишла на боклука. 
 
Mediapool 
 
√ Печално бъдеще за турската икономика след опита за сваляне на властта 
 
Опитът за военен преврат в Турция може да доведе до тежка икономическа криза в страната, пише агенция Блумбърг, 
цитирайки експертни мнения в неделя. 
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Според анализатори политическата нестабилност след метежа ще се превърне в истински кошмар за Турция, която в 
момента разчита на чуждестранните инвестиции за да поддържа икономиката си. Очаква се в резултат на събитията от 
петъчната нощ бюджетният дефицит на страната да нарасне до 4.5 на сто. 
Независимо от това как правителството на Турция ще решава текущите си политически проблеми, финансовият пазар на 
страната рискува загуби до 20 процента, което на свой ред да катализира общ спад на развиващите се пазари, смята 
експертът от лондонската консултантска компания Ecstrat Емад Мостак. 
На фона на събитията в Анкара и Истанбул турската лира загуби 4.6 на сто от стойността си спрямо долара и стигна 
осемгодишно дъно, когато в неделя долар се продаваше за 3.02 лири. 
Много магазини останаха затворени през уикенда в Анкара и Истанбул заради страха на собствениците им. 
Със сигурност може да се очаква отлив на туристи и отмяна на резервации в турските курорти в разгара на летния сезон. 
Загуби заради прекратените полети по време на преврата и в следващите два дни се очаква да отчете авиокомпанията 
"Търкиш Еърлайнс". Преките и косвените щети на турската икономика от метежа обаче тепърва предстои да бъдат 
оценявани и да се вземат мерки за преодоляването им. 
 
Инвестор.БГ 
 
√ Магазините в Ница усещат все по-голям икономически натиск след атентата 
 
Франция изживя трето голямо нападение за по-малко от две години, което влияе на привлекателността на страната 
Магазинът за специални хранителни стоки на Тома Бенилуз в Ница, разположен на около 450 м от яхтеното пристанище 
на града, има табела с надпис на английски, която рекламира безплатна доставка на вино, алкохолни напитки и шампанско 
до пристанището. Той очаква обаче да направи доста по-малко доставки това лято след терористичното нападение в 
четвъртък, което отне живота на поне 84 души, коментира Bloomberg. 
"Със сигурност ще има последици", казва той в интервю от магазина си Aperitiv в събота. "Мисля, че хората или ще съкратят 
престоя си тук, или ще отменят пътуванията си. Логично е предвид това, което се случи". 
Опасенията на Бенилуз са както естествени, така и широко отхвърляни от икономистите, които проучват основните 
терористични атаки от разрушаването на кулите близнаци в Ню Йорк на 11 септември 2011 г. до убийството на журналисти 
в сатиричния вестник Charlie Hebdo в Париж в началото на 2015 г. Те почти не намират доказателства за устойчиви 
последици за растежа. Въпреки това, след като Франция изживя трето голямо нападение за по-малко от две години, 
фокусът започва да се измества към влиянието, което подобни шокове имат върху привлекателността на страната пред 
туристите. 
"Повторението на събитията може да има невиждани в миналото последици", казва Филипе Вахтер, главен икономист в 
Natixis Asset Management в Париж. "Последствията за имиджа на Франция вероятно ще бъдат определящ фактор". 
За Франция – най-посещаваната страна в света по някои показатели, където около 84 млн. туристи годишно генерират 
около 7% от икономическата активност, залозите са високи. Според Бенилуз летният сезон в средиземноморския град вече 
е бил средно силен заради терористичните атаки в Париж и Брюксел, както и заради стачките в транспорта в края на май 
и юни. 
"Има много хора, които си казват "Да не ходим там, би било лудост", казва собственикът на магазина. 
Това, което Бенилуз усеща на място, се вижда и от официалните данни. Броят на чуждестранните туристи във Франция е 
спаднал с 8,7% на годишна база през четвъртото тримесечие, когато терористи отнеха живота на 130 души в и около Париж, 
и отбелязва понижение от още 2,7% през първите три месеца на 2016 г., твърди националната статистическа служба на 
Франция Insee. 
"Чужденците може да започнат да възприемат Франция като рискова страна", казва Вахтер от Natixis. "Това може да се 
отрази и на инвестициите". 
Всичко това идва, докато Франция изживява първото си реално възстановяване от кризата с държавния дълг в еврозоната 
насам, която разтърси континента през 2011 и 2012 г. Финансовото министерство очаква ръст на брутния вътрешен продукт 
(БВП) от 1,5% през тази и следващата година, което е най-бързото годишно разширяване от 2011 г. насам. 
Президентът Франсоа Оланд се похвали с подобрението през пролетта, припявайки с мантрата, че "нещата стават все по-
добри". Сега икономистите ще търсят признаци за ново забавяне, като Insee трябва да представи последните си данни за 
бизнес доверието в четвъртък. 
Обратно в Ница Филипе Бутон, който продава аксесоари и сувенири в магазин в Стария град, повтаря опасенията на 
Бенилуз и подчертава, че градът остава в траур. 
"Онези туристи, които са тук, засега може би ще останат, но след това, с новодошлите, не знам какво ще се случи тогава", 
казва той. "Жалко е предвид всички тези жертви да говорим за бизнес, мисля преди всичко за тях. Това наистина е 
несправедливо". 
 


