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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Нова телевизия 
 
√ Каква заплата трябва да взема един висшист? 
КНСБ предлагат минимално възнаграждение за служители със съответното образование 
Предлагат минимална заплата за висшисти в размер на 690 лева.  
 
 „От  няколко седмици ние сме сложили на масата официално предложение към изпълнителната власт и към 
работодателите за минимален доход на хората, които имат съответното образование и работят по специалността си”. Това 
заяви за „Здравей, България” президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
 
По думите му, всъщност 99% от договорените минимални осигурителни доходи са над 700 лева. 
 
"Това не е нова идея", коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
 
Actualno.com  
 
√ Велев: Без преговори за осигурителните доходи, докато не се разберем за минималната заплата 
 
Изходящият поток в Дирекция „Бюро по труда“ – Свищов превишава входящия с 50 души през месец юни. Това каза за 
Докато не се разберем за минимална работна заплата, ние преговори няма да водим за минималните осигуруителни 
прагове. Това обяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Минималната 
работна заплата трябва да се договоря за икономически дейности, каза Велев в ефира на Нова телевизия. Според него не 
може да има еднаква заплата за всички, като посочи, че не става дума за висшисти или не. Велев влезе в разгорещен спор 
с председателя на КНСБ Пламен Димитров за нуждата или не от въвеждане на минимална работна заплата за завършили 
висше образование.  Димитров заяви, че трябва да се приеме закон, с който да се гарантира минимална работна заплата 
за висшисти от 690 лв. Велев се противопостави на тази идея като попита защо това да се регламентира, като и в момента 
реалният бизнес плаща толкова. Всяко едно регулиране на пазара на труда води към бягство в сивия сектор, каза Велев. 
Той посочи, че има нужда от инженери, но има повече свободни места в университетите отколкото завършващите средна 
образование. Според него се учи това, от което бизнесът няма нужда.  При нас има много висшисти, които работят като 
продавач-консултанти, каза още Велев. "Трябва да се насърчат младите, за да започнат да се образоват. Не може всеки да 
взима просто така 690 лв., защото е завършил висше", смята Велев. Според КНСБ минималната заплата за висшисти трябва 
да е 1,5 пъти по-висока от нормалната. Това означава, че ако от 2017 г. минималното възнаграждение стане 460 лева, както 
предвижда средносрочната програма на финансовото министерство, за висшисти тя трябва да е 690 лв. Димитров обясни, 
че въпросът е поставен за разглеждане от управляващите. 
 
 
Експерт.бг 
 
√ Велев: Няма да преговаряме за осигурителните прагове, преди да се разберем за заплатите 
 
Докато не се разберем за минимална работна заплата, ние преговори няма да водим за минималните осигурителни 
прагове. Това обяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
 
Минималната работна заплата трябва да се договоря за икономически дейности, каза Велев в ефира на Нова телевизия. 
Според него не може да има еднаква заплата за всички, като посочи, че не става дума за висшисти или не. 
 
Велев влезе в разгорещен спор с председателя на КНСБ Пламен Димитров за нуждата или не от въвеждане на минимална 
работна заплата за завършили висше образование.  
 

http://nova.bg/news/view/2016/07/28/154777/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82/
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Димитров заяви, че трябва да се приеме закон, с който да се гарантира минимална работна заплата за висшисти от 690 лв. 
Велев се противопостави на тази идея като попита защо това да се регламентира, като и в момента реалният бизнес плаща 
толкова. 
 
Всяко едно регулиране на пазара на труда води към бягство в сивия сектор, каза Велев. Той посочи, че има нужда от 
инженери, но има повече свободни места в университетите отколкото завършващите средна образование. Според него се 
учи това, от което бизнесът няма нужда.  
 
При нас има много висшисти, които работят като продавач-консултанти, каза още Велев. "Трябва да се насърчат младите, 
за да започнат да се образоват. Не може всеки да взима просто така 690 лв., защото е завършил висше", смята Велев. 
 
Според КНСБ минималната заплата за висшисти трябва да е 1,5 пъти по-висока от нормалната. Това означава, че ако от 
2017 г. минималното възнаграждение стане 460 лева, както предвижда средносрочната програма на финансовото 
министерство, за висшисти тя трябва да е 690 лв. Димитров обясни, че въпросът е поставен за разглеждане от 
управляващите. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Фокус 
 
√ Парламентът избра Карина Караиванова за председател на КФН 
 
Парламентът избра Карина Караиванова за председател на КФН, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „За“ нейната 
кандидатура гласуваха 139 народни представители, „против“ – 24 „въздържали се“ - 11 , с което тя бе приета. Номинацията 
на Карина Караиванова е внесена от ПГ на ГЕРБ на 20 юли. В рамките на дебата проф. Румен Гечев от ПГ на „БСП лява 
България“ посочи, че управляващите са нарушили правилника и са съкратили сроковете. По думите му това е абсолютно 
недопустимо, защото НС трябва да дава пример как са спазва буквата на закона. Председателят на Бюджетната комисия 
Менда Стоянова посочи, че няма опасност Конституционният съд да се произнесе, че правилата за избор на председател 
на КФН са противоконституционни. По думите й, правилникът за работата на НС е приет с решение на парламента. В 
рамките на дебата народният представител от ПГ на ДПС Йордан Цонев посочи, че групата му ще подкрепи кандидатурата 
на Карина Караиванова. Той обясни, че продължават обаче да твърдят, че процедурата е опорочена. Емил Димитров от ПГ 
на ПФ обяви, че групата му ще подкрепи кандидатурата на Карина Караиванова. Според него кандидатът си заслужава.  
Коя е Карина Караиванова? 
Карина Караиванова е родена на 12 юли 1975 г. Завършила е икономиката в СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър е по 
финанси и банково дело, СУ "Св. Климент Охридски". Получила е допълнителна квалификация в различни образователни 
институции в Ирландия, Холандия, Япония и България. От февруари 2003 г. е в дирекция „Национален фонд" на 
Министерството на финансите като последователно заема позициите експерт, началник на отдел и директор. От началото 
на 2011 е директор на дирекция „Национален фонд". В периода декември 2012 - февруари 2013 г. е заместник-министър. 
Карина Караиванова е работила като счетоводител по "Проект за развитие на районите с минна и стоманодобивна 
промишленост" на програма ФАР към Министерство на труда и социалната политика и финансов аналитик в "Напредък 
Холдинг" АД. В периода август 2003 г. - август 2010 г. заема длъжността началник на отдел в дирекция „Национален фонд" 
в МФ и подпомага изпълнението на функциите на дирекцията като Компетентен орган по програма САПАРД и подпомага 
изпълнението функциите на дирекцията на Сертифициращ орган за Оперативните програми, съфинансирани от 
Европейски фонд за регионално развитие, с изключение на тези, съфинансирани и от Кохезионния фонд. Координира и 
участва в подготовката на дирекция „Национален фонд" за управление на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, 
координира процеса на подготовка за преминаване към Разширена децентрализация по програмите ФАР и ИСПА и 
координира изпълнението функциите на дирекцията като компетентен орган по програма САПАРД 

 
Инвестор.бг 
 
√ Субсидиите за фермерите ще се дават срещу доказани продажби на мляко 
Агроминистерството променя схемите за обвързана подкрепа за животновъдство, плодове и зеленчуци 
 
Субсидиите за фермерите ще се дават срещу доказани продажби на мляко, за да намалее сивият сектор. Оранжериите 
също ще доказват с фактури продадена продукция. Това са част от промените, които засягат  директните плащания по 
схемите за обвързана подкрепа за животновъдство, плодове и зеленчуци за периода 2017-2020 г. Министерството на 
земеделието и храните представи на срещи със земеделски производители подготвяните промени. 
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Изискванията за субсидии срещу реализация на мляко ще бъдат съобразени с породата и продуктивността на животнитe, 
уточняват от МЗХ. 
 
При промените е търсена  по-голяма справедливост и баланс между производствени разходи и равнище на подкрепа, 
обясни министърът на земеделието Десислава Танева по време на дискусиите. 
 
За първи път се насочват средства към малките млечни говедовъдни ферми в планински райони, които до момента не са 
подпомагани. Увеличава се подкрепата за животните в планинските овцеферми. Въвежда се нова отделна схема за 
животновъди в планинските райони, чиито ферми се намират на надморска височина над 750 м. 
 
Промени в схемите за обвързано подпомагане в сектор „Животновъдство“ се насочват към стопанствата, извършващи 
целенасочена развъдна дейност, както и към средните по-размер стопанства. 
 
Поставят се условия за наличие на минимален брой животни под селекционен контрол от една порода (за крави – над 20 
животни, за овце-майки – над 50 животни и за кози-майки – над 20 животни). Целта е да подобри нивото на селекцията в 
страната. 
 
Предвижда се прилагането на модулирани ставки (различен размер на ставката според броя на животните) за крави, овце-
майки и кози-майки под селекционен контрол. Субсидията ще бъде по-висока за първите 250 крави в стопанството и за 
първите 300 овце-майки и кози-майки. 
 
На подпомагане ще подлежат биволи с по-висока ставка за първите 250 животни във фермата. 
 
С 2,5 млн. лв. се увеличава финансовият ресурс по схемата за оранжерийни зеленчуци спрямо 2015 г. По този начин 
частично ще се компенсират високите производствени разходи и ще се постигне по-справедливо подпомагане в сектора, 
казват от агроминистерството. 
 
Въвеждат се две нива на получените добиви – минимални добиви, които са условие за допустимост на плащането и средни 
добиви, които са условие за получаване на пълния размер на ставката, като по този начин ще се компенсират по-високите 
разходи при отопляемите оранжерии. 
 
Всички добиви ще се доказват само с официални счетоводни документи - фактури и за физическо лице – касови бележки. 
 
От схемите отпадат културите, които вече не отговарят на критериите на ЕС за обвързано с производството подпомагане – 
тикви, орехи, грах и зелен фасул. Обособяват се в нови отделни схеми втора група култури с по-ниско ниво на подпомагане 
– една за дини, пъпеши и зеле и втора за сливи и десертно грозде. 
 
По всички схеми за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци производителите ще получат допълнително 
подпомагане по схемата за преразпределително плащане в размер на 50% от основната ставка за първите 30 ха от 
стопанството. По този начин се отчитат икономиите, които се реализират от големите стопанства. При това плащане ще се 
прилагат забраните за изкуствено разделяне на стопанствата. 
 
 
√ Започна прием на проекти за модернизация на рибни стопанства 
 
Предвиден е бюджет от 2 млн. лв. по Програмата за морско дело и рибарство 
 
Започна прием на проекти за модернизация на рибни стопанства. Инвестициите се финансират по мярка 2.2 „Продуктивни 
инвестиции в аквакултурите” от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Предвиденият бюджет от 2 млн. лв. 
е насочен към модернизация на съществуващи ферми, повишаване на тяхната конкурентоспособност и подобряване на 
условията на труд, съобщи агроминистерството.  
 
Допустими за финансиране са дейности, които водят до по-малко потребление на вода, намаляват употребата на химикали 
и антибиотици и насърчават използването на възобновяема енергия. Дава се възможност и за диверсификация на 
доходите на стопанствата чрез развиване на допълнителни дейности. 
 
По Програмата се финансират до 50% от стойността на проекта, като минималният размер на безвъзмездната помощ за 
един проект не може да е по-малък от 3 хил. лв., а максималният не трябва да е повече от 49 хил. лв. 
 
Настоящият прием е само за малки проекти. Той е разделен на две процедури – една за малки проекти и друга процедура 
за рециркулационни системи, изграждане на нови и разширяване на съществуващи стопанства. 
 
Проектите се подават изцяло по електронен път. Крайният срок за подаване на заявления е 25 октомври 2016 г. 



4 

 

 

 
 
 
24 часа 
 
√ Безработни ще получават средства за наем при работа в друг град 
 
Безработни, които започнат работа на повече от 50 км от настоящия си адрес, ще могат да получават средства за покриване 
на разходи за такси за ясли, детски градини, наем и интернет. Това предвижда одобрения от правителството проект за 
изменение на Закона за насърчаване на заетостта, съобщиха от правителствената информационна служба. 
 
Средствата ще се отпускат за не повече от 12 месеца, като размерът им ще се определя ежегодно в Националния план за 
действие по заетостта, а редът и условията за получаването им – в Правилника за прилагане на закона. Целта е да се 
насърчи мобилността на безработните лица и да се подкрепят семействата от по-слабо развитите икономически райони. 
 
Предложените промени ще подобрят достъпа до услугите на Агенцията по заетостта. В момента регистрацията на 
търсещите работа се извършва по постоянен или настоящ адрес и те ползват услуги само в бюрото по труда, в което са се 
регистрирали. 
 
С предложените промени търсещите работа лица ще могат да ползват услуги по информиране и/или консултиране, 
подпомагане за започване на работа и психологическа подкрепа независимо от адреса на регистрация. Ще отпадне и 
санкцията за прекратяване на регистрацията, когато търсещите работа лица сменят адреса, по който са регистрирани в 
дирекция „Бюро по труда“, без да я уведомят за това. 
 
Предвижда се да се разширят функциите на Комисията по заетостта към областния съвет за развитие. Два пъти годишно 
тя ще набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от 
работна сила в областта. По този начин при разработването на програмите за обучение и заетост по-прецизно ще се отчитат 
нуждите на местните работодатели от работници или служители с определена квалификация. 
 
Предложеният законопроект има за цел да подпомогне изпълнението на специфичните препоръки на ЕК към България 
относно политиките по заетостта за дългосрочно безработните и за младежите, които не участват в никаква форма на 
заетост, образование или обучение. 
 
Промените няма да доведат до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Финансирането ще се 
осъществява в рамките на предвидените за Министерство на труда и социалната политика средства за активна политика 
на пазара на труда. 
 
С изменения в Правилника за прилагане на закона, одобрени от Министерския съвет, се предвижда комисиите по 
заетостта към областните съвети за развитие да разработват регионални програми за заетост и обучение на съответната 
област в рамките на предварително определени средства. Програмите ще се изработват по предложения на областната и 
общинските администрации. 
 
Виж всички решения на министерски съвет ТУК! 
 
 
√ Лихвата по жилищните кредити в левове падна под 5% за пръв път 
 
През юни 2016 г. лихвените проценти по жилищните кредити в левове паднаха под 5% за пръв път, показва справка на 
Investor.bg на база лихвената статистика на Българска народна банка (БНБ). Същевременно лихвите по потребителските 
кредити в левове отново са под 10%. 
 
При жилищните кредити домакинствата получават по-ниска лихва за сумите, които теглят в левове, а именно – от 4,97% 
през юни. Това е понижение спрямо нивото от 5,03% през предходния месец и в сравнение с 5,77%, давани от банките 
през юни миналата година. Цифрата е и ново рекордно дъно, откакто БНБ води статистика. 
 
Ставката по жилищните заеми в евро обаче се покачва на месечна база - до 5,75% спрямо 5,61% през май. Въпреки това 
лихвата продължава да намалява на годишна база, тъй като през юни 2015 г. беше 6,14%. Процентът по евровите жилищни 
кредити кръжи малко около 6-те процента или е под това ниво по-осезаемо през последните 12 месеца. 
 
В шестия месец на годината лихвата по заемите за потребление, отпуснати в левове, се понижава до 9,51% от 10%, колкото 
бе през май, и от 10,39%, колкото беше през юни миналата година. 
 

https://www.24chasa.bg/novini/article/5673901
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Спад през юни има и на ставката за потребителските кредити, изтеглени в евро. Сега тя понижава до 6,69% спрямо нивото 
й от 7,35% през май. За сравнение - преди година лихвата за този тип кредити е била дори 7,6%. 
 
„Лихвите ще продължат да падат и ако се повиши покупателната способност, хората ще започнат да търсят повече 
кредити“, коментира финансовият експерт Костадин Джигов в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.. 
 
Той коментира оповестените от БНБ данни, че обемът на лошите кредити е на 5-годишно дъно. Една от причините за това 
е, че в последните 1-2 години лошият портфейл на банките е станал по-прогнозируем. На второ място - раздвижването при 
самото кредитиране, най-вече ипотечно и фирмено, а на трето - фактът, че банките продължават да продават пакети 
проблемни дългове, за да намалят лошата част от портфейлите си. 
 
По-точният измерител на цената на кредита – т.нар. годишен процент на разходите (ГПР), който включва всички лихвени 
плащания по заема, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, при потребителските заеми 
намалява. 
 
През юни ГПР по потребителските заеми в левове е 10,42% спрямо 10,96% през май и 11,34% преди година. При кредитите 
за потребление в евро е 7,42% спрямо 8,24% през май и 8,40% през юни 2015 г. 
 
Данните за ГПР показват, че през месеца общите разходи по жилищните кредити в левове намаляват до 5,4% спрямо 5,47% 
през предходния месец и 6,27% през юни миналата година. В същото време ГПР по жилищните кредити в евро се увеличава 
до 6,18% от 6,12%, колкото бе през май. 
 
Цената на заеманите средства при фирмите намалява при кредитите до 1 млн. евро. През юни средната лихва се понижава 
до 4,7% при кредитите в левове в сравнение с 4,98% през предходния месец и 5,66% преди година. При кредитите в евро 
ставката намалява до 4,72% спрямо 5,06% през май и 5,26% на годишна база. 
 
При големите заеми (над 1 млн. евро) се наблюдава обратната тенденция. Лихвата при заеманите средства в левове се 
увеличава до 4,18% от 3,6% през май, а при кредитите в евро - достига 5,16% при 4,86% през предходния месец. На годишна 
база лихвите и при левовите, и при евровите остават по-ниски, като през 2015 г. са били съответно - 7,26% и 5,67%. 
 
 
Монитор 
 
√ Една пета ръст на посещенията на чужденци у нас 
 
С около една пета се увеличили чужденците, които са посетили България през миналия месец спрямо юни на 2015 г., 
показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ). Те са били общо 1,36 млн., като се регистрира 
увеличение на пътуванията със служебна цел – с над 61 на сто. 
Експертите отчитат, че от общия брой чужденци, които са посетили страната ни, делът на гражданите от ЕС е с 27,5 на сто 
повече спрямо шестия месец на миналата година. Полша, Чехия и Италия са допринесли най-съществено за ръста на 
чужденците, идвали за кратко в страната ни. Увеличават се и посетителите от страни извън Общността като Украйна – с 
близо 22%. 
През миналия месец чужденците, които са идвали в родината ни основно с цел почивка – 52% или за да гостуват на близки 
и приятели – 32 на сто. 
Сънародниците ни също са започнали повече да пътуват в чужбина. Общо пътуванията през юни са били 565 хил., или с 
20,7% над регистрираните през същия месец на 2015 г. Статистиката показва още, че с над 99 на сто са се увеличили 
пътуванията на българите към Австрия, към Германия – с 51% и Румъния – с 23 на сто. 
За почивка и екскурзия много са избрали Испания и Италия – повече от половината от пътувалите към тези дестинации са 
били с такава цел. Същевременно през юни са намалели пътуванията към Русия - с 6,3%, Турция - с 2%, Франция - с 1,6%. 
През юни българите продължават да пътуват зад граница предимно на гости, за обучение, посещение на културни и 
спортни събития – 41,8%. Пътуванията за почивка и екскурзия също запазват висок дял – 32,6%, а служебните 
командировки са били 25,6%. 
 
 
 
√ Държавен инспектор ще одитира европарите за земеделие 
 
Правителството избра Мариана Василева за изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на 
средствата от европейските земеделски фондове“. 
Марияна Василева има дългогодишен професионален опит в сферата на вътрешния одит и финансовия контрол. 
Притежава магистърска степен от УНСС. Василева е била държавен вътрешен одитор и началник отдел „Контрол на 
финансовата дейност на разпоредители по конкретни финансово-контролни задачи“ към Агенция за държавна финансова 
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инспекция. Работила е в Агенция „Пътна инфраструктура“ на длъжност началник отдел „Финансов контрол“ в дирекция 
„Оперативен контрол и управление на риска“, както и като главен вътрешен одитор. 
Марияна Василева отговаря на изискванията за образователен ценз и професионален опит за длъжността изпълнителен 
директор на агенцията. 
Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ към министъра на 
земеделието и храните ще извършва одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в 
Разплащателната агенция на България по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони. 
 
 
 
√ Търговци масово включват в цената и грамажа на опаковката 
 
Търговци масово включват в цената на опакованите стоки и грамажа на опаковката. По този начин те удрят клиентите в 
сметката. Това е най-честото нарушение, което Държавната агенция за метрологичен и тeхнически надзор (ДАМТН) е 
установила при проверки в страната. 
За първите шест месеца на годината са проверени над 500 партиди с предварително опаковани еднакви количества и 850 
броя с различна разфасовка захарни и шоколадови изделия, млечни и месни продукти. Инспекциите са били извършени в 
София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе и Плевен. Съставени са общо 5 акта за установяване на административни нарушения. 
От разпространение са спрени 2251 несъответстващи продукта, от които 2250 пакета ориз. Глобите за нарушителите 
варират от 400 до 7 000 лева при първо провинение и от 800 до 14 000 лева при повторно. 
Проверките ще продължат до края на годината, казаха от ДАМТН. В резултат на регулярно извършваните през последните 
години тематични проверки по видове продукти, рязко са намалели жалбите за несъответстващи количества и случаите с 
ощетени клиенти, посочиха от там. През 2011 г. са спрени от продажба 42 790 опаковки заради несъответствие с 
написаното количество на опаковката, спрямо 2255 спрени за първото полугодие на 2016 г. 
 
 
 
 
 


