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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Българско национално радио 
 
√ Работодателите са категорични в отказа си да не преговарят за минимални осигурителни прагове 
Работодателските организации изразиха готовност да водят преговори за механизъм за определяне на минималната 
работна заплата. Те обаче са категорични в отказа си да договарят минимални осигурителни прагове и определят като 

"неверни" твърденията, че вече има подписани такива в четири от икономическите 
дейности.   
Писмото, изпратено до вицепремиера Томислав Дончев, е подписано от Асоциацията 
на индустриалния капитал, Конфедерацията на работодателите и индустриалците, 
Българската стопанска камара и Търговско-промишлената палата. Липсва подпис от 
Съюза за стопанска инициатива, който от този месец бе признат за член на 
тристранния съвет, но останалите организации са против членството му. 
 
Радио Благоевград 
 
√ Работодателите са категорични в отказа си да не преговарят за минимални 
осигурителни прагове 
Работодателските организации изразиха готовност да водят преговори за механизъм 
за определяне на минималната работна заплата. Те обаче са категорични в отказа си 
да договарят минимални осигурителни прагове и определят като "неверни" 
твърденията, че вече има подписани такива в четири от икономическите дейности.  
Писмото, изпратено до вицепремиера Томислав Дончев, е подписано от Асоциацията 

на индустриалния капитал, Конфедерацията на работодателите и индустриалците, Българската стопанска камара и 
Търговско-промишлената палата. Липсва подпис от Съюза за стопанска инициатива, който от този месец бе признат за член 
на тристранния съвет, но останалите организации са против членството му. 
 
Новини дир.бг 
 
√ Работодателите са категорични в отказа си да не преговарят за минимални осигурителни прагове 
Работодателските организации изразиха готовност да водят преговори за механизъм за определяне на минималната 
работна заплата. Те обаче са категорични в отказа си да договарят минимални осигурителни прагове и определят като 
"неверни" твърденията, че вече има подписани такива в четири от икономическите дейности. Писмото, изпратено до 
вицепремиера Томислав Дончев, е подписано от Асоциацията на индустриалния капитал, Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците, Българската стопанска камара и Търговско-промишлената палата. Липсва подпис от 
Съюза за стопанска инициатива, който от този месец бе признат за член на тристранния съвет, но останалите организации 
са против членството му. 
 
Dnes dir bg 
 
√ Работодателите няма да договарят минимални осигуровки 
Работодателски организации информират, че няма да участват в договарянето на минималните осигурителни доходи за 
2017 г. 
Представителните на национално равнище организации на работодателите в България изпратиха писмо до вицепремиера 
Томислав Дончев и до министрите Зорница Русинова и Владислав Горанов, с което ги информират за постигната между тях 
договореност да не участват в договарянето на минимални осигурителни доходи за 2017 г. 
Това съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Писмото е подписано от председателя на БТПП 
Цветан Симеонов от името на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ. 
Посочените в средствата за масово осведомяване подписани споразумения в четири икономически дейности са 
невалидни, тъй като в три от тези дейности подписите на браншовите организации вече са оттеглени, а в единствената 
останала е предприета процедура по денонсирането му, е отбелязано в писмото. 
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Според работодателите въпросните споразумения са сключени преди официалното начало на процедурата по преговори 
и преди Министерството на труда и социалната политика да е издало своите указания за преговорния процес и поради 
тази причина не са валидни. 
От четирите организации са посочили, че множество браншови организации от въпросните четири икономически дейности 
писмено са заявили своята воля да не се водят преговори за определянето на минимални осигурителни доходи в тези 
дейности за 2017 г. 
С оглед възстановяването на нормален социален диалог в страната, а именно посредством преговори, а не задочен диалог 
в средствата за масова комуникация, представителните на национално равнище организации на работодателите в 
България декларират своята готовност за конструктивни дебати по изработването на обективен механизъм за определяне 
на MP3, е посочено още в писмото. 
До неговото приемане те призовават своите членове да замразят преговорите 
за сключване на колективни трудови договори, "в духа на най-добрите 
практики на европейския социален диалог". 
 
Икономика 
 
√ Работодателите спират преговори за минималните осигуровки 
Бизнесът иска обективен механизъм за определяне на минималната заплата. 
Национално представителните работодателски организации окончателно 
няма да участват в договарянето на минималните осигурителни доходи за 
2017 г. Това съобщиха от 4-те бизнес организации (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ) в 
писмо до представители на правителството и медиите. 
Работодателите не могат да се разберат със синдикатите за увеличението на 
минималните осигурителни прагове.  
Те не са постигнали споразумение в нито една от 85-те икономически 
дейности, което означава, че годината ще бъде обявена за нулева и 
осигуровките ще няма да се повишават.  
Браншовите организации, членуващи в работодателските обединения, също 
не желаят вдигане на осигуровките. 
Бизнесът смята, че повишаването на осигурителните прагове води до 
разширяване на сивия сектор и по-скоро пречи, отколкото помага за 
изсветляване на икономиката.  
Те искат по-широк социален диалог, с помощта на който да се изработи 
обективен механизъм за определяне на минималната работна заплата, вместо тя да се решава по политически причини.  
До приемането на подобен механизъм членовете на работодателските организации замразяват преговорите за 
колективни трудови договори със служителите си. 
 
Топ новини 
 
√ Бизнесът твърд за минималните осигуровки 
Работодателските организации изразиха готовност да водят преговори за механизъм за определяне на минималната 
работна заплата. Те обаче са категорични в отказа си да договарят минимални осигурителни прагове и определят като 
"неверни" твърденията, че вече има подписани такива в четири от икономическите дейности, предаде БНР. 
Писмото, изпратено до вицепремиера Томислав Дончев, е подписано от Асоциацията на индустриалния капитал, 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците, Българската стопанска камара и Търговско-промишлената палата. 
Липсва подпис от Съюза за стопанска инициатива, който от този месец бе признат за член на тристранния съвет, но 
останалите организации са против членството му. 
 
Вестник Stroitel 
 
√ АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ отказват да участват в договарянето на минимални осигурителни доходи за 2017 г. 
Писмо от името на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, относно отказ за участие в преговорите за договаряне на минимални 
осигурителни доходи за 2017 г. Публикуваме съобщението без редакторска намеса. 
ДО 
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОТНОСНО: Отказ за участие на национално представителните организации на работодателите в Република България и на 
представляваните от тях браншови организации в преговорите за договаряне на минимални осигурителни доходи за 2017 
г. 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
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Представителните на национално равнище организации на работодателите в България, съгласно ясния демократичен 
мандат, предоставен им от членуващите в тях браншови организации, с настоящото Ви информират, че съгласно постигната 
между тях договореност отказват да участват в договарянето на минимални осигурителни доходи за 2017 г., поради 
причини, които подробно вече бяха изложени в хода на дебатите по темата. 
Цитираните в средствата за масово осведомяване подписани споразумения в четири икономически дейности са 
невалидни, тъй като в три от тези дейности подписите на браншовите организации вече са оттеглени, а в единствената 
останала е предприета процедура по денонсирането му. Въпросните споразумения са сключени преди официалния старт 
на процедурата по преговори и преди Министерството на труда и социалната политика да е издало своите указания за 
преговорния процес и поради тази причина не са валидни. Още повече, че множество браншови организации от 
въпросните четири икономически дейности, членуващи в НПРО, писмено са заявили своята воля преговори за 
определянето на минимални осигурителни доходи в тези дейности за 2017 г. да не се водят (www.bgrabotodateli.org). 
С оглед възстановяването на нормален социален диалог в страната, а именно посредством преговори, а не задочен диалог 
в средствата за масова комуникация, представителните на национално равнище организации на работодателите в 
България, декларират своята готовност за конструктивни дебати по изработването на обективен механизъм за определяне 
на МРЗ. До неговото приемане призовават своите членове да замразят преговорите за сключване на колективни трудови 
договори, в духа на най-добрите практики на европейския социален диалог. 
С УВАЖЕНИЕ, Цветан Симеонов 
от името на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ 
 
Сега 
 
√ България изостава в класацията по икономическа свобода 
Страната ни падна до 45-о място и се изравни с Монголия, Никарагуа и Израел. 
СНИМКА: БГНЕС: Преди година представители на работодателските организации Кирил Домусчиев, Васил Велев и 
Божидар Данев връчиха на главния прокурор папка със сигнали за нередности. Основната причина за отстъплението 
на България в класацията по икономическа свобода е неспазване на върховенството на закона.  
Буксуващата съдебна реформа е един от основните фактори, които допринасят за лошата икономическа среда в България. 
Това става ясно от последния доклад на института "Фрейзър" за икономическата свобода по света. Докладът е издание за 
тази година, но стъпва на данни от 2014 г. Макар да подобрява незначително общата си оценка, страната ни пада надолу 
в класацията и в глобален мащаб, и сред страните - членки на ЕС. Това означава, че докато ние оставаме почти на едно 
място, в други страни условията за бизнес бързо се подобряват. 
Според новия индекс България дели 45-а позиция (от 159 страни) с Израел, Монголия и Никарагуа с по 7.39 точки от 10 
възможни. В сравнение с миналогодишното издание на индекса резултатът на страната ни се увеличава с пренебрежимите 
0.04 точки, но въпреки това падаме назад в класацията с три позиции. Любопитното е, че България е изпреварена не само 
от страни като Естония, Литва и Латвия, но и от Грузия и Албания. Двойно по-напред - на 22-ро място, е Румъния, макар тя 
да има съвсем малка преднина със 7.66 точки. Още по-неприятен е резултатът в сравнение с останалите страни от ЕС, 
където се сриваме от 15-о място през миналата година до 20-о място сега.  
Основната причина за отстъплението е неспазване на върховенството на закона и липсата на независимост на съда. 
България има едва 5.05 точки като оценка за съдебната система и правото на собственост. Според анализаторите от 
Института за пазарна икономика (ИПИ), който вчера представи резултатите от тазгодишната класация, това е 

доказателството за несъстоялата се съдебна реформа. 
Освен това дали бизнесът може да разчита на сигурна защита от 
съдебната система класацията измерва още 4 стойности - работата на 
правителството, стабилността на парите, свобода на международната 
търговия и "регулирането на кредита, труда и бизнеса". В категорията, 
оценяваща изпълнителната власт, се забелязва минимална промяна 
спрямо предходната година - повишение с 0.01 точки. Подобрението е в 
частта на правителствените разходи, които въпреки това остават най-
ниско оцененият елемент на категорията. От друга страна, с 10 точки е 
оценено данъчното облагане на доходите заради плоския данък. В 
изследването обаче не са включени параметрите на осигурителната 
система, която всъщност е най-голямата тежест върху труда. 
Показателят "стабилни пари" също ни отрежда добра позиция - 9.24 
точки, които показват и ниски нива на инфлация. Оценено е и това, че не 
се ограничава обмяната на валута и възможността за свободно 
поддържане на банкови сметки в чужда валута. Сравнително висока - 

8.02 точки, е оценката ни по свобода на международната търговия. Плюс са членството в ЕС и общата митническа тарифа 
на общността с трети страни. 
Влошаване на ситуацията спрямо предходната година обаче се отчита в засилващите се регулации. Като пречки за 
икономическа свобода се оценяват намесата в кредитния пазар, скъпата бюрокрация, множеството административни 
изисквания към бизнеса, определянето на минимална работна заплата, големият брой регулации при наемането и 
освобождаването на работници и не на последно място - корупцията. 
СРАВНЕНИЕ 
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Според ИПИ по-високата икономическа свобода означава повече доходи и по-ниска бедност. Страните в челото на 
класацията имат почти 8 пъти по-висок БВП на човек от населението в сравнение с изпадащите. А най-бедните 10% от 
населението на икономически най-свободните страни са два пъти по-богати от най-бедните 10% в държавите с влошена 
икономическа свобода. Тя е свързана и с по-висока продължителност на живота, както и със зачитане на политическите и 
гражданските свободи. В челото на класацията са Хонконг, Сингапур, Нова Зеландия, Швейцария и Канада, а в дъното - 
Венецуела, Аржентина, Конго и Либия. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Българско национално радио 
 
√ "Данък уикенд" влиза в сила със задна дата, решиха депутатите 
Всички служебни вещи, които се използват и за лична употреба, ще бъдат облагани с 10 процента данък. Това реши 
окончателно Народното събрание с въвеждането на така наречения "данък уикенд". 
Без дебати депутатите приеха и с 10% "данък уикенд" да се облагат служебните коли и мобилните телефони. Данъчната 
основа, върху която ще се изчислява ставката, е различна в зависимост от използваните вещи.  
Фирмените активи ще бъдат в три групи - имоти, превозни средства и други. За автомобилите работодателят сам ще 
решава, в зависимост от изминатите километри, доколко ще се ползват за лични нужди. Дава се възможност и да се избере 
фиксирано разпределение за ползването 50% за служебни цели и 50% за лични.  
За имотите ползването за лични нужди ще се определя съобразно площта и времето за използване. В категорията "други", 
където попадат мобилните телефони и лаптопите, се приема, че се използват за лични и служебни цели. При тях 
работодателят има право да отчита автоматично 20% като лично ползване.  
При недвижимите имоти данъчната основа ще зависи от частта, предоставена за лични нужди, или от времето, прекарано 
в имота.  
Новият данък ще влезе в сила със задна дата от 1-ви януари на тази година. 
 
Вевести.бг 
 
√ Борисов на среща с европейските лидери в Братислава, решават бъдещето на ЕС 
На събитието ще бъде поставен въпросът за оказване на подкрепа на страната ни за охрана на границата с Турция 
Днес, на 16 септември 2016 г. в Братислава ще се проведе среща на високо равнище на страните членки на ЕС. На нея ще 
се обсъди бъдещето на ЕС, пише словашкият унгарскоезичен вестник Uj Szó. 
Лидерите на страните членки ще проведат открит и пряк диалог относно актуалните теми пред Съюза, включително 
състоянието му и неговото бъдеще, миграционната криза, заплахите за сигурността и тероризма, както и икономическите 
въпроси, възможностите за увеличаването на заетостта, както и излизането на Великобритания от него. 
Срещата започва замъка на Братислава, в петък сутринта и ще бъде разделена на три фази. Централна тема на първата ще 
бъде бъдещето на ЕС и загубата на доверието на европейските граждани към него. 
По време на втората ще се обсъди Брекзит. Третият панел ще бъде посветена конкретните задачи след ЕС. След това ще се 
проведат пресконференции. 
Председателят на Европейския съвет Доналд Туск смята, че днешната среща ще бъде повратна точка, в която 
ръководството на Съюза трябва да докаже, че има възможност да защити гражданите си и да не повтаря хаоса от 2015 г. 
Словашкият министър-председател Роберт Фицо заяви, че по време на срещата на ЕС трябва да му се "постави диагноза". 
"Бих искал да покажем, че Съюзът е жизнеспособен и в състояние да защити населението си", заяви той. Словашкият 
външен министър Мирослав Лайчак изрази надежда, че по време на срещата ще бъде изпратен силен сигнал, че ЕС е 
единен, способен на действие и че знае, какво се очаква от него от гражданите. 
На срещата ще присъстват официални делегации от повече от 60 държави, както и над 1300 журналисти. В Братислава са 
мобилизирани хиляди полицаи , войници и пожарникари. Трафикът в града ще бъде значително ограничен, като пътят 
водещ от летището към центъра ще бъде напълно затворен. 
Председателите на Съвета на ЕС Доналд Туск, на Европейската комисия Жан-Клон Юнкер и на Европейския парламент 
Мартин Шулц са пристигнали още в четвъртък в Словакия. 
Премиерът Бойко Борисов също ще участва в неформалното заседание на Европейският съвет. 
На срещата ще бъде поставен и въпросът за оказване на подкрепа на страната ни за охрана на границата с Турция. 
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Радио Пловдив  
 
√ Бизнесът да определя необходимостта от специалисти 
Сред темите на деня е категоричната стъпка, която направиха 14 училища в 10 града в страната, въвели от настоящата 2016-
2017 учебна година дуалното обучение. Първата паралелка деветокласници в цялата страна, която ще се обучава по 
дуалната система по новия закон и без да разчита на проекти, тръгва в Професионална гимназия по вътрешна архитектура 
и дървообработване "Христо Ботев". За амбициите на реформата, очакванията и предизвикателствата –директорът 
Костадин Костадинов. 
Дуалното обучение е предизвикателство за нашето училище с почти 110 – годишна история и едно от най-старите 
занаятчийски училища в България, заяви Костадинов. Той подчерта, че със специалността "производство на тапицирани 
изделия" в професията "технолог в мебелното производство" училището дава изпреварващо знание на учениците, тъй 
като не чака проекти, а "се хвърля в дълбокото" на база на новия Закон за професионалното образование. Учениците от 9 
и 10 клас в тази специалност ще останат в класните стаи на професионалната гимназия, а в 11 и 12 клас – три дни в училище 
и два дни - в реална работна среда. Това ще се заплаща, учениците ще имат трудови договори и осигуровки. Срещата в 
реална работна среда ще им даде възможност да се развиват по-добре професионално в бъдеще, подчерта Костадинов. 
По думите му обществото е започнало вече да се ориентира към професиите и към професионалното знание, на което 
принадлежи й бъдещето. Заедно с това трябва да се изучават и различни езици, и новите технологии, защото в мебелната 
индустрия навлязоха нови машини и представата за "дърводелец" вече не е актуална. Имаме компютри, лазер за рязане 
и кроене на дървесина, всичко се обработва в електронен вариант и след това се подава намашината, подчерта още 
директорът на Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев" Костадин 
Костадинов. Повече чуйте от звуковия файл. 
 
Komentator bg 
 
√ Тони Димов*: Оценката на въздействие става задължителна от 4 ноември 
Г-н Димов, от 4 ноември администрацията и депутатите трябва да внасят всеки законопроект с оценка 
въздействие. Има ли такава готовност? 
Романтичният период от нейното въвеждане в България приключи отдавна. Това беше времето, когато у нас идваха 
всякакви европейски и други чуждестранни експерти, казваха на управляващите колко хубаво нещо е ОВ, последните 
кимаха одобрително с глава и нищо не се случваше. 
Оптимистичният период от този процес също приключи на 20 април тази година, когато Парламентът прие окончателно 
Закона за нормативните актове, който предвижда задължителна ОВ за всички предложения за приемане на нови или за 
изменение и допълнение на съществуващи закони и кодекси, независимо от това кой е техен вносител – МС или отделен 
народен представител, както и предложенията за подзаконови нормативни актове на МС. 
Настъпва реалистичният период от процеса. От 4 ноември нататък тези законови изисквания влизат в сила и настава часът 
на истината. Така че на вашия въпрос, новото е че идва времето на реалното извършване на ОВ. Преди това трябва да 
бъдат приети подзаконовите и други нормативни актове, така както са предвидени в ЗНА. Трябва да се постигне и яснота 
относно въпросите свързани с методологията на извършването й – колко и 
какви инструменти ще бъдат прилагани в процеса на извършване на ОВ. 
Може ли пак да уточните, кои точно нормативни актове ще са обект на 
ОВ? 
Отговорът е никои. Предмет на ОВ не са готовите нормативни актове, а 
предложенията за публични (наричани още управленски) политики, насочени 
към разрешаването на проблеми в заобикалящата ни среда или обществените 
отношения. Това е много важно уточнение, на което ние от Центъра за ОВЗ 
постоянно настояваме, настоявахме и когато проектът на ЗНА се обсъждаше в 
Парламента, но уви глава втора от него се нарича в нейния финален вариант 
"Оценка на въздействието на нормативни актове". Предварителната ОВ на един 
готов проект на нормативен акт е безсмислена, предпоставена и предрешена. 
В държави като нашата, където нормативизмът все не е преодолян, където 
законът се ползва като основен и главен инструмент за регулиране на всякакви 
отношения, което е довело до неговото догматизиране и издигане в култ, 
където роенето на нормативни актове е довело до невиждано по големина и 
обем законодателство, първите няколко години от своето действие ОВ има 
ключова роля на механизъм за регулаторна превенция. Тя трябва да пречи на 
произволните решения за регулиране на всеки и на всичко чрез правни норми, 
на волунтаристичното законодателстване, на приемането на закони и 
изменения за щяло и не щяло. Ако ОВ бъде прилагана като ОВ на нормативните 
у нас има риск да бъде лишена от тази си функция, което означава, че 
очакваният положителен ефект от нея би бил значително ограничен. 
И все пак как ще функционира ОВ, според Вас? 

http://bnr.bg/plovdiv/post/100737225/biznesat-da-opredela-neobhodimostta-ot-specialisti
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Тук нещата се разделят на две, според двата вида субекти с право на законодателна инициатива според действащата у нас 
конституционната уредба. При МС към настоящия момент и като уредба и като практика изглеждат по-ясни защото има 
утвърдена процедура по планиране на решенията по регулиране, традиции по провеждане на междуведомствена 
съгласувателна процедура по проектите на нормативни актове и т.н. Още в самия ЗНА е предвидено, че правото на 
законодателна инициатива на МС се осъществява въз основа на законодателна програма, а приемането на подзаконови 
нормативни актове – въз основа на оперативна програма, като и двете програми се приемат от МС за 6-месечен период. 
Това е абсолютно в унисон с европейската практика на ОВ, където ОВ без планиране на политиките просто не може да 
съществува. В момента на официалния портал на МС за обществени консултации е публикувана за обществена 
консултация Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, която ще се прилага от 
МС. Самият начин на изработване, окомплектоване и публикуване за консултация на наредбата заслужава адмирации, 
поради факта, че чрез него се черта и демонстрира добрата практика, която след 4 ноември 2016 г. ще е задължителна. 
Наредбата е съпътствана от ОВ, изготвяна за самата нея, от документ за консултация който да улеснява всички желаещи 
да се включат в обществената консултация и от други относими към нея документи. Освен рамката за обхвата и 
методологията, която наредбата дава, чрез нея се определят и основните образци на документи – за частична 
предварителна оценка на въздействието и на консултационен документ, които ще бъдат използвани в практиката. Срокът 
на консултацията, посветена на наредбата още не е изтекъл, но по всичко личи че това ще бъде един ясен и подходящ за 
целите за които се създава подзаконов акт, който ще служи при практическото извършване на ОВ. 
А какво става в НС? 
Това е по-интересният въпрос защото ОВ по отношение на идеите за промени в регулирането на отделните народни 
представители е нещо наистина много ново и непознато. По закон НС е компетентно само да определи методология за 
извършване на оценка на въздействието на проектите на закони и кодекси, внасяни от народните представители. Това 
трябва да стане или с Правилника за организацията и дейността на НС или с друг акт на НС. Оттам понастоящем няма много 
информация какво точно се случва. 
Кой всъщност има задължението за извършване на ОВ? 
Законът казва съставителят на проект на нормативен акт извършва ОВ. Забележете не субектът с право на законодателна 
инициатива, а съставителят. Това е смисъла на предварителната ОВ, която започва на най-ранен етап от цикъла по 
формулиране на политики – в зародиша на идеята. При законодателна инициатива на МС това е може да е всяко отговорно 
лице от отделно министерство, което при осъществяване на своите правомощия е идентифицирало проблем в 
наблюдаваната от него сфера от обществения живот и е стигнало до идеята, че този проблем следва да се реши чрез 
някаква намеса от страна на държавата – чрез публична политика. Преди да предложи каквито и да било актове или мерки 
за разрешаване на проблема това лице трябва да организира извършването на ОВ, която по безпристрастен, обективен и 
експертен, включително чрез провеждането на обществена консултация, начин трябва да установи налице ли е наистина 
този проблем и да оцени вариантите за неговото разрешаване. Ако ОВ посочи, че това трябва да стане с нормативен акт, 
проектът на този акт, съпътстван с ОВ и резултатите от консултациите, дискусиите и т.н. следва да бъде изпратен на МС за 
съгласуване или приемане. По идентичен начин народният представител, идентифицирал проблем в някоя от областите 
на обществения живот, преди да внесе готов проект на нормативен акт следва да организира извършването на ОВ за да 
получи основано на доказателствата експертно заключение относно проблема и вариантите за неговото разрешаване. 
Кой на практика ще извършва ОВ? 
Забележете, че на всякъде казвам, че съставителят или депутатът следва да организира извършването, а не да извърши 
ОВ. Оценката е сложен и комплексен механизъм, включващ много и различни инструменти за изследване и анализ на 
публични политики, който изисква интердисциплинарна експертиза и опит. Ако частичната ОВ е възможно да бъде 
извършена от едно лице – депутат или експерт от администрацията, цялостна ОВ от едно лице не може да бъде извършена. 
Явно при всички случаи ще следва да бъде използвана външна експертиза преди всичко на хора запознати с методологията 
на ОВ и след това на юристи, социолози, икономисти, тесни специалисти според спецификата на политиката и други. Тук 
на помощ следва да са двете звена за ОВ към НС и МС, които се предвиждаше да бъдат създадени още по време на 
обсъждането на проекта на ЗНА. Те следва да имат спомагателни, методологически и унифициращи функции. Тези звена 
трябва да оказват помощ винаги когато съставите се обърне за тях във връзка с извършването на ОВ, при необходимост от 
експерти, данни и т.н. Те следва да предоставят всякакви методологически указания относно това как точно да бъдат 
извършвани ОВ или отделни компоненти от нея. Двете звена следва да са в постоянен синхрон и да унифицират практиката 
по ОВ, за да няма различия между различните органи с право на законодателна инициатива. 
Какви рискове виждате пред ОВ? 
Нали днес е модерно да се говори за иновации, нови технологии и еволюция. ОВ е регулаторна иновация за България, 
затова нейното приемане през април 2016 г. нарекохме революция. Ще има много неща за уточняване и изчистване и след 
4 ноември. Ще стават грешки. Най-важното е да не се отиде към фингиране на оценките, т.е. да започнат да се правят 
фиктивни ОВ, като вид разширени мотиви, като попълване за няколко минути на формуляри защото няма да има никакъв 
смисъл от нейното въвеждане. По време на обсъждането на проекта на ЗНА в НС много депутати бяха против ОВ заради 
това, че тя ограничавала тяхното право на законодателна инициатива. Нищо подобно, ОВ прави това тяхно право по-точно 
и прецизно, по легитимно пред избирателите им които имат възможност да се изкажат по него чрез консултациите и по 
обосновано с доказателства. Задаваха се и въпроси от сорта каква е разликата между мотивите към законопроектите и ОВ. 
Отговорът е очевиден. Мотивите са субективните доводи на всеки носител "за" приемането на един закон, при които той 
не е длъжен да бъде нито докрай обективен, нито до край доказателствено обоснован и прозрачен. ОВ е точно обратното 
– обективният анализ, при който предложенията се подлагат на доказателствено, аналитично и експертно изпитание и ако 
го преминат се раждат във формата на проекти за нормативни актове. 
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*Тони Димов е председател на Центъра за оценка на въздействие на законодателството 
 
Стандарт 
 
√ Фирми получават субсидия за задържане на кадрите си 
Държавата ще финансира работодателите да провеждат обучения за служителите си в неактивния сезон на дейността им, 
вместо да ги освобождават от работа. Това обясни социалният министър Зорница Русинова на депутатски въпрос в 
парламента. По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и от бюджета на министерството са предвидени 
общо 230 млн. лева за схеми, по които работодателите ще могат да кандидатстват, за да повишат квалификацията на вече 
наети хора. Като допълнително улеснение за работодателите е предвидено обучението да не се провежда както досега за 
6 или 9 месеца еднократно, а да е в неактивния период. Така например кадрите в туризма следва да не се освобождават 
от работа в неактивния сезон, а да бъдат в обучение. Схемата ще стартира от тази есен. ОП "Развитие на човешките 
ресурси" е най-добре работещата европрограма към момента у нас с 62% договорени средства и над 8% извършени 
плащания и 40 млн. лева вече възстановени средства от ЕС, отчете Русинова.  
Мила Кисьова 
 
√ България ще развива космически технологии 
Отварят процедура за финансиране на летателен хардуер и научноизследователска дейност 
Български компании и изследователски екипи имат шанс да получат финансиране за развитие на проекти в областта на 
космическата индустрия. "Споразумението с Европейска космическа агенция (ЕКА) е шанс за България да стане водеща в 
космическата индустрия в света. Създаваме условия за активизиране и укрепване на научноизследователския капацитет 
на България, което е възможност да бъдем конкурентоспособни и иновативни". Това каза Филип Кирев, национален 
представител на ЕКА за България и началник на Политическия кабинет на министъра на икономиката по време на семинар 
"Информационен ден за ЕКА за България". 
Представителят на ЕКА Анабел Фонсека обясни, чe семинарът има за цел да предостави на представителите на 
индустрията, научната и академичната общност в страната информация за ЕКА; индустриалната политика в областта на 
космоса; европейската космическа изследователска и развойна дейност; избора на изпълнители, както и специфични 
препоръки за развитието на космически технологии в България. 
Успешно приключи първата тръжна процедура на ЕКА за България по Плана за европейските коопериращи държави, каза 
Филип Кирев. По нея са кандидатствали около 50 български участници, като одобрените проекти са 5 на обща стойност 
787 000 евро. Кирев изрази надежда, че с предстоящото представяне на втора процедура ще се засили интересът на 
потенциалните участници и ще се привлекат много конкурентоспособни проекти. "Надявам се, че с подобни 
информационни кампании вниманието на заинтересованите страни ще бъде насочено към активно участие с проекти в 
тръжните процедури на ЕКА, в областта на летателния хардуер, научноизследователска дейност с индустриално 
приложение, космически приложения, продукти и услуги, и образователни дейности", заяви Кирев. Условията за участие 
във втора тръжна процедура ще бъдат представени днес в БАН. На 10 октомври цялата информация по възможностите за 
кандидатстване ще бъде качена на сайта на ЕКА www.esa.int/ESA. 
 
√ Евросъюзът няма да се разпадне 
Планът за инвестиции трябва да има двойни средства от 630 млрд. до 2022 г. 
Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК 
Съществуването на ЕС не е поставено под риск заради Брекзит. Великобритания обаче няма да може да има достъп до 
единния пазар, ако не спазва ценностите на свободното движение на хората. Уважаваме и съжаляваме за решението на 
британските избиратели за напускане на ЕС, но Европа не е изправена пред заплаха от разпад. Бихме се радвали възможно 
най-бързо молбата на Великобритания за напускане да бъде внесена.  
Свободният достъп до единния пазар е обвързан със свободите на движение. Не сме "съединени европейски щати", ние 
сме много по-разнообразни, европейската история ни направи такива. Нямаме причина да усложняваме нещата 
допълнително.  
Европа има нужда от смелост, която да се проявява и в националните парламенти. За последната година ЕС се подобри, 
но остава в криза. Твърде често националните интереси взимат превес. ЕК няма намерение да премахне националните 
държави, но липсата на единство подхранва популизма, от който трябва да се защитим. Договорът за ЕС дава 
възможността държавите от съюза да обединяват и споделят отбранителните си способности. Дошло е времето тези 
възможности да бъдат използвани. Не можем повече да си позволим да разчитаме на способностите само на една 
държава. Това обединение няма да бъде за сметка на евроатлантическото сътрудничество. ЕС ще обособи фонд за 
инвестиции в сферата на отбранителните изследвания. Необходимо е да създадем единен генерален щаб в ЕС. Също така 
трябва да изградим общи военни ресурси, допълнително към това, което предлага НАТО. Това не трябва да се отразява на 
трансатлантическата солидарност. 
Без постоянни общи сили не можем да бъдем в готовност за реакция. Постът на върховния представител на ЕС по външната 
политика и сигурността трябва да бъде превърнат в позиция на истински външен министър на Общността. Федерика 
Могерини би могла да обедини силите на националните дипломатически служби.  
По въпроса с миграцията вече се забелязват прояви на солидарност, но отношението на европейците към непридружените 
деца бежанци търпи критики.  

http://www.esa.int/ESA
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От 2004 г. в Европа имаше над 30 терористични нападения, половината от тях бяха през миналата година. Трябва да 
покажем на терористите, че нямат шанс да победят нашите ценности. Но нашата търпимост не може да бъде за сметка на 
нашата сигурност. Европа означава мир. Най-дългият мирен период в европейската история започва с обединението на 
европейските държави. Между нас има различия и спорим, но с думи. Обединени сме от ценностите за свобода, 
демокрация и върховенство на закона. Европейците никога няма да приемат убийството на поляци във Великобритания. 
Стоим твърдо срещу смъртното наказание и вярваме в ефективността на независимото правосъдие, което е в основата на 
възможностите за делова дейност и икономическо развитие.  
Не приемам днешните младежи да бъдат първото поколение за последните 70 години в Европа, по-бедно от своите 
родители. Решението на този въпрос е основно в ръцете на националните власти, дължим повече на нашите деца. 
Европейците повече не може да бъдат заблуждавани, трябва да бъдем честни с тях, те очакват ясни резултати, приложени 
своевременно. Ако искаме да преодолеем скорошните различия между Изтока и Запада, трябва да се съсредоточим върху 
истински важните въпроси.  
Следващата година е решаващ период за постигане на резултатите, които хората очакват. Трябва да се удвоят средствата 
в плана на ЕС за инвестиции от 315 на 630 млрд. евро до 2022 г., за да бъде даден тласък на икономиката. Безработицата 
и задлъжнялостта в ЕС остават твърде високи, налице е социална несправедливост. Европа не е достатъчно социална. 
Европейците трябва да получават еднакво възнаграждение за еднаква работа, извършвана на едно и също място. 
Вътрешният пазар не е място за трудова експлоатация. Трябва ни социална икономика без социален дъмпинг. 
Потребителите трябва да бъдат защитени от картелите, всяко дружество трябва да плаща данъци там, откъдето получава 
печалбите си.  
Трябва да инвестираме в достъпа до бърз интернет, защото икономиката вече е цифрова. За тази цел до 2025 г. на цялата 
територия на ЕС да има 5 G мрежи, а до 2020 г. във всички големи европейски градове да има достъп до безплатна интернет 
безжична връзка. Следващата седмица ще представя нови правила за роуминга. 
 
Би Ай Телевизия 
 
√ След речта на Юнкер за състоянието на ЕС – реакции и коментари 
Съществуването на Европейския съюз не е застрашено от решението на британците да го напуснат, увери днес 
председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в годишната си реч относно състоянието на съюза в Европейския 
парламент. Той призова да се работи по обща външна политика и политика за сигурност и отбрана на ЕС, като държавите-
членки споделят отбранителните си способности, ала не за сметка на евро-атлантическото сътрудничество.  
Юнкер съобщи още, че ЕС ще обособи фонд за инвестиции в сферата на отбранителните изследвания и призова постът на 
върховния представител по външната политика и сигурността да бъде превърнат в позиция на истински външен министър 
на Общността. 
Председателят на ЕК поиска до края на следващия месец по българските граници да бъдат разположени още 200 
служители на граничната агенция "Фронтекс", както и 50 допълнителни превозни средства.  
От днес комисията създава и Европейски корпус на солидарността, в който ще могат да участват младежи, които искат да 
допринесат за овладяване на кризисни ситуации. 
Що се отнася до това как се справяме с бежанската криза, според Юнкер започва да се отличава чувство за солидарност, a 
по думите му тя трябва да е доброволен акт. 
Юнкер поиска също да се увеличи фонда за частния сектор в Африка, като по този начин да се ограничи икономическата 
миграция към Европа. Той призова и за развитие и на европейска стратегия за Сирия.  
Вижте още акценти от речта му в репортажа: 
Социалисти, либерали и християндемократи заявиха подкрепа за основните предложения в речта на Юнкер, докато при 
останалите имаше повече резерви, обобщава реакциите на евродепутатите кореспондентът ни в Брюксел Йовка 
Димитрова. 
Евроскептиците пък заплашиха с нови референдуми като този за Брекзит, тъй като според тях Юнкер отново предлага все 
повече Европа, вместо обратното. Левите изразиха опасения, че фондът в подкрепа на отбранителната индустрия пък може 
да стане повод Европа да бъде въвлечена в нови войни.  
В еМисия България Юлиана Николова, директор на Европейския институт в България, също коментира речта на 
председателя на Европейската комисия: 
Тя я определи като по-драматична от обикновено, тъй като според нея ЕС се намира в най-драматичната година от 
съществуването си. Николова обърна внимание върху подчертаното от Юнкер – че солидарността не може да се изисква, 
а се дава доброволно.  
Според нея уникалното в тази реч е, че тя за пръв път маркира разделение по линията Изток-Запад – нещо, което според 
Юнкер не бива да бъде допускано.  
Николова обаче предупреди, че трябва много да внимаваме в думите и разбирането за това какво стои зад тях, както е 
внимавал за тях Юнкер в обръщението си.  
Тя даде свое обяснение за изтъкнатото като "обща европейска армия" и обединени отбранителни ресурси. Засилване на 
ресурсите не значи нови военни действия, а голяма съвместна готовност за реакции – представям си го както ресурса за 
реакция при кризи и бедствия, когато държавите бързо се обединяват, уточни тя.  
Много искам да подчертая и нещо, което Юнкер изтъкна по отношение на някои държавни ръководители, които гласуват 
за повечето решения, взети в Брюксел, а в собствените си държави се държат така, като че ли никога не са участвали в 
европейски съвети, посочи още Николова. 
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Икономика 
 
√ България се нуждае от еврото и Шенген, за да намали риска от Brexit 
Страната продължава да подбрява икономиката си, но може да се развива само като част от Обединена Европа 
България трябва да се придвижи напред по-бързо, като направи стъпки за въвеждане на еврото и режима на безвизово 
движение в Европейския съюз. Това ще отдръпне посткомунистическата държава от ръба на Европа след влизането й в ЕС 
преди 9 години, заяви вицепремиерът и отговорник за европейските фондове Томислав Дончев в интервю за Bloomberg. 
Черноморската държава с население от 7,2 млн. души, най-бедната в ЕС, вече има незначително политическо влияние и 
нараства загрижеността, че приготовленията за планираното напускане на Обединеното кралство от блока на 28-те може 
да стане причина гласът на по-малките държави от т. нар. периферия да се чува още по-слабо, твърди Дончев. 
"Колко Европа искаме? За географски периферна европейска държава, пряко изложена на всички кризи, този въпрос е от 
съществено значение", отбелязва вицепремиерът. "Ако резултатът е политическа структура, в която страните от ЕС, които 
са негова сърцевина, имат различен статут от държавите в периферията, прогнозата ми е, че това ще създаде рискове за 
държавите от ядрото", посочва той.  
България, чието членство, осъществено през 2007 г., беше постигнато с уговорки и ограничения заради опасения, че тя не 
е готова да се присъедини към най-големия търговски блок в света, работи върху привеждането на жизнения стандарт в 
съответствие с нормите на ЕС и поддържа икономическия растеж, така че да се вгради по-дълбоко в основната икономика 
на ЕС. Страната беше засегната от икономическата криза в съседна Гърция и неотдавна трябваше да се справи с миграцията 
през границите си в северна посока.  
Подготовка за еврото  
Даже и да е така, 43-годишният бивш кмет, който отговаря за управлението на еврофондовете и икономическата политика, 
твърди, че държавата е готова да се заеме сериозно с присъединяването си към механизма ERM-2, който предшества 
въвеждането на еврото. Публичният дълг на страната е 27 на сто от икономическото производство, а прогнозираният 
бюджетен дефицит е 1,9% от БВП, по-малко от тавана на ЕС, който е 3%. България "по никакъв начин няма да е в тежест и 
се надявам, че ЕС ще прояви политическа зрелост да позволи на България да се присъедини към еврозоната", заяви 
Дончев. Правителството още не е поставило краен срок за кандидатстване в ERM-2.  
България, която има обща граница с Турция, става все по-скептична за способността си да влияе върху дебата за 
мигрантския поток от Близкия изток. Миналия месец правителството настоя ЕС да приложи споразумението с Турция, 
насочено към ограничаване на мигрантския поток от Близкия изток, през Гърция и България.  
Полемиката за мигрантите  
"Обезпокоително е, че продължаваме да имаме силни разногласия по най-острия въпрос, свързан с бежанците, където е 
много трудно да достигнем обща европейска позиция", отбелязва Дончев.  
България, която изпълни всички изисквания, за да стане част от безвизовото Шенгенско пространство, "не беше приета по 
политически причини, и по ирония на съдбата, сега охранява една от външните граници на ЕС, където натискът на 
мигрантите е най-голям", посочва вицепремиерът. "Гласът и тежестта на всички страни от ЕС теоретично са еднакви, но на 
практика не е така".  
Brexit не засяга значително икономическите перспективи на България, смята Дончев, тъй като за Обединеното кралство 
отива 3% от българския износ. Той повиши прогнозата за тазгодишния брутен вътрешен продукт на 3 на сто, повече от 
предишните предвиждания на правителството за 2,1 на сто. 
Свободно движение  
В бъдещите преговори за Brexit България ще се присъедини към Полша и Чехия в настояването си Великобритания да се 
придържа към правилата за свободно движение на работна ръка в замяна на достъп до единния пазар на стоки и услуги, 
споделя политикът. Това е червена линия за много други бивши комунистически държави, чиито граждани често пътуват 
до по-богатите западни страни, за да работят там, след присъединяването им към ЕС от 2004 г. насам. 
"Политическото предизвикателство е да се изработи обща европейска позиция. Ако позициите на държавите членки се 
твърде различни, преговорите ще са много по-трудни", изтъкна Дончев.  
Отказът на британския премиер Тереза Мей да каже кога ще задвижи началото на преговорите по Brexit, засилва 
оплакванията, че протакането може да навреди на останалите 27 членки на ЕС.  
"Сътресението, през което преминава ЕС, може да доведе до повече Европа и по-голямо укрепване, може да допринесе 
за изглаждане на раздорите между членките на ЕС или напротив – да доведе до разпадане на ЕС", прогнозира 
вицепремиерът. "Желанието ми е Brexit да има мобилизиращ и укрепващ общността ефект", завършва той. 
 
Мениджър 
 
√ Български стоки в "Уолмарт"? 
Възможностите за доставка и продажба на български стоки в най-голямата търговска верига в света "Уолмарт" обсъди 
министърът на икономиката Божидар Лукарски на среща с вицепрезидента по международните отношения на компанията 
Пол Дик в централата на компанията в Литър Рок, Арканзас. На срещата са дискутирани потенциалните възможности за 
включване в бъдещите планове на компанията на партньорство с България. Основно внимание е било отделено на 
възможностите за доставка на български стоки за търговските магазини на веригата, съобщават от пресцентаръ на 
министерство на икономиката. 
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Навлизането на български продукти и изделия в магазините на "Уолмарт" би могло да доведе до значително увеличаване 
на износа ни за САЩ, отчитайки факта, че компанията има около 6 500 търговски обекта на територията на САЩ 
Министър Лукарски е представил и условията, които страната ни предоставя за развитие на логистична дейност, както и 
предимствата при развитие на логистична база на компанията в България като врата към пазара на ЕС, страните от Близкия 
Изток и Африка. 
До момента "Уолмарт" няма конкретни договорености с държави от Югоизточна Европа и България е първата страна, която 
проявява интерес към съвместен бизнес, заявил от своя страна вицепрезидентът на компанията. Компанията има планове 
за развитие на електронната търговия, което също би било от интерес за българските производители и доставчици, 
добавил Пол Дик. 
"Уолмарт" е най-голямата търговска верига в света. Със своите близо 500 млрд. долара годишни приходи базираната в 
Арканзас американска корпорация оглавява световната класация Fortune Global 500, като същевременно е и най-големият 
работодател в световен мащаб с 2.3 млн. служители, от които 1.4 милиона в САЩ. В края на 80-те години на миналия век 
компанията се превръща от регионален в национален гигант, а от началото на 90-те години започва ускореното 
разширяване на дейността извън границите на САЩ и понастоящем Walmart разполага с над 11 500 магазина в 28 страни. 


