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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БТВ 
 
√ За и против облекчението от 1% от годишния данък 
Служители и работодатели смятат, че е безсмислено 
Няма да има санкции, ако наследник не подаде данъчна декларация за починал близък. 
В окончателното предложение на кабинета до Народното събрание отчитането пред данъчните в този случай е 

"възможност", а не "задължение". 
И ако това се посреща като добра новина, служители и работодатели смятат, че 
обещаното облекчение от 1% от годишния данък върху доходите е безсмислено и няма 
да ограничи и плащанията в брой. 
Заплатата на Трифон Георгиев е около 500 лева. Получава я по банков път, но сметките 
си и всичко останало плаща в брой. 
Ако прави 80% от разходите си безкасово, Трифон ще може да си върне 1% от платените 
данъци върху доходите за годината, или 5-6 лева. Трябва да подаде и данъчна 
декларация. 
"Просто не виждам смисъл да използвам това нещо. На тази заплата е около 5 лева и не 
си заслужава просто разправията", категоричен е Трифон.  
"Все пак 1% отстъпка от данъка върху доходите на физическите лица, които са над 2,5 
милиарда, се измерва в милиони левове и преценихме, че това ще е първата малка 
крачка в тази посока", изтъкна обаче финансовият министър Владислав Горанов. 
Според работодатели облекчението е не само символично, но и трудно за 
администриране заради риск от неправомерно връщане на данъци. 
"Официалните плащания могат да се правят по банков път и съответно 80% от 
разходите да се правят по банков път, а това, което се получава в плик, не участва в тази 
сума и няма как да се контролира", каза Васил Велев от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
Промените бяха одобрени на първо четене от бюджетната комисия. 
 

 
Дарик Радио 
 
Да се отмени ли схемата „сливане - отработване”? 
Кой печели и кой губи от сливането на почивните дни и отработването им в събота? Трябва ли да се отмени тази българска 
практика и вярно ли е, че ние като нация почиваме най-много в Европа? 
По темата говорят: доц. Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал и експерт Мика Зайкова.  
Записът от дискусията може да чуете тук. 
 
Скенер 
 
√ Излъгаха ли лекарите, че ще им вдигнат заплатите? 
Оказва се, че заложеното в Колективния трудов договор увеличение на минималните възнаграждения е само добро 
пожелание 
Ще получат ли лекарите и медицинските сестри обещаното увеличение на минималните си заплати с между 15 и 30% или 
то е ще си остане само предизборно пожелание? Припомняме, в понеделник здравният министър, синдикатите и 
работодателите подписаха Колективния трудов договор в сектор "Здравеопазване", с който се определят началните 
възнаграждения на работещите в болниците. 
Оказва се обаче, че новият договор не е подписан от всички работодатели. От официално признатите пет представителни 
организации на работодателите, на тържественото подписване са присъствали четири, две от които – АИКБ и КРИБ не са 
го подписали. 

http://darikradio.bg/da-se-otmeni-li-shemata-slivane-otrabotvane.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/za-i-protiv-oblekchenieto-ot-1-ot-godishnija-danak.html
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Под договора стои подписа на шефа на столичната Спешна помощ д-р Георги Гелев, като представител на БСК. Оказа се 
обаче, че д-р Гелев не е бил упълномощаван нито от Българската стопанска камара, нито от Управителя на браншовата 
организация. В качеството си на какъв е сложил подписа си не е много ясно. Така от 5 работодателски организации под 
колективния трудов договор има един единствен легитимен подпис – този на представителя на БТПП. 
Според Кодекса на труда "Когато колективният трудов договор на отраслово или браншово равнище е сключен между 
всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите от отрасъла или бранша, по тяхно 
общо искане министърът на труда и социалната политика може да разпростре прилагането на договора или на отделни 
негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или бранша." В случая това не е така. А това означава, че приетите 
увеличения на лекарските заплати имат само пожелателен характер. 
Има и още една уловка и тя е скрита в Параграф 8 в преходните и заключителни разпоредби на Колективния трудов 
договор. Текстът гласи, че размерът на началните основни месечни заплати по категории персонал, определени в чл. 47, 
ал. 3, ал. 4 и ал. 5 влизат в сила след приемане на Закона за бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 
съответната година, при увеличение най-малко с 5% на средствата за извънболнична, съответно за болнична помощ. 
Това на практика означава, че увеличението на заплатите няма да се случи до края на годината, защото не е предвидено в 
бюджета на НЗОК за тази година. Остава да бъде "договорено" в бюджета за следващата и то при условие, че финансовото 
министерство се съгласи средствата за болнична и извънболнична помощ да бъдат вдигнати с 5 на сто или с близо 90 млн. 
лева. 
Освен това, трябва да се има предвид, че изразходването на средствата на публичния фонд се съобразява с подписването 
на Националния рамков договор за съответната година, който влиза в сила на 1 април. При това положение, ако изобщо 
има увеличение, то лекарите няма да си го получат преди 1 април догодина. 
 
Frog news 
 
√ ФрогОко: Д-р Гелев сложи фалшив параф на колективния трудов договор? 
Валидността на колективния трудов договор, който бе подписан на 10 октомври т.г. между здравния министър Петър 
Москов, организациите на работодателите, работниците и служителите, осъществяващи дейност в икономически сектор 
"Хуманно здравеопазване", е под въпрос. Това се вижда от самия договор, тъй като не е подписан от всички организации, 

участващи в преговорите. 
Несъгласие с контракта са изразили Българска асоциация на търговците на едро с лекарства – 
КРИБ, Национално сдружение на частните болници – АИКБ, както и Национална асоциация на 
работодателите от здравеопазването – БСК. Опит да бъде пробутан договора има от д-р Георги 
Гелев, който се е представител като част от БСК и съответно се е застъпил за инициативата. 
"БСК не е представлявана от д-р Георги Гелев, освен ако не го е упълномощил д-р Димитров. 
Общинските болници не са участвали в преговорите. Били са на подписването някакви неясни 
структури, които не представляват бранша", заяви Фрог нюз изпълнителният председател на БСК 
Божидар Данев. 
Медията ни се свърза с д-р Димитър Димитров, представляващ БСК. Той бе категоричен, че не е 
давал пълномощно на д-р Гелев. 
Че е нелeгитимен подписа на директора на Столичния център за спешна медицинска помощ се 
вижда и от липсата на печат върху парафа. Лекари предполагат, че д-р Гелев се е опитал да 
направи услуга на някого. Но на кого? Най-вероятно на своя спасител д-р Петър Москов. 
Припомняме, че когато д-р Таня Андреева бе здравен министър, шефът на столичната спешна 
помощ бе уволнен. Служебният министър д-р Мирослав Ненков го върна на работа и д-р Петър 

Москов го задържа въпреки многобройните пропуски в Спешна помощ.  
По време на подписването на колективния трудов договор д-р Москов се е споразумял с подкрепящите го организации да 
се увеличат заплатите на здравните работници. "Това, което подписваме, гарантира увеличение на минималните прагове 
на трудови доходи в здравната система", обясни здравният министър Петър Москов. 
Той поясни тогава, че увеличението на минималните осигурителни прагове в различните специалности и различните 
видове персонал средно е между 15 и 30% - това са договорени минимални прагове, под които не може да се пада. 
 
Новини BG 
 
√ Бонус’17! Почиваме с 2 дни повече, ако махнат дългите уикенди 
Два дни повече ще са почивните дни през следващата година, ако бъде прието предложението на социалното 
министерство за промени в Кодекса на труда и вече няма дълги уикенди, които да се отпускат от Министерския съвет,  
пише "24 часа". 
Националните празници да са стриктно записани в Кодекса на труда, а дълга почивка да се отпуска единствено ако 
празникът е в събота или неделя. Тогава ще се почива и в понеделник, предвиждат подготвените промени, съобщи във 
вторник социалната министърка Зорница Русинова. 
През 2017 г. извънредни почивни понеделници ще има на 2 януари, тъй като официалният празник 1 януари се пада в 
неделя. Понеделник, 8 май, също трябва да бъде почивен, ако промените бъдат приети до края на тази и влязат в сила от 
началото на следващата година. Ако остане досегашният ред, Министерският съвет би могъл да отпусне 2 януари за 
почивен, но срещу отработване в събота. 6 май обаче се пада в събота и няма да има дълъг уикенд. Останалите празнични 

http://www.frognews.bg/news_120702/FROGOKO-D-r-Gelev-sloji-falshiv-paraf-na-Kolektivniia-trudov-dogovor/
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дни се падат в средата на седмицата или в петък и при тях също няма да има допълнителни почивни дни през следващата 
година. Така при приемане на новите правила през 2017 г. ще се почива извънредно 16 дни В тях влиза и Великден, който 
по Кодекса на труда се празнува 4 дни. 
При запазване на досегашния ред - правителството да определя празничните дни, догодина те би трябвало да са 15, но ще 
има поне една работна събота. През 2016 г. почивните дни щяха да са поравно, ако важаха предложените от Зорница 
Русинова промени. Със сливането на празниците със съботи и недели за тази година се получават 13 празнични дни по 
досегашните правила. Ако важаха новите, щяха да са само 8. През 2016 г. обаче имаше и четири работни съботи и при 
прибавяне на нормалните уикенди общо почивните дни през годината се изравняват и по двата варианта. 
"Отпадането на сливането на почивните дни е промяна, която е полезна за всички", мотивира предложението във вторник 
социалната министърка Зорница Русинова. 
Подготвяните промени в Кодекса на труда трябва да отговорят на очакванията на бизнеса, който иска сливането на почивни 
дни да отпадне, обясни тя. През септември четирите работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изпратиха 
писмо до правителството и парламента с искане да се премахнат извънредните почивни дни и практиката за отработване 
в събота. Според писмото от досегашния ред, при който правителството отпускаше дълги уикенди, бизнесът губи между 
400 и 600 млн. лева на година. Тяхното искане бе подкрепено и от шефа на икономическата комисия в Народното събрание 
Петър Кънев. 
"През миналата година има 3 или 4 съботи, които са отработвани заради сливане на празници, а през по-миналата година 
са повече. Това създава предпоставки част от бизнеса да не може да има предвидимост за начина, по който организира 
работата си", обясни Русинова във вторник. Според нея, ако бъдат приети предложените нови правила - дълъг уикенд с 
почивен понеделник, ако празникът се пада събота и неделя, ще донесе повече предвидимост за бизнеса. Официалните 
празници, които се падат през седмицата, ще бъдат неработни, но само по един ден. "Освен това почивните понеделници 
няма да се отработват", подчерта Русинова. 
"Считам, че и за хората, и за бизнеса ще е по-полезно, защото отработването в събота невинаги е достатъчно ефективно, 
доста проблеми има за семействата, когато отработването е в неучебни дни, със съвместяването на гледането на деца или 
ученици. Считам, че това е една промяна, която е полезна за всички", подчерта социалната министърка. 
"Ако някой иска да си слее дните и да има по-дълга ваканция, работодателят може да отпусне дни или човек да си ползва 
отпуска. До момента бизнесът има индикативни изчисления, които касаят определени сектори. Например туристическият 
сектор има интерес от сливането, тъй като за тях това са повече приходи и продажби. Въпросът е да има регулираност и 
предвидимост на практиката, което е ангажиментът на държавата", обобщи Зорница Русинова. 
Сливане има само в Румъния, Унгария и Латвия Само в още три държави в Европа има сливане на празничните дни с 
уикенда, каквато е практиката в момента в България. Това са Румъния, Унгария и Латвия, съобщи шефът на икономическата 
комисия на Народното събрание Петър Кънев. В тези три държави има и отработване на извънредните почивни дни в 
събота. Експерти на парламента са направили специално проучване в Европа каква е практиката, разказа Кънев. Навсякъде 
другаде не е прието този въпрос да се решава на държавно ниво, както е у нас. 
В Австрия и Германия е по договаряне между синдикатите и работодателите. Подобна практика няма и по света - в САЩ, 
даже и в Латинска Америка няма. Всяка година между 3 и 5 дни са реално неработни дни, каза депутатът. 
Предложението на социалното министерство да има извънредни почивни понеделници също ще натовари бизнеса и ще 
попречи на графиците за изпълнение на поръчките. Това коментира зам.-шефът на Българската стопанска камара Димитър 
Бранков. Той направи уточнението, че говори в лично качество, тъй като от социалното министерство все още не са 
представили текстовете на законовата промяна. Искането на бизнеса винаги е било да се следва календарният принцип - 
почива се в дните, в които има официални и национални празници, няма извънредни почивни дни и допълнителни 
компенсации, ако празниците се паднат през събота и неделя, обясни Бранков. 
Съответно според бизнеса не трябва да има и отработване в събота заради извънредните почивни дни. След като бъде 
направено предложението за промени в Кодекса на труда, трябва да се направи подробна оценка на въздействието, 
коментира още Бранков. Така щяло да се види дали новите текстове облекчават бизнеса, или го натоварват допълнително, 
както и какъв ще е ефектът върху работниците. Практиката на дълги уикенди не е лоша за целия бизнес, тя носи печалби 
на туризма, търговията и транспорта, коментира още Бранков. 
Вместо правителството да обявява дълги уикенди и те след това да се отработват, по-добре да се даде право на хората да 
сливат празници със събота и неделя, като ползват отпуск. Да се запише в Кодекса на труда, че платеният годишен отпуск 
е 20 дни и плюс, като този плюс да се ползва именно по желание на работника за дълги уикенди. Това предложи 
вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" Йоанис Партениотис в коментар на идеите на социалното министерство за 
извънредните почивни понеделници. 
 
nivabg.com 
 
√ Договори за аренда да склчват само съсобственици на над 50% от земята предлагат от АИКБ 
Промяната се иска заради зачестили случаи, при които миноритарни собственици отдават цялата земя под аренда 
Договори за аренда да склчват само собственици на над 50% от земята предлагат от АИКБ 
По време на среща през миналата седмица с депутатите от парламентарната комисия по земеделие представители на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България поставиха пред депутатите редица наболелипроблеми, сред които и 
този, за зачестили случаи на съсобственици на миноритарни дялове от земята да сключват договори за аренда на цялата 
земя. В тази връзка днес получихме оициално писмо, адресирано до земеделския министър Десислава Танева и 
председателя на комисията  Румен Христов , с което от АИКБ  се предлага промяна в закона за арендата.  
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В писмото на председателя на АИКБ Васил Велев се казва, че сключването на арендни договори от собственици на 
миноритарни дялове земя често се извършва без съгласието на останалите съсобственици, и впоследствие съответните 
служби регистрират като земеделски производител арендатора с цялата земя, въпреки че праводателя е собственик само 
на част от нея. Ето защо се предлага  чл.3 ал.4 от Закона за арендата  да се промени, като се включи текст, даващ право за 
сключване на договори за аренда на земя само от съсобственик, притежаващ над 50% от нея, или ако е упълномощен от 
съсобственици, притежаващи поне 50% от земята. По време на дискусията някои депутати признаха, че също са запознати 
със съществуването на  подобна практика. 
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√ Инфлацията пак е отрицателна 
Инфлацията за септември отново е отрицателна - минус 0,5%, обявиха от НСИ. От началото на годината само през юли 
инфлацията беше над нулата. През четири от останалите месеци тя беше отрицателна, а през други четири месеца се 
задържана точно на нулата. В резултат годишната инфлация към края на септември е минус 0,6%. Септември е 12-ят 
пореден месец, в който годишната инфлация е отрицателна. Това не е добър знак за родната икономика, защото 
поддържането на отрицателна инфлация за продължителен период намалява желанието на бизнеса да инвестира и да 
открива нови работни места. Падането на цените е добро за хората със спестявания в банките, тъй като лихвите са доста 
ниски - под 1%. Интересното е, че през септември отрицателната инфлация не се дължи на падане на цените на горивата 
или тока, нито на сезонно поевтиняване на храните. При бензина и дизела поевтиняването е минимално, а като цяло 
цените на храните остават на нивото от предходния месец. Това означава, че отрицателната инфлация до голяма степен 
се дължи на свитото потребление. Най-сериозен спад има в цените на почивките (-15,7%), настаняването в хотели (-13,4%) 
и самолетните полети (-7,7%), което е свързано с края на активния летен сезон. 
Стефан Кючуков 
 
√ Европейска заплата при командировка в ЕС 
Работодатели, които командироват на работа свои български работници и служители в държава член на ЕС или на 
Европейското икономическо пространство, ще трябва да осигурят същите нива на заплащане, каквито получават местните 
им колеги на същата или сходна работа. Това предвижда промяна в Кодекса на труда, с която се осигурява по-добра защита 
на българските работници, командировани зад граница. Освен това за работата си в чужбина работникът трябва да има 
сключен трудов договор за целия период на командировката. Европейските изисквания се отнасят и до 
продължителността на работния ден, почивката, броя платени почивни дни, заплащането на извънреден труд. Промените 
отговарят на новоприетата европейска директива за командированите работници, след като практиката показа, че през 
последните години с тази форма на работа редица държави членки на ЕС, включително и България, оказват социален 
дъмпинг в общността. С проектозакона се приемат разпоредби, които уреждат възможността на работници или служители, 
командировани или изпратени в България, да предявяват искове срещу своя работодател в случаите, в които са 
претърпели вреди поради неспазване на минималните условията на работа, предвидени в Кодекса на труда. Исковете ще 
могат да бъдат предявявани и след прекратяване на трудовото правоотношение. Мила Кисьова 
 
√ Липсата на инвестиции дърпа Европа назад 
Референдумът за излизане на Великобритания от ЕС (Brexit) е едно от най-големите предизвикателства и промени за ЕС, 
откакто той съществува. Това каза Дейвид Пауъл, главен икономист за еврозоната в Bloomberg по време на конференцията 
The Next Big Thing, организирана от Bloomberg TV Bulgaria и Bloomberg.  
По думите му на регионално ниво тенденциите в Европа и еврозоната се влияят най-вече от Brexit, но все още няма видими 
последстия от евентуалното излизане на Великобритания от ЕС. Анализи на Bloomberg показват, че икономиката на 
региона е в застой още преди провеждането на този референдум. Еврозоната още не е успяла да се възстанови от кризата.  
"Основният източник на слабост на това възстановяване е липсата на инвестиции и приносът им към БВП", обясни Дейвид 
Пауъл. Той каза, че БВП на еврозоната ще бъде с 0,5% по-нисък през 2017 г. заради увеличената несигурност и намалената 
търговия. 
Преориентирането към индустрии с по-висока добавена стойност ще направи икономиката ни по-конкурентна и по-бързо 
развиваща се, коментира на форума вицепремиерът Томислав Дончев. Според него другите необходими стъпки са система 
за създаване и комерсиализиране на знания и реиндустриализация, реализирана без финансиране на държавата. Важно 
е и да се засили предприемаческата активност, каза Дончев. Според него хората трябва да рискуват, да се конкурират, да 
докажат, че са по-добри. И държавата има роля в това, например чрез образование, но не бива да се разчита само на нея. 
По думите му трябва да се върне смисълът и ценността в това да си предприемач, но това няма да се случи без помощта 
на бизнеса и медиите. 
Следващото голямо нещо (каквото е и наименованието на конференцията "The Next Big Thing") ще бъде свързано с 
развитието на дигиталните технологии. До този извод стигнаха участниците.  
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Две трети от европейците между 18 и 30 години са предприемачи, но перспективите по отношение на развитието на 
дигиталната икономика в България не са много окуражителни, смята Саша Безуханова, основател на Move.bg.  
На форума бяха обсъдени иновации като 3D принтирането и интернет на нещата, които помагат за намаляване на разходи 
и ресурс, както и важността на биотехнологиите и нанотехнологиите. Ивета Иванова 
 
Actualno.com 
 
√ КЗК търси картел и сред банки, аптеки и хранителни вериги 
Броени дни преди изборите Комисията за защита на конкуренция (КЗК) обяви, че ще търси картел и договорки в цените 
при банките, фармацевтичния бизнес и хранителните вериги. Заканата дойде дни след като от КЗК съобщиха, че имат 
доказателства за картел на пазара на горива, и директно обвиниха шест петролни компании в договаряне на цени. 
Санкциите за тях обаче останаха за след изборите, тъй като в момента тече 30-дневен срок за запознаване с документите 
по обвинението. Това заяви вчера пред комисията по икономика в парламента председателят на КЗК Юлия Ненкова. Тя 
обясни, че започват проверки на място, които ще бъдат последвани от секторни анализи, свързани с евентуалните 
нарушения. Ще се търсят съгласувани практики и договаряне на цени.  
"Фирмите се крият и не си пишат, за да не ги хващаме", обясни Ненкова пред депутатите. В областта на фармацията ще 
бъдат проверявани не само аптеки, но и производители, търговци и дистрибутори. Банките също нямало да бъдат 
пожалени, а хранителните вериги традиционно биват проверявани по различни причини, пише в. "Сега". Още през май 
старото ръководство на комисията обяви, че започва разследване на големите търговски вериги заради съмнения за 
картел. Повод станаха т.нар. собствени марки, които са по-евтини от останалите. Сред заподозрените попаднаха "Кауфланд 
България", "Билла България", "Лидл България" и "Метро Кеш енд Кери България". Тези собствени марки съществуват от 
години, а комисията се ограничи единствено до няколко търговски вериги, макар тази практика да е масова. От веригите 
се възмутиха, а един от участниците на пазара директно запита защо обект на проверка са само чуждестранните търговци. 
Впоследствие обхватът на проверките бе разширен. Сред приоритетите в работата на председателят на комисията изтъкна 
даването на консултации, сътрудничеството и обмена на добри практики. "Хубаво е, че имате приоритети, но не чух в кои 
области ще се повишава компетенцията. Всяка година КЗК си повишава компетенциите и вече се питам експертите 
космонавти ли ще стават", запита риторично зам.-председателят на комисията по икономика в НС Димитър Байрактаров 
от Патриотичния фронт.  
Байрактаров коментира, че отчетите на Комисията за защита на конкуренцията за 2014 г. и за 2015 г. почти не се различават 
като съдържание, и запита какво е вършила институцията в този период. "Имам чувството, че отчетът стои като проект на 
компютъра на някой чиновник, който попълва данните като статистика", коментира депутатът. 
 
24 Часа 
 
√ Петър Кънев: В Европа решенията за сливане на празнични дни взема компанията 
Измислените почивки и отработвания са едно от малките камъчета, които убиват в обувките на предприемачите, 
казва председателят на икономическата комисия 
И още акценти: Кон за кокошка ще бъде ако подпишем търговско споразумение с Канада срещу отпадане на визите за 
българи 
За два месеца, новото ръководство на Комисията за защита на конкуренцията вече имат 17 проверки за картел и 10 за 
господстващо положение. Впечатляващо е  
- Край на дългите серии почивни дни и на фиктивните съботни отработвания. Край ли е наистина, г-н Кънев? Вие 
настоявате за това отдавна и правителството ви чу. Ще стане ли факт обаче, ще мине ли през парламента? 
- Аз не бих бил толкова категоричен. По- скоро идва краят на това, поредното правителство да регулира работния ритъм и 
почивките на бизнеса. Това е вариантът, който социалното министерство предложи, доколкото аз съм запознат. Той е 
смесен, прилага се и в европейската практика- когато националните празници се падат в събота и неделя, понеделникът 
може да се отпусне като почивен ден, но при условие че се приспада от отпуската. 
- Още миналата година вие поръчахте анализ за европейската практика с "почивните сериали". Какво показа той? 
- Като председател на комисията по икономическа политика аз се опитвам да следя на първо място за законодателните 
норми. И на второ, но не и по значение - за отражението на тези норми върху бизнес климата и най-вече върху малките и 
средните компании. Да, наистина имаме анализ. Той показа, че в Европа такъв режим като нашия се прилага само в още 
три държави- Унгария, Латвия и Румъния. Навсякъде другаде решенията за сливане на празнични дни и отработването им, 
се вземат на корпоративно ниво. И се уреждат подробно с колективните трудови договори. 
- Това ли е размерът на загубите от празничните серии - от порядъка на 400 млн. лв. Точни ли са данните ви? 
- Смятайте и вие. През май бе "експлозията" - с 18 работни и 13 почивни дни. Това може би беше капката, която преля 
чашата и която доведе до единодушното становище на четирите големи работодателски организации за промяна. Знам, 
че ще има доволни, но ще има и недоволни. 
- Освен синдикатите, които смятат, че "отчупвате парчета от социални придобивки", кои очаквате да са сред 
недоволните? 
-Туристическият бранш например. Дори вече се чуват подобни гласове. Но аз не съм убеден, че и те трябва да са 
недоволни, защото когато се очертава празникът да е събота или неделя, някой ако иска да си слее тези дни с петъка и да 
си удължи почивката, той пак ще го направи, като си вземе отпуск. 
- Убеден ли сте, че няма да има и други противници на идеята? 
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- Нашето проучване ни показа, че само 8% от работодателите смятат, че това решение не е добро. Над 60% смятат, че то е 
много добро. Има неща, които трябва да си ги казваме открито - всеки знае, че никой не работи, когато се отработват 
празници. Това с измислените почивки бе поредното от типа на малките камъчета, които убиват в обувките на 
предприемачите. Без него ще е по-добре. 
- Да приемем, че решенията слизат от държава до ниво бранш, корпорация. Представете си сега, че съпругата работи 
в компания, където решението е да няма сливания, а съпругът - в друга компания, която е на друг режим. Това няма 
ли да попречи на семейната почивка?  
- Няма да коментирам конкретни казуси. Само ще кажа, че не може само ние да сме уникалните, след като цяла Европа 
работи по тази схема. Решения ще се намерят, когато се търсят. 
- От известно време предупреждавате за скрити опасности от ратифицирането на две търговски споразумения - с 
Канада и със САЩ. Защо? 
- Да, така е. Днес (бел. ред. - вчера) направихме опит да го внесем и в пленарна зала. Но дори не влезе в дневния ред - бе 
отхвърлено. 
- С какви аргументи? 
- Без никакви дебати и без никакви аргументи. А ние искаме единствено правителството да внесе анализ, преди 
парламентът да ратифицира споразумението с Канада. 
- Да изясним какви са опасностите, ако дебат все пак няма. И защо свързвате двете споразумения - това със САЩ с 
това с Канада? 
- Свързвам ги, защото двете са огледални - ако приемем с Канада, приемаме и второто - със САЩ. А особено за второто 
има сериозни опасения, че то може да не се приеме до края на мандата на президента Обама. Против вече се обявиха 
Оланд и Габриел. 
- Обяснете причините да настоявате и България да бъде против? 
- Много са. Трябва да бъдат обсъдени. Ще спомена само една, твърде сериозна, струва ми се. Ратификацията ще ни 
задължи да приемем създаване на наднационален арбитражен съд, който да стои над националното законодателство. 
При нас, в икономическата комисия има анализи, които дават основание да се мисли, че големите мултинационални 
компании ще могат да изискват промени в националното законодателство, ако преценят, че нещо им пречи. Опасенията 
ни са, че това може да означава диктат на големите корпорации. 
- Нуждата от дискусия разбирам. Но защо бързате с настояването си парламентът да задължи кабинета да 
представи анализ, преди да предложи ратификацията? 
- Тревожното е, че ако на 28 октомври в Брюксел бъде подписано това с Канада, то влиза в сила. Много е тревожна и 
подозрителна тишината и мъглявината над решения, които засягат не само българския, а и европейския бизнес. 
- Вие сте убеден, че споразумението е вредно? 
- Да се разберем - ние не казваме, че то, споразумението, е хубаво, или че е лошо. Искаме обаче ратификацията да се случи 
след задълбочен анализ и на плюсовете, и на минусите. Искаме да ни отговорят и да е ясно кой поема отговорността. Още 
повече че в икономическата комисия решението да се изиска такъв анализ мина почти единодушно. А в зала не. Въпреки 
че е известно, че при нас в комисията, има писмо, от председателя на нашия парламент, което придружава писмо от 
унгарското правителство, което предлага ратификация да се случи след широк дебат, забележете, в европейски мащаб. 
Гръцкият парламент задължи своето правителство за същото. 
- Знае се, че има позиция на българската страна, че споразумението с Канада може да бъде подписано, ако се отменят 
визите за българи. 
- Има такива разговори, права сте. Ако това се случи, то ще е замяна на кон за кокошка. На тъмно не може да се вземат 
важни решения. 
- Финансовият министър Владислав Горанов предлага поправки в данъчния кодекс, които да спрат износа на печалба 
от големи мултинационални компании. Ще получи ли подкрепа в парламента? 
- Звучи красиво и важно. Дано да е предвиден работещ механизъм. Ще бъде трудно. 
- Изслушахте новото ръководство на Комисията за защита на конкуренцията. Каква е вашата оценка? 
- Когато ги избирахме, обещах, че още след първите два месеца ще направим това. Впечатлени сме - извън картела за 
горивата имат още 17 проверки за картел и други 10 за господстващо положение. 
- Кои са проверките за картели извън този, който се обяви за горивата? 
- Не зададохме такъв въпрос. Право на комисията е да ги обяви. 
 


