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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Българска телеграфна агенция 
 
√ Карта "Бизнес-образование" ще прави БСП с помощта на работодателите 
Карта къде и кои фирми в България от какви специалисти имат нужда ще прави БСП с помощта на работодателите. Това 
коментира лидерът на БСП Корнелия Нинова след среща на представители на левицата с ръководството на Асоциацията 
на организациите на българските работодатели. 
Общата ни грижа е за малките и средни предприятия, посочи Нинова. На едно мнение сме за обвързването на 
образованието и икономиката, добави тя. Нинова каза, че имат идея да изготвят във висшето образование карта "Бизнес-
образование". Българските работодатели ще ни помогнат да направим тази карта - къде и кои фирми в България от какви 
специалности имат нужда, заяви тя. Нинова коментира, че с работодателите имат различия относно данъчното облагане и 
идеята на БСП да се плаща 20 процента данък за доходи над 10 хиляди лева месечно.  
Получихме подкрепа по основните ни приоритети - за бърза и дълбока реформа в образованието, за да готви кадри за 
българската икономика, насърчаване на реализацията на завършващите специалисти в България и преразглеждане на 
политиките по миграция, коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриални капитал в България. Той 
посочи, че са получили подкрепа и за насърчаване на българското производство и индустрия, за въвеждане на принципа 
на мълчаливо съгласие по презумпция и за облекчаване на административните прегради пред малкия и среден бизнес. 
Оставаме с известни различия по данъчния модел, коментира Васил Велев. Работодателите смятат, че първо трябва да се 
запушат "течовете в бюджета", които те оценяват на 12-13 млрд. лева. От БСП пък оценяват "паралелната държава" на 10 
млрд. лева годишно. 
 
 
bgrabotodateli.org; news-bulgaria.info 
 
√ АОБР представи приоритетите си пред БСП 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи приоритетите си пред „БСП за България“. 
Работната среща бе част от поредицата срещи, които четирите работодателските организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, 
провеждат с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. От страна на „БСП 
за България“ в срещата участваха Корнелия Нинова, председател на БСП, Петър Кънев, Драгомир Стойнев и Георги 
Търновалийски. 
Работодателските организации получиха подкрепата на БСП за решаване на проблем номер едно за българския бизнес – 
липсата на човешки ресурси за икономиката. АОБР настоява за бърза и дълбока реформа в образованието, така че то да 
произвежда кадри, търсени от бизнеса, както и за въвеждане на икономически механизми и стимули за насърчаване на 
реализацията на завършилите млади хора в България. Бизнесът иска и преразглеждане на миграционните политики на 
държавата в посока ограничаване износа на български специалисти и облекчаване на вноса на работна ръка от страни 
извън ЕС, в които има българска диаспора на базата на двустранни спогодби. Работодателските организации се ангажираха 
да се включат в планираното от БСП изработване на карта на България с търсените от бизнеса кадри по места, което да 
помогне при определяне на план приема в професионалното и висшето образование. 
Двете страни са на единно мнение и по отношение на необходимостта от мерки за насърчаване на българската индустрия 
и българското производство чрез пазарно ориентирани механизми. Бе обсъдена и възможността за реформа в 
земеделските политики, която да ограничи износа на суровини и да насърчи преработката на селскостопанска продукция 
в страната. В тази връзка АОБР подкрепи намерението на БСП за ограничаване тавана на субсидиите с цел повече 
земеделски стопани да се възползват от подпомагането и да развиват своите стопанства. 
Работодателите получиха подкрепа и за намаляване на регулаторните режими и административните прегради особено 
пред малките и средните предприятия, включително и чрез въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие по 
презумпция. Съгласие има и за ускореното въвеждане на електронното управление във всички сфери на държавното 
управление. „Регулаторните режими трябва да бъдат сведени до минимално изискуемите от европейското 
законодателство, като в същото време България трябва да престане да бъде само изпълнител на изискванията на ЕС, но и 
да играе по-активна роля като страна член и да защитава позициите си“, заяви Цветан Симеонов, председател на БТПП. В 
тази връзка председателят на АИКБ Васил Велев алармира за опасността да бъдат затворени енергийни мощности в 
Маришкия басейн в следващите години, ако се допусне през април Европейската комисия да одобри директива за 
големите горивни инсталации, която поставя неизпълними за България норми в посочените срокове. 
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Камен Колев, заместник-председател на Българска стопанска камара, призова за допускане на частния капитал в 
реализацията на инфраструктурните обекти в страната с помощта на публично-частно партньорство. Иван Бойков, 
заместник-председател на КРИБ, направи предложение за опростяване и стандартизиране на процедурите по 
инвестиционните процеси. „Водещото в инвестиционния процес трябва да е социално-икономическото развитие на 
региона, а контролът върху въздействието на околната среда трябва да се осъществява от държавата, а не от екологичните 
организации“, заяви Бойков. 
Работодателските организации поставиха и въпроса за по-активни действия от страна държавата за влизането на България 
в чакалнята на еврозоната ЕRM2, като получиха уверението на БСП, че този разговор ще бъде проведен отново в детайли. 
По време на разговорите бе отбелязано принципното различие между работодателските организации и БСП по отношение 
на данъчната политика. „БСП няма да отстъпи от намерението си да въведе 20% данък върху доходите над 10 000 лв.“, 
заяви Корнелия Нинова. „Преди да се пристъпи към увеличение на данъците, трябва да се запушат течовете в бюджета и 
да се съберат данъците, от тези които ги дължат“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ. Той даде и примерен списък 
на пробойните, които годишно достигат 12-13 млрд. лв. – сивия сектор, контрабандата, обществените поръчки, 
енергетиката, инвалидните пенсии, картелите, търговските вериги, големи корпорации, които не плащат данъци в 
България, концесиите, неефективната администрация. „Ако публичните средства се управляват по-ефективно и прозрачно 
и се намалят разхищенията и кражбите, то тогава данъкоплатците с по-голяма готовност биха плащали по-високи данъци“, 
посочи Васил Велев. 
 
 
dnes.dir.bg; 3e-news.net 
 
√ БСП и работодателите се обявиха против новия план "Юнкер”, разделящ Европа на две скорости 
 „Обединихме се около тезата: Мисли първо за малкия- във всичко, което обсъдихме в сферата на икономиката и 
земеделието, защото гръбнакът на икономиката ни е малкият и средният бизнес. Общата ни грижа е за тези предприятия”.  
Това заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова след среща с работодателските организации. Тя добави, че на срещата са 
имали абсолютно еднакво мнение за нуждата- образованието да бъде обвързано с потребностите на икономиката.  
„Предложенията ни за професионално образование, плюс изготвяне на Карта за висшето образование – „Бизнес-
образование”, с която във висшите училища да се залагат специалности, които са необходими за фирмите.  
Държавата да поема издръжката за тези специалности, за да се гарантират кадри за бизнеса. Благодарна съм на 
българските работодатели, които приеха да ни помогнат да направим тази Пътна карта за цялата страна – къде и кои фирми 
в страната, от какви и колко специалности имат нужда”, обясни Корнелия Нинова. 
 „Имаме единно мнение с работодателските организации по нашите предложения за насърчаване на българското 
производство и индустрия. Представихме предложенията си за ролята на държавата, обяснихме, че не става въпрос за 
регулации, които да утежнят бизнеса, а за въвеждане на правила в икономиката”, обясни Корнелия Нинова. Тя добави, че 
сред предложенията на БСП са били - Законът за публичните предприятия, с който социалистите предлагат държавните и 
общинските предприятия да се управляват не на политически принцип и квоти, а на професионален - с конкурсно начало.  
Освен това Нинова представи и предложенията на БСП за защита на българското производство със Закона за храните. С 
него левицата настоява чуждите търговски вериги да продават определен процент български стоки. „Продължаваме да 
смятаме, че те издевателстват над българските производители и не плащат данъци. Това е удар върху нашето 
производство”, категорична бе Нинова. 
„Представихме вижданията си за земеделието с налагане на таван за субсидиите на един производители и разпределяне 
на средствата на малките производители на месо, мляко, плодове и зеленчуци”, каза Корнелия Нинова. Лидерът на БСП 
допълни след срещата, че е била изразена и загриженост за административната тежест на бизнеса. „Трябва да направим 
така, че срещу плащаните такси да стои реална услуга. В много икономически сектори се дават такси, които обременяват 
фирмите и оскъпяват услугите им”, каза още тя. 
„Ако се случат изразените намерения на г-н Юнкер за Европа на две скорости, всичко това няма да има смисъл. 
Категорично се противопоставихме на подобна позиция на разделяне на членовете на ЕС на два клуба- на едни държави, 
които да са по-развити  и на други,  сред които е и България, към които ще има различна политика. Настояваме за еднакво 
отношение към всички държави членки на ЕС, а не да ни третират, като втора ръка хора”, отсече Корнелия Нинова.  
В срещата участваха представители на БТПП, КРИБ, БСК и АИКБ.  
 
 
Агенция Фокус 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Съгласихме се с БСП за бърза и дълбока реформа в образованието, след която то да готви кадри 
за българската икономика 
Съгласихме се с БСП за бърза и дълбока реформа в образованието, след която то да готви кадри за българската икономика. 
Това каза председателят на АИКБ Васил Велев след срещата между работодателските организации и БСП, предаде 
репортер на Агенция „Фокус“. „На срещата ние изложихме нашите приоритети и възгледи по развитие на икономиката, 
предложения и мерки за ускоряване на икономическия растеж у нас и оттам увеличаване на доходите и потърсихме 
подкрепа за тях. Получихме подкрепа по основните приоритети, които работодателите предлагат“, каза той и уточни, че 
сред тях са още намиране на икономически механизми и стимули за насърчаване на реализацията на завършилите в 
България и преразглеждане на политиките по миграция с оглед на създалия се дефицит на кадри. „Получихме също така 
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подкрепа и за насърчаване на българската индустрия, на българската промишленост, на българското производство чрез 
различни пазарно ориентирани механизми и чрез Българската банка за развитие и Българската агенция за експортно 
застраховане“, допълни Велев.  
Той добави, че работодателските организации са получили и подкрепа за въвеждане на принципа за мълчаливото съгласие 
по презумпция и облекчаване на административните прегради за малкия и средния бизнес. „Имаме съвпадение и по 
възгледите си за реформи в земеделските политики, които се провеждат в посока насърчаване на дейности в селското 
стопанство, които водят до по-висока степен на преработване на продукцията у нас, както и ограничаване на субсидиите 
като таван с оглед на това повече земеделски стопани да бъдат съпричастни и да развиват своите земеделски стопанства“, 
посочи Велев.  
„По ред други въпроси също постигнахме съгласие. Оставаме на известни различия по данъчния модел. Остана да 
помислим и да проведем следващи разговори за нашето предложение за ускорено влизане в чакалнята на еврозоната“, 
допълни Велев. 
 
 
√ Корнелия Нинова: С работодателските организации мислим първо за малкия и среден бизнес, които са гръбнакът на 
българската икономика 
С работодателските организации мислим първо за малкия и среден бизнес, които са гръбнакът на българската икономика. 
Това каза лидерът на БСП и водач на листата на „БСП за България“ в 25-ти МИР София град Корнелия Нинова след срещата 
си с представители на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Нинова обясни, че са се обединили 
за развитието на българска индустрия, защита на малките и средни предприятия, правилата за бизнеса и обвързаността 
му с образованието. „И ние от своя страна представихме своята платформа. Благодаря на домакините за поканата и за 
конструктивния ни разговор. Имаме единно мнение по няколко въпроса. Първо, по нашите предложения за насърчаване 
на българско производство и българска индустрия представихме конкретните си предложения, които касаят ролята на 
държавата в този сектор. Обяснихме, че не става въпрос за регулации, които биха утежнили още повече бизнеса, а да се 
въведат правила в икономиката“, заяви лидерът на БСП. Тя даде пример с подготвения от БСП Закон за публичните 
предприятия, в който се предлага държавните и публичните предприятия да се управляват с конкурсно начало. Нинова 
поясни, че в Закона за храните БСП настоява чуждите вериги да продават процент български стоки. „Продължаваме да 
смятаме, че те издевателстват над българските производители“, коментира лидерът на БСП. Тя обясни, че от БСП са 
представили виждането си по отношение на земеделието с налагане на таван за получаване на субсидиите. „Много ми 
хареса това, че се обединихме около една теза - мисли първо за малкия - и в икономиката, и в земеделието,тъй като 
гръбнакът на българската икономика е малкият и средният бизнес“, коментира Корнелия Нинова. Тя поясни, че с 
работодателските организации са на едно мнение по отношение на обвързването на образование и икономика. 
„Закъснели са ни даже мерките“, коментира тя и поясни, че предложенията на БСП са свързани с професионално 
образование плюс изготвяне на карта за бизнес образование във висшето образование. „Благодаря, че българските 
работодатели ще ни помогнат да направим тази пътна карта в България - къде и кои фирми в страната и кои специалности 
имат нужда от кадри“, допълни тя. Нинова посочи, че от БСП са загрижени за административната тежест върху бизнеса, 
като са категорични, че трябва заедно да постигнат това срещу плащаните такси да стои реална услуга. Според Нинова 
именно на това трябва да се направи законодателна и практическа ревизия по проследяване на контрол на процеса. 
 
 
news.bg 
 
√ Заетост и здравеопазване сред акцентите за европредседателството ни 
Заетост и здравеопазване са сред акцентите на председателството ни на Европейския съюз (ЕС). Това стана ясно по време 
на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
Да охладим всички страсти, призова президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Той настоя за успешно 
председателство, както и подробно да се дебатират приоритетите ни. Сред тях е и трудовата мобилност. Решения за нея 
ще се вземат от европейските институции. Много се приказва напоследък за проблемите на ЕС, отчете Манолов. 
КНСБ пък иска темата за бъдещето на труда да влезе в председателството ни. Синдикатът поиска от правителството да 
включи сред приоритетите на българското председателство на ЕС и достойното заплащане на труда. 
Според КНСБ в приоритетите задължително трябва да бъдат включени бъдещето на труда, хоризонталните политики за 
условията на труд, социалният дъмпинг, срещу който се борят европейските профсъюзни движения. 
Сякаш изпускаме влака. Не трябва да се допуска Европа на две скорости, притеснен е Пламен Димитров. Синдикатът ще 
представи на кабинета своите предложения, съгласувано с работодателите. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) посочи, че председателството е голям шанс 
за страната ни. Той настоя за индустриализация на Европа. Въпросът с трудовата миграция е много остър и той трябва 
да бъде поставен, поясни Велев. 
Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) поиска по-ясни правила за интегриране на 
мигрантите. 
И Българската стопанска камара (БСК) се притеснява от Европа на две скорости. Димитър Бранков поиска да се постави 
въпросът за присъединяването ни към Еврозоната. 
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Според вицепремиера по председателството ни Деница Златева страната ни е против Европа на две скорости. Ще 
настояваме за преразглеждане на политиката за предоставяне на убежище. Ще настояваме за солидарно поемане на 
тежестта от всички членки, а не както е сега от периферните членки. 
Над 220 събития ще има по време на председателството ни. 
 
 
financebg.com 
 
√ Премахване на класовете инициира АИКБ пред НИС 
Премахване на класовете за трудов стаж бе предложено на срещата на работодатели с Националния икономически съвет 
/НИС/, като се инициират действия за отпадането на класовете за прослужено време в предприятията от частния сектор от 
страна на НИС, който е консултативен орган към Министерски съвет. Това предложение направи председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на работна среща с министъра на 
икономиката Теодор Седларски, който е и председател на НИС. На срещата присъстваха още заместник-министърът 
Лъчезар Борисов, главният секретар Владимир Туджаров на Министерство на икономиката, както и членове на 
Управителния съвет и представители на браншови организации, членуващи в АИКБ. „България е единствената държава в 
ЕС, в която има добавки за прослужено време при това в частния сектор, докато за държавния те бяха премахнати преди 
няколко години. Това е пряка намеса на държавата в определянето на заплатите в частните предприятия“, заяви Васил 
Велев. Работодателските организации отдавна настояват за отпадането на дискриминацията във възнагражденията на 
работещите по признак възраст и за прилагане на принципа „за равен труд, равна заплата“. „Не искаме да намаляваме 
сегашните заплати, ще запазим брутните възнаграждения, като включим добавката за прослужено време в основната 
заплата, но оттук нататък роля трябва да играят квалификацията и резултатите от труда, а не годините престой в едно 
предприятие“, посочи Бойко Недялков, член на УС на АИКБ.  Ограничаването на намесата на държавата на пазара на труда 
е една от мерките за решаване на проблем номер едно за бизнеса според АИКБ – липсата на кадри за икономиката. В тази 
връзка асоциацията предлага целенасочена подкрепа за дефицитни специалности. 
Министър Седларски посочи, че предложението на АИКБ за въвеждане на държавни стипендии за дефицитни технически 
специалности срещу ангажимент на стипендиантите да се реализират в страната за определен период от време е пазарно 
ориентирано и резонно. „Бизнесът е готов впоследствие да предложи работа и да поеме изплащането на стипендиите на 
тези студенти“, посочи Васил Велев. И допълни, че е необходимо да се улесни и вносът на работна ръка от страни извън 
ЕС на базата на двустранни спогодби. По време на срещата Българската браншова камара по машиностроене (ББКМ) 
постави проблема с необходимостта от засилване на капацитета на звеното за оценяване на проектите, кандидатстващи 
за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. „Заради големия интерес на бизнеса към тази програма 
сроковете за оценяване на многото проекти по някои от процедурите се удължава прекалено дълго“, посочи 
председателят на ББКМ Илия Келешев. В добавка бе направено предложението да не бъдат дисквалифицирани още на 
входа проекти с лесноотстраними пропуски в документацията, а да се даде възможност да бъдат допуснати до последваща 
оценка в процедурата след направените корекции. От ББКМ посочиха още като проблем и недостатъчната комуникация с 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия през последните години. 
За по-засилен контрол върху електротехническите и електронните уреди на пазара настоя председателят на Българската 
асоциация на електротехниката и електрониката(БАСЕЛ) Румен Атанасов. „На пазара се увеличава наличието на опасни 
продукти-менте“, предупреди той. На срещата бе поставен и въпросът за необходимостта от промяна в европейската 
дефиниция за малки и средни предприятия. „В момента за нуждите на европейското финансиране, като големи 
предприятия се третират тези, които са с персонал 250 души и повече, независимо какви продажби или счетоводни 
резултати имат. Това лишава много български фирми от програмите за малки и средни предприятия“, посочи Васил Велев. 
АИКБ настоява един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. да бъде промяна в 
дефиницията за МСП, като наред с числеността на персонала се вземе предвид и обемът на продажбите или счетоводният 
резултат. Министър Теодор Седларски заяви, че този въпрос ще бъде поставен още сега на срещата с еврокомисаря по 
вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средни предприятия Елжбета Биенковска, която е на 
посещение в момента в България“. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
epicenter.bg 
 
√ Румен Радев: Да намалим бюрократичната тежест върху бизнеса! 
Търговските вериги налагат монопол върху дистрибуцията, който убива българското производство, подчерта Кънчо 
Стойчев 
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Иска се патриотизъм, за да налагаш български марки в свят, изпълнен с предизвикателства. Това заяви президентът Румен 
Радев, който бе гост на връчването на наградите „Златна мартеница“ на Съюз „Произведено в България“. 
 "Тази инициатива вдъхва надежда, кураж и самочувствие на тези, които полагат ежедневни усилия, за да създават 
убеденост в потребителите, че българското качество не отстъпва на чуждото", каза още президентът. 
Степента на цивилизованост на едно общество и неговият напредък се измерват с отношението към малкия – малкия 
бизнес, марката фирма, малката ферма, посочи президентът. И подчерта, че малкият и среден бизнес е гръбнакът на 
българската икономика и осигурява по-голямата част от работните места. 
Нашата работа е да ви помагаме, обърна се към представителите на бизнеса Румен Радев. И обясни в какво се изразява 
тази помощ – за ограничаване на административната и бюрократична тежест върху бизнеса, за отваряне на нови пазари. 
Нека като общество работим за българското, призова президентът. 
„Българският бизнес не иска привилегии, но единият ни крак е завързан, а тичаме по писта, по която другите бягат на два 
крака!“ Това заяви при откриването на форума председателят на Управителния съвет на Съюз „Произведено в България“ 
Кънчо Стойчев. Той подчерта, че големите търговски вериги налагат монопол върху дистрибуцията, който убива 
българското производство.  
Наградата „Златна мартеница“ се връчва за 23 път. Отличени бяха шест фирми. „Камакс“ ООД – за иновативно 
високотехнологично предприятие; „Клас олио ООД“ - за налагане на българска компания; „Балдаран“ - за компания, 
наложила продукти, под собствена търговска марка; „Матанд“ ООД – за предприятие създало традиционни български 
продукти, БНТ 2 – за активна журналистическа позиция в подкрепа на българския бизнес; „Био ДжиКозметикс“ - за успешно 
стартирало микро предприятие.  
На церемонията присъстваха министрите на икономиката и на земеделието Тодор Седларски и Христо Бозуков, които 
връчиха две от наградите. Една от "мартениците" връчи бизнесменът Петър Кънев. Събитието уважиха и лидерът на БСП 
Корнелия Нинова, бившият вицепрезидент Маргарита Попова, представители на работодателски организации. 
 
 
в.Труд 
 
√ Бизнесът притеснен от вдигането на данъци 
Бъдещето на еврозоната и увеличаването на данъците у нас са най-големите заплахи за българските бизнес лидери, 
показва проучване на PwC (ПрайсуотърхаусКупърс ) сред 103 мениджъри, от които 80% ръководят компании. 
Политическото говорене за промяна на данъчната система притеснява 66% от компаниите, като за сравнение миналата 
година този процент е бил 36%. За 78% от работодателите несигурността и бъдещето на еврозоната заменя 
свръхрегулацията като основна заплаха. Недостигът на ключови умения на работната сила е друг фактор, който тревожи 
родните шефове. Въпреки това прогнозите им за близкото бъдеще са оптимистични. Общо 90% са уверени в растежа на 
бизнеса си през следващите 3 години. 
 
 
в.Сега 
 
√ Правителството слага лимит на таксите за вписвания 
С поредица от постановления кабинетът възнамерява да облекчи бизнеса 
Служебното правителство подготвя поредица от решения, с които възнамерява да облекчи бизнеса. Първото от тях ще 
доведе до въвеждане на лимит на таксите за вписвания. Това стана ясно по време на отчета на първия месец от работата 
на служебния кабинет. 
Според премиера Огнян Герджиков бизнесът е твърде много затормозен от административни и бюрократични пречки и от 
фискални тежести. "Водим се страна с благоприятен данъчен режим с нисък корпоративен данък. Но всъщност, погледнато 
от дълбочина се вижда, че финансовите тежести върху бизнеса са твърде по-големи и те идват най-често по пътя на 
таксите", каза Герджиков. По думите му с първото постановление се слага лимит на таксите за вписвания, тъй като те играят 
ролята на скрити данъци, което е в нарушение на две директиви на ЕС.  
По данни на Българската стопанска камара (БСК) през тази година приходите от такси в държавния бюджет са нараснали с 
над 11%, а в бюджета за 2017 г. се предвижда нов ръст от 7.6%. Делът на приходите от такси в държавния бюджет на 
България достига около 4.5%, а в Словения например е скромните 0.2%. В началото на ноември миналата година БСК даде 
на съд таксите, събирани от Агенцията по вписванията. От организацията обявиха война на незаконно определяния размер 
на държавните такси и го определиха като сериозен административен натиск върху стопанската дейност и гражданите. 
Таксите по вписванията обаче многократно надвишават разходите по предоставяне на услугата и не са съобразени с 
правомощията и отговорностите на съдията по вписванията. Липсата на връзка между разходите на агенцията за услугите 
и приходите от тях се вижда от годишните финансови отчети за последните години. През 2015 г. ведомството има приходи 
от услуги от 54 млн. лв., а разходите за администрирането им са едва 16 млн. лева. Този вид такси превръщат институцията 
в приходна агенция на държавния бюджет, а не по предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса, категорични са от 
камарата.  
ДОБАВКИ 
Великденски добавки към най-ниските пенсии ще има, очаквано реши вчера служебният кабинет. По 40 лв. ще получат 
всички възрастни хора, които получават пенсия под 314 лв. Това е прагът на бедността за тази година и под него пенсии 
получават 1 млн. и 250 хил. от пенсионерите. Това означава, че вече над 57 на сто от възрастните хора у нас, преживяват с 
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пенсия, която е под линията на бедността. Допълнителният разход за добавките ще струва 51 млн. лв. на хазната. "Има 
традиция за Великден да се дават надбавки за пенсионерите. Ако не бяхме направили това, щяхме да бъдем обвинени, че 
сме немощно правителство, което не може да направи нищо за най-бедната прослойка на обществото - пенсионерите", 
коментира служебният премиер Огнян Герджиков. 
 
 
в.Сега 
 
√ Герджиков бърза да вкара България в чакалнята за еврото 
Партиите масово са подминали членството в еврозоната в предизборните си програми 
Покрай организирането на изборите служебният кабинет работи и за допускането на България в т.нар. чакалня за еврото. 
Премиерът Огнян Герджиков вчера направи отчет на първия си месец на поста и потвърди, че това е една от задачите на 
екипа му. Още преди седмица на среща с бизнеса той обяви, че правителството работи по кандидатурата на България за 
членство в еврозоната.  
"България отговаря на три от четирите критерия. Остава един последен критерий, за който може би трябва да се положат 
усилия и да се направят съответните съгласувания със страните-членки на ЕС. Има много работа да се свърши и аз бих бил 
щастлив, ако успеем да го доведем докрай, но не мога да гарантирам", коментира вчера премиерът.  
Според бившия червен депутат Георги Кадиев служебното правителство трябва да се занимава с подготовка на изборите, 
а не с влизането в еврозоната. Герджиков обаче не смята, че едното пречи на другото.  
Още през януари Соломон Паси, бивш външен министър и съпартиец на служебния премиер от някогашното НДСВ, 
предложи правителството да направи постъпки за членство в еврозоната. Сегашният външен министър Ради Найденов 
преди дни горещо подкрепи идеята, като посочи, че друг служебен кабинет - на Стефан Софиянски, е внесъл кандидатурата 
за НАТО. 
Формално България наистина покрива числовите критерии за членство в еврозоната. Те са за ниски равнища на 
инфлацията, държавния дълг и лихвите и страната ни в момента ги изпълнява. Друго важно условие е националната валута 
да е сравнително стабилна,. Затова преди една страна да бъде допусната в еврозоната, тя трябва да остане поне 2 години 
под наблюдение във валутния механизъм ERM 2, наричан популярно "чакалнята". В България обаче има валутен борд, 
левът е "вързан" за еврото и вече 20 години курсът му не помръдва. 
Има обаче и други критерии, определяни най-често като политически. Сред тях е например условието за независимост на 
централната банка, а тук има някои забележки към България. Един от упреците е например, че управителят на БНБ има 
мандат, но може да бъде освободен предсрочно с решение на Народното събрание. Освен това е допустимо централната 
банка да съгласува с правителството някои неща, което се тълкува от Франкфурт като възможност за вмешателство на 
изпълнителната власт. 
Основното препятствие обаче е, че все още България се третира като "втора категория" член на ЕС - заради корупцията и 
слабата държавност, а и заради все още слабата икономика и значителна бедност. Недопускането ни в Шенген и 
различните видове европейски "мониторинг" са проявления на това отношение. Ето защо е необходима упорита "тиха 
дипломация", която да убеди партньорите, че България е готова и заслужава доверие. 
През декември като финансов министър в оставка Владислав Горанов също обяви, че страната ни покрива формалните 
критерии, но за да получи покана за "чакалнята", трябва да има политическа подкрепа на страните от еврозоната и на ЕК. 
През януари пък Горанов изчисли, че страната ни е извървяла само около 20% от пътя си към валутния съюз. "Ние можем 
много неща да искаме, въпросът е нас дали ни искат", отбеляза той. 
Влизането на България в еврозоната не е сред приоритетите на политическите сили, ако се съди по предизборните им 
програми. Сред изключенията е ГЕРБ, която извежда като основна цел "по-нататъшната интеграция на България в 
европейската финансова инфраструктура" и насрочва влизането на България в "чакалнята за еврото" за 2018 г.  
БСП не е отделила място в предизборната си платформа за приемането на еврото. Социалистите обаче неведнъж са 
коментирали, че България не бива да бърза, защото самата еврозона има сериозни проблеми. 
Темата отсъства и от предизборните документи на "Обединени патриоти", ДПС и "Реформаторски блок-Глас народен". Но 
националистите често се изказват срещу замяната на лева с евро, защото това щяло да докара инфлация и да обезцени 
доходите на българите. От партията на Доган принципно подкрепят влизането в еврозоната. Но подобно на социалистите 
неведнъж са обръщали внимание на нестабилността на валутния съюз през последните години. 
Подкрепа за присъединяване към еврозоната и Европейския банков съюз заявяват в програмата си и от "Нова република" 
на Радан Кънев. Пред "Сега" кандидат-депутатът от дясната коалиция Мартин Димитров посочи, че подобна стъпка би 
донесла редица икономически ползи на страната - по-ниски лихви по кредитите, улеснена търговия, повишена стабилност. 
"Ще станем част от ядрото, което взима решенията в ЕС", допълни Димитров.  
Ангажимент да поддържа курса за влизане във валутния съюз поема и "Да, България" на бившия правосъден министър 
Христо Иванов.  
ДА ИСКАШ И ДА МОЖЕШ 
"През последните 10 години нито една държава не е влязла в ERM II - едни не желаят, други не могат", коментира 
неотдавна икономистът Георги Ангелов. Той даде два примера - Чехия, която не бърза за еврото, но пък ако реши, веднага 
ще получи покана, и Румъния, която е като нас, иска да влезе в еврозоната, но не я пускат дори в чакалнята. "Вместо да си 
поставяме нереалистични цели, трябва да работим на малки стъпки - излизане на България от черния списък на страните 
с макроикономически дисбаланси; влизане в Шенген; прекратяване на евронадзора над съдебната система", смята 
Ангелов. 
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√ Има ли алтернатива валутният борд 
Основната причина за въвеждане на паричния съвет не е изчезнала заради желанието на политиците да харчат, 
посочи Кузман Илиев 
Валутният борд има алтернатива, чисто теоретична, и тя би била използването на пари от политиците без контрол. 
Това заяви в студиото на “В развитие” на Bloomberg TV Bulgaria водещият на Boom&Bust Кузман Илиев по повод коментари 
в общественото пространство дали България би могла да излезе от валутния борд и какви биха били последствията от 
подобен стратегически ход. Според него тази алтернатива е нереалистична. 
“След падането на златния стандарт през 1971 година всички пари вече са контролирани под някаква форма от 
политическата власт. Дилемата пред нас е или да оставим всичко това на Европейската централна банка (ЕЦБ), като се 
надяваме, че действията ѝ няма да се окажат огромен бъдещ проблем, или да го дадем на нашите политици, които са 
доказали, че нищо не разбират от икономика, а на местно равнище могат да направят феноменални зулуми“, е мнението 
на Илиев. 
Той напомни, че през 1997 г. „всъщност българският народ бе принуден политически да се откаже от лева, да се откаже от 
валутата си и валутният борд всъщност е една разписка и иск на българина, защото не вярва на политиците си". 
Кузман Илиев обясни кой друг освен политическата конюнктура би имал полза отпадането на външния контрол върху 
българската валута. 
„Падането на валутния борд би довело до много сериозни сътресения. Една голяма част от междуфирмената 
задлъжнялост, потребителските и ипотечните кредити и т.н. са изтеглени и деноминирани в евро, контрактите са свързани 
с фиксирания курс. Би настанала една много сериозна и драматична ситуация за икономическата калкулация. Някои считат, 
че голям интерес за падането на валутния борд имат хора, които се надяват задълженията им да се обезценят“, каза 
водещият на Boom&Bust. 
Според него това не е немислима хипотеза за някои предприемачи, „защото ако целият ти бизнес е финансиран дългово, 
ако ти си поел изключително големи задължения – ти имаш интерес да обезцениш този заем с обезценяването на лева, с 
движението му в посока надолу, при сериозна дезинтеграция на цялата банкова система“.  
Кузман Илиев е категоричен, че основната причина за въвеждане на валутния борд у нас не е изчезнала - „това е желанието 
на политиците да проявяват произвол, да се финансират отвъд това, което могат да получат от данъци, т.е. да могат да 
монетизират дълг, да смятат, че чрез девалвация на валутата ще постигнат икономически растеж, като изнасят стоката си 
на безценица“. 
“Всичко това бе в основата на финансовата криза, която България изживя от 1995 до 1997, завършила с въвеждането на 
валутния съвет“, заяви гостът в студиото. "Идеите, че отслабвайки валутата си ще можем да дадем сериозен стимул на 
износа беше говорено през цялото време от Жан Виденов и компания, но това не се случи и е очевидно, че ако дискрецията 
се дава в ръцете на хора, които изповядват подобна политическа философия, ще стане много опасно и много сложно“.  
Илиев риторично попита дали в България вече няма популистични обещания в момента за вдигане на минимални работни 
заплати, за харчове, за нови фондове, с които икономиката да расте, и ще можем ли да се занимаваме с парична политика 
така финно, както го прави Федералният резерв“.  
Водещият на Boom&Bust потвърди, че централните банки в света са толкова независими, колкото могат да са независими 
в рамките на правителството. 
По думите му една малка част от парите, които се акумулират в българската банкова система – около 50 млрд. лева, са 
действително ресурс, който може да доведе до кредитно банкиране. 
„Голяма част от собствениците на тези пари ги оставят в банките, защото не могат да ги инвестират. За огромната част от 
този ресурс има страх от икономическия и политическия режим, страх от неизвестността, страх от бъдещето, затова хората 
са склонни да получават такава нищожна лихва, не очакват възвращаемост. Депозантите не инвестират, те диверсират, 
защото няма защита на частната собственост, няма предвидимост по отношение на данъците и това е причина каналът на 
спестяванията, трансмисията от банковата система да не сработва, посочи Илиев. – Има един голям позитив, че не сме в 
еврозоната и това, че за да има какъвто и да е кредит, той трябва да стъпи на здрава основа, на реални спестявания – някой 
се отказва от потребление и си слага парите в банката. Много спорно дали тези пари са истински ресурс за кредитиране." 
В анализа си Кузман Илиев акцентира върху факта, че „това, което се случи в еврозоната е доста опасно и доведе до 
сериозно задлъжняване при изтриване на усещането за риск, рефинансиране от ЕЦБ, която ползваше за обезпечение дълг 
на правителствата“. 
Той е убеден, че в подобна ситуация навремето изпадна и България със задлъжняване на правителството. 
Илиев припомни „фамозното задлъжняване, както се е случило в периода след 1990 година с кулминация 1995 – 1996 
година, със страхотно рефинансиране на търговските банки от централната банка с най-честа гаранция държавен дълг, при 
което правителството имаше стимул за да прави дефицити, да задлъжнява, а търговските банки да са свръх експанзивни“. 
Водещият на Boom&Bust смята, че именно валутният борд е „нещо като котва за дискрецията на политиците в момента“. 
„Да, системата не е перфектна, защото сме дали суверинитет на ЕЦБ и нейната политика с надеждата, че тя е по-умерена“, 
твърди Илиев и задава въпроса накъде ще поеме България в среден и дългосрочен план след отвързването от валутния 
борд. 
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в.Стандарт 
 
√ Пускат акции на борсата с ваучери 
„Министерството на икономиката ще работи за привличане на повече внимание към капиталовия пазар у нас". Това заяви 
министърът на икономиката Теодор Седларски по време на последното заседание на Съвета за развитие на капиталовия 
пазар. На което присъстваха представители на Българската фондова борса (БФБ), Комисията за финансов надзор (КФН), 
представители на работодателските организации, на финансови институции и организации. 
В рамките на заседанието беше разгледан проект „Подобряване и усъвършенстване на услугите на Българската фондова 
борса (БФБ) и Централен депозитар (ЦД), развитие на капиталовия пазари активиране на пазарните участници – български 
предприятия, индивидуални и институционални местни и чуждестранни инвеститори". 
Министърът на икономиката Теодор Седларски запозна участниците кои проектни дейности могат да кандидатстват по 
ОПИК и обясни, че в момента се работи за финансиране на IPO чрез ваучери. Беше конкретизирано, че след получаване на 
ваучера, предприятието има три задължения: да бъде регистрирано за търговия на борса, минимум три години да има 
регистрация за търговия и задължително да се въведе в Устава на дружеството с решение на Общото събрание, че 
дружеството ще прилага кодекса за добро корпоративно управление. 
По време на заседанието бяха обсъдени и въпроси свързани с усъвършенстването на нормативната уредба в областта на 
финансовите пазари, създаване на условия за финансиране на малкия и среден бизнес чрез капиталовия пазар, създаване 
на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез оперативни програми и средства 
от ЕС и др. 
 
 
в.Стандарт 
 
√ Бюджетът с излишък от 822,4 млн. лв. 
Държавният бюджет в края на февруари има излишък от 822,4 млн. лв. (0,9% от прогнозния БВП), сочат предварителните 
данни на МФ. За сравнение година по-рано излишъкът в хазната беше 915,2 млн. лв. 
Приходите и помощите в държавния бюджет за първите два месеца на 2017 г. се очаква да бъдат 5,733 млрд. лв. (16,2% от 
годишния план), като спрямо февруари 2016 г. се отбелязва ръст от 213,6 млн. лв. Увеличението спрямо предходната 
година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 450,8 млн. лв. (9%), докато 
получените средства от ЕС са по-малко. 
Разходите на държавата (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към февруари 2017 г. са 4,91 млрд. лв., което е 13,4% 
от годишния план. Съпоставено със същия период на миналата година държавните разходи нарастват, главно поради по-
високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, след увеличението на пенсии от юли 2016 г. 
Увеличават се и разходите за субсидии. 
 
 
в.Труд 
√ Субсидиите за плодове и зеленчуци ще бъдат изплатени до 1 април 
Държавен фонд „Земеделие“ ще направи всичко възможно да бъдат изплатени субсидиите за плодове, зеленчуци и 
оранжерийно производство в периода от 27 март до 1 април. Подпомагането е по линия на директните плащания за 
кампанията за 2016 година. Това стана ясно по време на организирана от министър-председателя Огнян Герджиков среща 
с представители на пет асоциации и три съюза на производители на плодове и зеленчуци. 
Разговорът се проведе в Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба. На въпросите на 
производителите относно недостига на работна ръка, борбата срещу нерегламентирания внос и графика за изплащане на 
субсидиите отговориха заместник-министърът на земеделието и храните Светла Янчева и изпълнителният директор на ДФ 
„Земеделие“ Живко Живков. 
 
 
в.Труд 
 
√ 45 000 посетители събра мегафорумът за агробизнес, вино и храни в Пловдив 
Близо 45 000 души от страната и чужбина са посетили мегафорума за селско стопанство, винена и хранителна индустрия 
от 22 до 26 февруари в Пловдив, отчетоха от Международния панаир в града под тепетата. В сравнение с предишното 
издание през 2016 г. специалистите сега са били 6 пъти повече, а броят на изложителите е надхвърлил 700 фирми от 33 
държави, демонстрирали 56 новости, повечето от които световни и европейски. Така единственото по рода си на 
Балканите икономическо събитие завърши с рекорд, както и започна, тъй като на старта новите участници бяха 25%. 
Фермите стават смарт – е новата тенденция, очертана от предпочитанията на посетителите. Според изложителите 
значително е нараснал интересът към „умните“ технологии и изделия за земеделието и животновъдството, 
демонстрирани на изложбата „Агра 2017“. Фермери от България и съседните балкански държави купуваха предимно 
трактори, инвентар, семена и овошки, торове и препарати за растителна защита. Още на втория ден много от 
дебютиращите изложители са сключили сделки за всички машини, които предлагат. Търсени бяха и смартпредложенията 
като компютъризираните системи за управление на стопанствата, автоматизирани линии за хранене и обслужване на 
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животните, многофункционална техника, последно поколение хибриди и торове, методи и съоръжения за 
биопроизводство на разни култури, технологии за безорна сеитба и за отглеждане на слънчоглед. 
Специалистите от винената и хранителната индустрия също се ориентират към авангардно оборудване за преработка на 
суровините, даващо им възможност да разширят и подобрят асортимента, бяха категорични изложители, предлагащи 
иновации в изложенията „Винария“ и „Фудтех“. Градът на виното и деликатесите бе постоянно препълнен, а при 
дегустациите бяха използвани 50 000 чаши. 
Освен вина от местни сортове предпочитани бяха и типичните нашенски храни и специалитети. Те грабнаха 11 награди в 
конкурса „Изборът на потребителя“ в силна конкуренция с италианските изделия. Фаворити станаха кисело мляко, сирена, 
телешка пастърма, горноряховски суджук, лютеница, слънчогледова халва, сушени вишни. Призьорите са заложили на 
качествени суровини, традиционни рецепти и модерни технологии, за да предложат здравословни и вкусни продукти за 
трапезата на българите, обясниха специалисти. 
 
 
Дневник 
 
√ Главният архитект на "Младост" е уволнена заради разрешен мегастроеж 
Главният архитект на район "Младост" Весела Тасева е издала разрешително за строеж на комплекс "Гранд Каньон" и по 
тази причина е освободена от поста. Това съобщи кметът на "Младост" Десислава Иванчева днес на пресконференция по 
темата. 
"Вчера главният архитект на района е издал разрешително за строеж на "Гранд Каньон". Това се е случило против нашата 
воля и той бе освободен от поста", каза Иванчева. 
Проектът на турската компания "Гаранти Коза" предвижда небостъргач с височина 133 метра, хотел, мол, жилищни сгради, 
подземен гараж. Парцелът, на който ще се намира "Гранд Каньон" е в "Младост" 3, на мястото на магазин "Нова Деница". 
Проектът, одобрен както от Общинския ескпертен съвет по устройство на територията, така и от Районният експертен съвет 
в "Младост", е със статут на първокласна инвестиция, даден от правителството през 2015 г. 
 
 
Медиапул 
 
√ “Тракия икономическа зона“ се разширява към Бургас 
Най-успешната частна икономическа зона – "Тракия" се разширява към Хасково и Бургас. Това съобщи инж. Емил Янков, 
мениджър "Бизнес развитие" на "Тракия икономическа зона" (ТИЗ) по време на форум в София. 
Вече е подписан меморандум за сътрудничество за развитие на икономически проекти на територията на община Бургас 
между кмета на Димитър Николов и председателя на "Клъстер Тракия икономическа зона" инж. Пламен Панчев. По този 
начин територията на община Бургас се включва към обхвата на "Тракия икономическа зона". 
Страните ще работят за ускореното икономическо развитие на регионите на Южна България. Това включва подобряване 
на обществената, жилищната, бизнес среда и мобилността на работната сила. Ще се работи за осигуряване на обучен 
персонал за работни места в индустриални, логистични и търговски обекти. 
Община Бургас и ТИЗ ще обединят усилията си за подпомагане и привличане на български и чужди инвеститори чрез 
представянето на проекта на вътрешни и международни икономически форуми, създаване на механизъм за 
предотвратяване на нелоялна конкуренция между отделните региони при привличане на инвеститори, създаване на 
публично-частни партньорства. 
"Тракия икономическа зона" доказа на практика не само, че бизнесът и общините могат да работят заедно, но тя е пионер 
и в обединяването на самите общини, каза Емил Янков. ТИЗ е успешен модел на публично-частно партньорство. 
С над 140 предприятия и над 1 млрд. евро инвестиции "Тракия икономическа зона" превърна Пловдив в най-развития 
индустриален център на страната. Това стана в сътрудничество с 9 общини - Пловдив, Асеновград, Калояново, Куклен, 
Марица, Първомай, Раковски, Родопи и Стамболийски, две сдружения - "Клъстер Тракия икономическа зона" и "Клъстер 
информационни и комуникационни технологии Пловдив" и бизнеса. Само за последните две години инвестициите в ТИЗ 
достигат 300 млн. евро, посочи Янков. 
Благодарение на създадената симбиоза се работи не само за привличането и задържането на инвеститори, но и за 
решаване на проблемите, свързани с професионалното образование и квалификацията на работната ръка. По експертни 
изчисления над 3000 работници ще са необходими на предприятията в ТИЗ през 2017 г. Затова "Клъстер Тракия 
икономическа зона" заедно с JobTiger и 6 индустриални компании поде стратегическа инициатива за наемане на 
работници от населени места с висока безработица. 
"Проблем е липсата на млади хора, които да направят възможно разширяването на тези големи инвестиции у нас", посочи 
служебният министър на икономиката Теодор Седларски. Според него икономиката трябва да насърчава инвеститорите 
от една страна, и от друга – да стимулира младите и образовани хора да се реализират в България. 
Добрата локация, инфраструктурна изграденост, ефективно управление и качествени услуги, са основни предпоставки за 
ускорено развитие на индустриалните зони у нас като притегателен център за привличане на високотехнологични 
производства и логистични оператори. 
Основните пречки, които възпрепятстват по-бързата им експанзия и растеж са недостигът на квалифицирани кадри и 
тромавите административни процедури, стана ясно по време на дискусията на форума за индустриално строителство и 
инвестициите през 2017 г. 


