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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 

 
В. Монитор 
 
√ Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал: Наши IT специалисти избират 
София пред Лондон 
ПОВЕЧЕТО ОТ БЕЗРАБОТНИТЕ У НАС СА ПРЕДИМНО ДОМАКИНИ И ХОРА БЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ 
Работата от вкъщи набира скорост на пазара на труда, Бизнесът да мотивира кадрите си с безплатен транспорт и 
медицински услуги 
- Г-н Иванов, миналата година бизнесът изтъкваше, че е пред криза заради дефицит на квалифицирани кадри. Ново 
проучване обаче показа, че всеки четвърти работодател ще наема нови служители. Преодоляхте ли този проблем? 
- Наистина има тенденция за наемане на нови служители. Въпросът е дали пазарът на труда ще може да осигури 
необходимите кадри. От края на миналата година и началото на тази нивото на безработицата продължава да пада, но се 
отчита и забавяне в ръста на заетостта. Тоест създават се работни места, но не с този темп, който се наблюдаваше в 
началото на миналата година. През 2016-а безработните са намалели с 60 000 души. Така техният брой е 250 000, от които 
150 000 са трайно безработни. Анализът ни показа, че в повечето случаи това са хора, които не търсят работа. Става дума 
предимно за домакини или българи без образование и трудови навици. За да бъдат интегрирани на пазара на труда, е 
необходимо да бъдат обучени допълнително. Простата аритметика сочи, че хората, на които бизнесът може да разчита за 
създаване на нови работни места, са около 100 000, което е крайно недостатъчно. Само в някои сектори като селско 
стопанство, земеделие, здравеопазване заявките за свободни работни места са много повече. Вярно е, че в селското 
стопанство и туризма не се изисква голяма квалификация и реално безработните на пазара на труда могат да бъдат наети 
в тези сфери, но за сметка на това и възнагражденията там не са атрактивни. По този начин хората няма как да бъдат 
мотивирани да работят. 
- Потвърждава ли се тезата, че у нас реално няма безработни, а по-скоро хора, които не желаят да работят? 
- Реално погледнато, средната безработица в България е по-ниска от средната в Европейския съюз. От друга страна, голяма 
част от безработицата е нас е структурна, имаме свободни работни места и сравнително голям брой безработни, но те не 
отговорят на изискванията на работодателите. Всъщност безработицата у нас е под 5%, което според икономическата 
теория е здравословно. 
- Къде са празните ниши, в кои сфери липсват най-много кадри? 
- В почти всички сектори на икономиката има дефицит на кадри. Особено голяма нужда има в индустрията и 
производството, тъй като там е необходима голяма квалификация и липсата на работна ръка на практика означава спиране 
на производството. През последните няколко години се инвестира в производствени сектори - откриха се фабрики за 
компоненти на автомобили, различни машинни детайли. По този начин се осигурява заетост на по-голям брой лица. 
- Друго проучване обаче показа, че още преди да завършат, много млади хора решават да се реализират в чужбина, без 
изобщо да се пробвали у нас. Те споделят, че не искат да работят за 600 лева. Къде сме ние вече по отношение на 
младежката безработица? 
- Като цяло имаше тенденция за намаляване на младежката безработица у нас, поне това отчиташе статистиката до края 
на миналата година. Данните от февруари показват, че тя се задържа на нивата от миналата и малко се увеличава. Мотивът 
за миграцията на младежите обаче невинаги е нивото на заплащане. Много често възможностите за израстване, 
получаването на качествено образование, реализацията в общество с намалени показатели на корупция са съществените 
аргументи. Вярно е, че по много програми се откриха много работни места и в България и се наблюдава тенденция и за 
реализация на младежите у нас. Дори такива, които известно време са работили в чужбина, после се връщат у нас. 
- Има такава тенденция? 
- Точно така. Това е особено характерно за IT сектора и професиите, които изискват висока квалификация. Причината е, че 
възнаграждението в чужбина и у нас е почти изравнено през покупателната способност. Така че вече няма разлика дали 
един софтуерен инженер ще работи в София или в Лондон. Дори у нас може да си осигури по-висок стандарт на живот. 
- Какво трябва все пак да направят работодателите, за да задържат млади кадри? Откъде се получава разминаването, след 
като казвате, че заплащането не е основен мотив за емиграция? 



2 

 

 

- По-скоро трябва да мотивират кадрите чрез допълнителни социални придобивки, осигурен транспорт, безплатни 
медицински услуги. Много фирми вече предлагат и безплатна храна и бонуси при повече приходи. Според мен промяна в 
нагласата на един млад човек може да е допълнителната квалификация, която да осигури и по-добро заплащане в бъдеще. 
- Доскоро се изтъкваше, че спешно трябва да внасяме кадри от вън заради дефицита у нас. Това решение ли е на проблема? 
- Наистина, напоследък се заговори за внос на работна ръка, но това важи за определени сектори. Ако има необходимите 
кадри в ЕС, няма проблем този човек да бъде нает у нас. Иначе извън ЕС има тромави процедури, които изискват 
определено време. Заради това се заговори за облекчаване на режима и издаването на синя карта. Винаги сме казвали, 
че е най-удачно да внасяме кадри от Молдова, Украйна, Македония, с които имаме сходен манталитет и сходни трудови 
навици. Все още обаче има нормативни пречки. 
- Докъде стигнахте с изработването на механизъм за минималната работна заплата? 
- Това е актуална тема между синдикалните и работодателските организации. Има сформирани работни групи и текат 
преговори за определяне на този механизъм. 
- Това е ваша болна тема отдавна, има ли напредък? 
- Няма особен напредък, но се надявам, че след като е започнало обсъждане, този ключов въпрос ще бъде решен. Той е 
особено важен за хората с ниска квалификация. 
- Има ли нови форми на пазара на труда? Забелязва ли се по-голям интерес, да речем, към дистанционната работа? 
- Да, това наистина е модерна и гъвкава форма на работа, която все по-често намира приложение у нас. Причината е 
електронизацията на работното място. Вече не е необходимо да си непрекъснато в офиса, особено ако можеш да вършиш 
същата работа от вкъщи. Така че това е гъвкава форма на заетост и ще бъде все по-разпространена у нас. Тя е удобна както 
за работодателя, така и за служителя. 
Визитка: 
Роден е на 19 септември 1977 г. 
През 2000 г. завършва магистратура „Счетоводство и контрол” в Икономическия университет – Варна, след което получава 
редица следдипломни квалификации и специализира право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” 
От 2009 г. до момента е изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал в България 
Заместник-председател е на Националния съвет за насърчаване на заетостта към Министерството на труда и социалната 
политика, член е на Съвета към изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. 
 
БТА 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България ще проведе днес среща с ръководството на "Нова република", на 
която ще бъдат представени препоръките на Асоциацията към икономическите раздели на програмите на партиите и 
коалициите във връзка с предсрочните парламентарни избори. Срещата започва от 16.00 ч. в сградата на Асоциацията и 
след нея ще има изявления за медиите. 
 
Kazanlak.com 
 
√ Бюрото по труда приема заявления за обучения 
Дирекция „Бюро по труда” град Казанлък започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за 
придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. 
Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за 
обучение по: 
- Професия „Стругар” – общо 20 лица; 
Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по „Управление на промяната” от 
„Обществени и граждански компетентности”. 
Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от  следните групи: 
- Безработни младежи до 29г. с подгрупа до 25г., младежи които нито се обучават нито са заети; 
- Продължително безработни лица. 
- Безработни лица над 50 годишна възраст; 
- Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови 
компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование; 
- Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. 
Курсовете ще се проведат в периода април – юни. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в 
размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град 
Казанлък. 
Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по Проект „Стъпка напред”, реализиран от Агенцията по 
заетостта в партньорство с Асоциация на индустриалния капитал в България. В рамките на проекта на част от успешно 
завършилите обучение лица ще бъде предложена работа по придобитата професия в „М+С Хидравлик” АД гр. Казанлък. 
Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование. Срокът за 
подаване на заявления за обучение е до 04.04.2017г. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Kaпитал Дейли 
 
√ Групата на "Стара планина" ще разпредели общо 19 млн. лв. дивидент 
Предложението ще бъде гласувано на предстоящите общи събрания на акционерите 
Компаниите от групата на "Стара планина холд", както и самият холдинг, ще разпределят почти 19 млн. лв. дивидент сред 
акционерите си. Ръководството е предложило това да бъде гласувано на общите събрания на дружествата, става ясно от 
съобщение до БФБ - София. 
Най-много ще разредели "М+С хидравлик", като това е дружеството с най-големи приходи в групата. То беше в основата 
на ръста на печалбата на "Стара планина", която държи в него почти 31%. Производителят на хидравлични изделия от 
Казанлък отбеляза значително увеличение както на продажбите, така и на печалбата си през 2016 г., която достига 12.6 
млн. лв. Годишните приходи на дружеството са били над 93.6 млн. лв. Другите два големи акционера са "М+С 97" с 24.1% 
и "Индустриален капитал холдинг" 22.37%. 
Второто дружество по значимост в "Стара планина холд" е "Хидравлични елементи и системи" (ХЕС). Приходите му 
нарастват с малко под 4%, а печалбата се увеличава с близо една четвърт. Преди месец от компанията отчетоха, че 
последното тримесечие на 2016 г. е било най-силното като продажби от няколко години. За последната четвърт на 
годината приходите са нараснали с 3.76% на годишна база до 10.8 млн. лв. Годишната печалба обаче намалява с близо 
10%. Самият холдинг също ще разпредели дивидент. 
По-значителни участия той има и в русенската фабрика за чорапи "Фазан" и в производителя на яйца и пилета "Славяна". 
Под 50% е инвестицията му в "Българска роза" и трикотажното "Боряна" - Червен бряг. 
"Стара планина холд" е разпределяла печалби през всяка година от създаването й през 1997 г., става ясно от сайта на 
компанията. За този период (без 2016 г.) само компанията майка е разпределила брутно 11.76 млн. лв., а общо дружествата 
й - 86.1 млн. лв. С дивидентите за миналата година общата сума ще надхвърли 110 млн. лв. 
Холдингът и ключовите му дружества се търгуват на фондовата борса, като след новината за предлаганите дивиденти 
имаше разнопосочно движение в цените им. Акциите на "Стара планина" останаха почти без промяна, но за последните 
12 месеца почти са удвоили стойността си, а пазарната капитализация е 160 млн. лв. По-сериозна реакция имаше при 
книжата на "M+С хидравлик" - по време на сесията във вторник те поскъпнаха с малко над 3%, а ръстът им за една година 
е 60% до капитализация от 312 млн. лв. 
"Стара планина холд" е наследник на бившия "Централен приватизационен фонд". Управлява се и е считана за 
контролирана от изпълнителният й директор Васил Велев, който е председател и на Асоциацията на индустриалния 
капитал. Най-голям акционер в холдинга към края на 2016 г. е Potbul Invest Foundation – 22.17%, следван от "Гарант-5" с 
12.36%, ЗУПФ Алианц България – 6.88%. Свободно търгуеми акции са 58.6%, като има много дребни акционери от масовата 
приватизация. 
 
БНТ 
 
√ 33 проекта по програма между България и Турция с безвъзмездна финансова помощ 
Бенефициенти по Програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег България - Турция", финансирана от 
Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 - 2020, получиха договорите си за безвъзмездна финансова помощ на 
церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съобщиха от Министерството. 
33 проекта са одобрените за финансиране по първата покана за набиране на проектни предложения. 
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на 
програмата Валентина Върбева е подчертала, че интересът към нея е много голям и доказателство за това са получените 
195 проектни предложения по първата ѝ покана на обща стойност над 11 млн. евро. Одобрените проекти са насочени към 
различни тематични области в двете приоритетни направления - околна среда и туризъм. 
Трийсет и трите договора за субсидии с водещи партньори от допустимия регион са на обща стойност 8 268 467,56 евро. 
14 от тях, на обща стойност 4 752 968,07 евро, са за проекти по Приоритетна ос 1 "Околна среда", а 19 договора на обща 
стойност 3 515 499,49 евро в рамките на Приоритетна ос 2 трябва да допринесат за превръщането на туризма в региона в 
устойчив. 25 от проектите са с водещи партньори от България, а с водещи партньори от Турция – 8. 
 
Investor.bg 
 
√ Преките инвестиции в България нарастват с над 92% през януари 
Близо половината от вложенията в страната ни идват от Холандия 
Преките инвестиции в България през първия месец от годината нарастват с 92,1% на годишна база, като достигат 54 млн. 
евро, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). 
Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари 2017 г. са от Холандия (26,6 млн. евро, 49,2% от общия обем 
за периода), Малта (15,4 млн. евро, 28,6%) и Германия (11,9 млн. евро, 22,1%). 
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С отчета за февруари 2017 г. ще се направи ревизия на данните за януари 2017 г. Данните за 2016 г. и 2017 г. подлежат на 
ревизия и с годишните данни на Националния статистически институт (НСИ) и допълнително постъпили отчети на 
предприятията с чуждестранно участие, отбелязват от БНБ. 
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на 
български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е с нетна положителна 
стойност от 0,1 млн. евро за януари 2017 г.. За сравнение той е бил с отрицателен размер от 38 млн. евро за януари 2016 г. 
Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти намаляват със 76% до 500 хил. евро, при 
2,1 млн. евро за януари 2016 г.  
По страни най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия, Австрия, Турция и Дания. 
 

       
За януари 2017 г. подстатия Дългови инструменти, отразяваща промяната в нетните задължения между дружествата с 
чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити, е в размер 
на 54 млн. евро. За сравнение, преди година тя имаше отрицателна стойност от 18,3 млн. евро. 
По предварителни данни преките инвестиции на България в чужбина за януари 2017 г. нарастват с 2,4 млн. евро при 
увеличение с 1,4 млн. евро за януари 2016 г. 
Считано от данните за месец февруари 2017 г. БНБ преустановява публикуването на статистическата публикация "Преки 
инвестиции". Тя ще продължи да бъде разпространявана като приложение към прессъобщението "Платежен баланс". 
 
√ ЕК ще съдейства за набиране на оценители на научни проекти 
Европейската комисия (ЕК) и Европейският научноизследователски съвет (ERC) ще съдействат активно за набирането на 
максимален брой кандидати за оценители на научните проекти за центрове за върхови постижения и за компетентност по 
оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). 
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Еврокомисарят за наука, изследвания и иновации Карлос Моедас и председателят на ERC проф. Жан Пиер Бургиньон са 
поели такъв ангажимент пред министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, съобщават от просветното 
министерство. 
Разговорите са проведени днес в Брюксел, където министър Денков участва в конференцията „ERC: отвъд първите 10 
години“. 
Министерство на образованието прекрати обществената поръчка за избор на оценители по проектите за 350 млн. лв. за 
създаване на Центрове за върхови постижения и на Центрове за компетентност преди месец. Тогава министърът обяви, че 
ще се търсят учени от цял свят, които да определят най-добрите предложения. Решението беше взето в разгара на скандала 
по програмата за наука и критичния одит на Брюксел. 
Очаква се списъкът с оценителите да е готов до края на април. 
44 проекта се борят за общо 12 центъра. От Еврокомисията и ERC са подкрепили идеята оценителите да се изберат след 
централизиран конкурс, каквато е практиката в ЕС. 
Предстои в края на март да бъде представена за обществено обсъждане актуализираната Стратегия за развитие на 
научните изследвания.   
 
√ ИПИ: Отстъплението на демокрацията ограничава просперитета на България 
Слабите институции и корупцията са факторите, които подкопават конкурентоспособността на българската 
икономика, пише в доклад на Института 
През 2013 г. България навлезе в период на тежка политическа нестабилност и ерозия на демокрацията, който представлява 
сериозна заплаха за бъдещето развитие на страната. Това посочват експертите от Института за пазарна икономика (ИПИ) в 
изследването си, озаглавено „Отстъплението на демокрацията“, част от инициативата Building Unity and Support for 
Democratic and Market Values. 
Чисто икономически страната ни започна да се възстановява – вече има по-висок от средния за ЕС икономически растеж, 
безработицата намалява, а доходите растат, но всичко това се случва на фона на продължаваща да се  влошава 
политическа и медийна среда.  
Всъщност „отстъплението на демокрацията“ може да се наблюдава в цяла Източна Европа. Причината е световната 
икономическа криза от 2008 – 2009 година, която е имала непропорционално отрицателно влияние в региона спрямо 
другите развиващи се пазари. 
Кризата „подсили съществуващите негативни настроения спрямо опита и резултатите от прехода към демокрация и 
пазарна икономика“, пишат анализаторите на ИПИ, позовавайки се на доклада на Economist Intelligence Unit “Индекс на 
демокрацията 2016“. По този начин, според EIU, е бил даден път на възхода на популизма. 
Базирайки на проучванията на Freedom House за страните в преход, от ИПИ правят заключение, че демокрацията в 
България започва да се влошава още от 2007 година насам. Най-голям е проблем е отчетен в съдебната система, която е 
пряко свързана и с ширещата се в страната корупция. 
Проучванията на Световния икономически форум за България са категорични – представителите на бизнеса у нас посочват 
като най-голям проблем корупцията и я нареждат дори и пред останалите фактори като липсата на добре обучени кадри, 
ниската работна етика и лошата инфраструктура. Така слабите институции и корупцията са факторите, които подкопават 
конкурентоспособността на българската икономика и ограничават икономическия растеж и развитие. 
На базата на проучванията, направени от ИПИ, в доклада са посочени и три основни предизвикателства за демокрацията 
у нас. 
Основното са именно проблемите на съдебната система и корупция, обединено в термина „Превзета държава“, с който 
икономистите описват определен вид систематична политическа корупция, която покрива широк спектър от държавни 
институции – от законодателната, изпълнителната и най-вече от съдебната власт. 
Тези процеси се подхранват от влошаването на медийното пространство, доминирано все повече от зависими и 
пропагандни медии. 
Допълнителен фактор за тези негативни тенденции е възходът на националистическите партии, подхранен от бежанската 
вълна, и на икономическия популизъм. „Тези две явления се подхранват взаимно, тъй като политическите играчи, които 
експлоатират бежанската криза, са същите, които в най-голяма степен използват икономическия популизъм, за да печелят 
гласове“, коментират още от ИПИ. 
На базата на своите проучвания от Института са изготвили и няколко предложения за излизане от тази кризисна ситуация. 
По отношение на съдебната система например може да се помисли за създаването на широка коалиция за съдебна 
реформа, да се направи промяна и в прокуратурата с цел по-голяма прозрачност и децентрализация, както и да има открит 
бюджет на съдебната система. 
За медийната среда препоръката на ИПИ е да бъдат изготвени ясни правила за разпределение или обозначаване на всички 
форми на публично финансиране за медиите, особено чрез европейски средства. Като решение за икономическия 
популизъм експертите виждат строги фискални правила и контрол върху разходите, защото основният резултат от него е 
именно значително увеличаване на публичните разходи, което е заплаха за макроикономическата стабилност. 
Тези предложения могат да обърнат тренда на отстъпление на демокрацията, който всъщност ограничава просперитета и 
подкопава демократичните и пазарните ценности, посочват още от ИПИ. 
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Presa.bg 
 
√ Получаваме доклади за трансгранични сделки 
Българската данъчна администрация ще получава доклади от колегите си в ЕС за редица големи трансгранични сделки. 
Това става по силата на нови правила, въведени с директива на ЕС. Те ще бъдат въведени в българското законодателство 
с промени в Данъчно осигурителния процесуален кодекс, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерството 
на финансите. Всъщност промените бяха предложени за обсъждане още през септември миналата година, но не се стигна 
до приемането им в парламента. 
Промените имат съществено значение за засилване на борбата с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното 
данъчно планиране. С предложените от МФ промени в ДОПК се разширява обхвата на автоматичния обмен на 
информация, като се създават правила за подаване на данни за предварителните данъчни становища във връзка с 
трансгранични сделки (предварителни трансгранични данъчни становища) и предварителните трансгранични данъчни 
становища, използвани в областта на трансферното ценообразуване (предварителни споразумения за ценообразуване). 
Това ще доведе до по-голяма прозрачност за издаваните от страните в ЕС данъчни становища, което ще стимулира 
справедливата конкуренция в областта на данъчното облагане 
 
БНР 
 
√ Хлябът ще поскъпне, ако цената на природния газ скочи с 30%, предупреждават от бранша 
Увеличението ще се отрази пагубно на българските оранжерии, смятат от сектора 
Хлябът ще поскъпне, ако цената на природния газ скочи с 30% от първи април. Това каза за "Хоризонт" председателят на 
Регионалния съюз на хлебопроизводителите в Бургас Димитър Людиев. Над 60% от хлебопроизводителите в страната са 
зависими от цената на синьото гориво. Те все още не са готови с реакция и точни разчети. 
Ако 30% се увеличи цената на газта, около 6-7% ще поскъпне и цената на хляба. Ние реагираме по-късно. Като дойдат 
сметките ни, чак тогава реагираме, понеже конкуренцията е много жестока в бранша, каза Людиев. 
90 на сто от българските оранжерии използват газ за отопление и скокът от 30% в цената на газа ще се отрази пагубно на 
сектора, заяви за "Хоризонт" председателят на Асоциацията на оранжерийните производители Йордан Кръстанов. Според 
него производителите или ще вдигнат цените на плодовете и зеленчуците, или ще фалират: 
Ние не можем сами да компенсираме този разход, защото нашите цени се определят от пазара. Като имате предвид, че 
около 40% от себестойността на нашата продукция е отопление, сигурно ще има и фалити. 30% е огромно увеличение. Аз 
не си спомням изобщо такова нещо да се е случвало. Разбира се, че е убийствено! 
 
В.Стандарт 
 
√ Получаваме доклади за трансгранични сделки 
Българската данъчна администрация ще получава доклади от колегите си в ЕС за редица големи трансгранични сделки. 
Това става по силата на нови правила, въведени с директива на ЕС. Те ще бъдат въведени в българското законодателство 
с промени в Данъчно осигурителния процесуален кодекс, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерството 
на финансите. Всъщност промените бяха предложени за обсъждане още през септември миналата година, но не се стигна 
до приемането им в парламента. 
Промените имат съществено значение за засилване на борбата с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното 
данъчно планиране. С предложените от МФ промени в ДОПК се разширява обхвата на автоматичния обмен на 
информация, като се създават правила за подаване на данни за предварителните данъчни становища във връзка с 
трансгранични сделки (предварителни трансгранични данъчни становища) и предварителните трансгранични данъчни 
становища, използвани в областта на трансферното ценообразуване (предварителни споразумения за ценообразуване). 
Това ще доведе до по-голяма прозрачност за издаваните от страните в ЕС данъчни становища, което ще стимулира 
справедливата конкуренция в областта на данъчното облагане. 
Въпреки че българското законодателство не предвижда издаване на предварителни споразумения за ценообразуване, 
България ще получава информация за издадените от други държави членки предварителни споразумения за 
ценообразуване, което е предпоставка за проучване на опит и добри практики в областта на трансферното 
ценообразуване. 
Предварително трансгранично данъчно становище е становище, споразумение или акт с подобен ефект, издадено от 
приходната администрация или друг държавен или общински орган, което се отнася до тълкуването или прилагането на 
данъчни разпоредби във връзка с трансгранична сделка или дейност, извършвана от дадено лице в друга страна. 
Становището следва да е издадено преди извършване на сделката. 
Предварително споразумение за ценообразуване е споразумение, уведомление или друг акт с подобен ефект, издадено, 
изменено или подновено за конкретно лице или група лица от приходната администрация или друг държавен или 
общински орган едностранно или съвместно със съответните органи на други държави членки, и установява подходящ 
набор от критерии за определяне на трансферните цени по трансгранична сделка между свързани предприятия преди 
изпълнението й или определя причисляването на печалби към мястото на стопанска дейност. 
 
 



7 

 

 

Банкеръ Дейли 
 
√ Раздадоха над 8 млн. евро за околна среда и туризъм 
Бенефициентите по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег България - Турция, финансирана от 
Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 - 2020, получиха договорите си за безвъзмездна финансова помощ на 
церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
33 проекта са одобрени за финансиране по първата покана за набиране на проектни предложения. Те са на обща стойност 
8 268 467,56 евро. Одобрените проекти по Програмата са насочени към различни тематични области в двете приоритетни 
направления - околна среда и туризъм. 
14 от тях на обща стойност 4 752 968,07 евро са за проекти по Приоритетна ос 1 "Околна среда", а 19 договора на обща 
стойност 3 515 499,49 евро в рамките на Приоритетна ос 2 трябва да допринесат за превръщането на туризма в региона в 
устойчив. 25 от проектите са с водещи партньори от Република България, тези с водещи партньори от Република Турция са 
8. 
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на 
програмата Валентина Върбева подчертава, че интересът към нея е много голям и доказателство за това са получените 195 
проектни предложения по първата й покана на обща стойност над 11 млн. евро. 
Тя изтъква, че трансграничното сътрудничество е изключително важно за развитието на региона и превръщането му в 
място с по-добра околна среда и условия за туризъм като същевременно спомага и за изграждането на добри 
междусъседски отношения. 
Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег България - Турция, финансирана от Инструмента за 
предприсъединителна помощ 2014 - 2020 има 3 приоритетни оси, като по 2 от тях се финансират инвестиционни проекти 
и такива от типа "меки мерки". Третата ос е Техническа помощ и е изцяло насочена към подпомагане управлението на 
Програмата. С общ бюджет от 29 642 896,00 евро тя трябва да допринесе за укрепване на капацитета за трансгранично 
сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивото развитие на туризма. 
Първата покана за набиране на проектни предложения е публикувана на 16-ти ноември 2015г. с краен срок 16-ти март 
2016 г. Бюджетът на поканата е в размер на 11 028 255 евро. Поканата бе отворена за приоритетни оси 1 и 2 на програмата, 
като наличният финансов ресурс обхваща бюджетен период 2015 - 2017 г. В рамките на крайния срок бяха получени 195 
проектни предложения. 
Предстои Управляващият орган, Националният орган и Съвместният секретариат по програмата да организират обучения 
на партньорите по проектите със сключени договори от двете страни за тяхното изпълнение. 
 
Fakti.bg 
 
√ Икономиката на България през 2030 г.? 
Каква икономика ще има България през 2030? Проблемът на партиите е, че дори не смеят да си представят, че България  
може да бъде много по-богата страна. Демонстрираните амбиции за растеж, доходи и реформи за постигането им са 
всъщност скромни и плахи. А в отворения световен пазар за малка икономика като българската възможностите са на 
практика неограничени. За да се възползваме от тях обаче не е достатъчно да си в „златната среда“ – дали по данъчна 
тежест, регулаторни бариери за бизнеса, качество на инфратруктурата, бързина на съда и така нататък. Ако обаче сме сред 
най-добрите, икономиката на България може да е съвсем различна: 
- Ако превърнем България в привлекателно място за инвестиции във всички експортно ориентирани производства така, 
както се случи в производството на автомобили, машини и електрически съоръжения през последните години, износът ще 
бъде с (поне) 15 млрд. лева по-висок; 
- Ако имаме гъвкав пазар на труда – сравним с този в Холандия, Дания или Естония – икономиката ще генерира 550 хиляди 
повече работни места; 
- В България има 900 хил. души в между 20 и 64 години без средно образование – повече от 2/3 от тях са изключени от 
пазара на труда и обречени на бедност. Ако имаме образователна система с по-малко отпадащи от училище деца - както 
в най-успешните страни в Европа - обречените на безработица и социално изключване ще намалеят наполовина; 
- Според международното изследване PISA, функционално неграмотните сред 15-годишните са над 41% - ако системата ни 
дава резултати като в Сингапур, Финландия или Естония, ще има 4 пъти по-малко деца, непригодни за пазара на труда в 
21-ви век; 
- Ако делът на децата с високи постижения по математика е сравним с този в най-успешните страни, за едно десетилетие 
потенциалните инженери или ИТ специалисти ще са с 200 хиляди повече; само за софтуерната и аутсорсинг индустрията 
това е потенциал за увеличение на износа на услуги четирикратно, или с над 9 милиарда лева. 
Списъкът може да бъде продължаван. Без визия за смели реформи, насочени към бърз икономически растеж, България 
ще остане на опашката в ЕС - и ще дебатираме дали изпреварваме Румъния, Сърбия или Гърция. 
 
Actualno.bg 
 
√ Над 50 000 зрелостници ще се явяват на матурите през май 
Над 50 000 дванадесетокласници се очаква да се явят на държавните зрелостни изпити през май 2017 г. На 17 март т.г. 
изтече крайният срок за подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за майската сесия на 



8 

 

 

2017 г., съобщиха от МОН. За първия задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература заявления 
са подали 52 553 абитуриенти. 
На втори задължителен държавен зрелостен изпит по избор искат да се явят 53 340 младежи. В това число влизат и 
заявления на хора, които не са успели да положат успешно изпита през минали години. Биология и здравно образование 
е най-желаният предмет за втори зрелостен изпит. За него кандидатстват 14 053 зрелостници. За първи път английският 
език измества предмета география и икономика. Той е предпочетен от 11 616 дванадесетокласници, а географията и 
икономика – от 8677. 2868 са подадените заявления за изпит по математика, по история и цивилизация те са 1427, а по 
немски език – 1031. Най-малко абитуриенти искат да се явят на изпит по италиански език – 81. За първи път тази година 
дванадесетокласниците от професионалните гимназии и паралелки имат възможност да избират дали да полагат втория 
задължителен зрелостен изпит по общообразователен предмет, или вместо него в дипломата им да се впише 
средноаритметичната оценка от двата държавни изпита за придобиване на професионална квалификация. 7601 младежи 
са предпочели оценката от изпитите по професия пред втория държавен зрелостен изпит. За трети зрелостен изпит по 
желание са кандидатствали 751 ученици, което е със 190 повече от миналата година. 
Държавният зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе на 19 май 2017 г., а вторият задължителен 
държавен зрелостен изпит - на 22 май. Изпитите по желание ще са в периода от 26 май до 2 юни по график, който ще бъде 
обявен допълнително. 
 
 
 
 


