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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Българско национално радио 
 
√ Бизнесът очаква от новото правителство стъпки към еврозоната и ключови реформи 
Ускоряване на влизането на България в еврозоната и провеждането на ключови реформи - това са очакванията на 
бизнеса от новия кабинет. Работодателите припомниха, че заради предсрочните избори държавата ни е изгубила 
месеци, в които можеше да подобри законодателната рамка и бизнес средата.  
Съдебната реформа и намаляването на административната тежест са сред най-важните задачи пред управляващите, 
категорични са от бизнеса. Влизането в еврозоната - също, заяви Димитър Бранков от Българската стопанска камара. 
Това е едно ключово решение, което според нас ще даде тласък на реформите във всички сектори, ще осигури 
допълнителен публичен ресурс, който следва да бъде по прозрачен и ефективен начин инвестиран в растеж на 
икономиката.  
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал предупреди:  
Месец април, докато се сформира тоя кабинет, има голям риск да пропуснем реакция навременна и организирана, от 
страна на държавата, срещу приемането на такива норми, които ще доведат до затварянето на 1/3 от 
електроенергийната ни мощност - трите централи в Маришкия басейн. 
 
Banks.dir.bg 
 
√ Бизнесът очаква от новото правителство стъпки към еврозоната и ключови реформи 
Ускоряване на влизането на България в еврозоната и провеждането на ключови реформи - това са очакванията на 
бизнеса от новия кабинет. Работодателите припомниха, че заради предсрочните избори държавата ни е изгубила 
месеци, в които можеше да подобри законодателната рамка и бизнес средата.  
Съдебната реформа и намаляването на административната тежест са сред най-важните задачи пред управляващите, 
категорични са от бизнеса. Влизането в еврозоната - също, заяви Димитър Бранков от Българската стопанска камара.Това 
е едно ключово решение, което според нас ще даде тласък на реформите във всички сектори, ще осигури допълнителен 
публичен ресурс, който следва да бъде по прозрачен и ефективен начин инвестиран в растеж на икономиката.  
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал предупреди: Месец април, докато се сформира тоя кабинет, има 
голям риск да пропуснем реакция навременна и организирана, от страна на държавата, срещу приемането на такива 
норми, които ще доведат до затварянето на 1/3 от електроенергийната ни мощност - трите централи в Маришкия басейн. 
 
Новини дир.бг 
 
√ Кандидатстване за еврозоната и реформи очаква бизнесът от новото правителство 
Ускоряване на влизането на България в еврозоната и провеждането на ключови реформи - това са очакванията на 
бизнеса от новия кабинет. Работодателите припомниха, че заради предсрочните избори държавата ни е изгубила 
месеци, в които можеше да подобри законодателната рамка и бизнес средата. 
 
Инфосток 
 
√ Кандидатстване за еврозоната и реформи очаква бизнесът от новото правителство 
Ускоряване на влизането на България в еврозоната и провеждането на ключови реформи - това са очакванията на 
бизнеса от новия кабинет. Работодателите припомниха, че заради предсрочните избори държавата ни е изгубила 
месеци, в които можеше да подобри законодателната рамка и бизнес средата. 
"Съдебната реформа и намаляването на административната тежест са сред най-важните задачи пред управляващите. 
Влизането в еврозоната - също", заяви пред БНР Димитър Бранков от Българската стопанска камара. 
По неговите думи, това е едно ключово решение, което ще даде тласък на реформите във всички сектори, ще осигури 
допълнителен публичен ресурс, който следва да бъде по прозрачен и ефективен начин инвестиран в растеж на 
икономиката. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал предупреди: "Месец април, докато се сформира тоя кабинет, има 
голям риск да пропуснем реакция навременна и организирана, от страна на държавата, срещу приемането на такива 
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норми, които ще доведат до затварянето на 1/3 от електроенергийната ни мощност - трите централи в Маришкия 
басейн." 

 
Телевизия Блумбърг 

 
√ Хоризонтът на очаквания на бизнеса към новото правителство  
Добрин Иванов, изпълнителен директор АИКБ, Бизнес старт, 28.03.2017 
Членството на България в еврозоната е важно, като много ползи биха произтекли от едно такова евентуално членство. 
Това трябва да бъде основен приоритет на следващото българско правителство. 
Това заяви в предаването „Бизнес старт“ с водещ Велко Каменов изпълнителният директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов. Темата – хоризонтите на очаквания от страна на бизнеса към 
евентуалния нов кабинет. 
„Но освен членството в еврозоната, важно е и друго членство. Новото правителство трябва поеме щафетата от 
служебното и да подаде документи за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Това е важен български приоритет“, изтъкна гостът в студиото. 
„Според мен не е реалистично да очакваме приемане в еврозоната скоро. Самият механизъм ERM II предполага поне 2 
години изчакване. Практиката показва, че последните страни-членки, приети в нея – Балтийските страни, са прекарали в 
механизма между 7 и 10 години. Приемам, че дори и да бъдем приети в чакалнята на еврозоната, ще прекараме там по-
дълъг период“, каза още Иванов. 
Фокусът бе прехвърлен и към острата нужда от реформи в образователната система, в пазара на труда, в трудовата 
миграция. „В образователната система включваме искане за реформа във висшето образование, и в професионалното 
такова, тъй като вече е ясно, че основният проблем на българския бизнес е липсата на качествена работна ръка. Искаме и 
реформи, които да подобрят бизнес средата като цяло – въвеждане на електронно управление, на мълчаливото 
съгласие, промяна в начина на определяне на таксата за битови отпадъци“, изтъкна основните искания на бизнеса той. 
Вижте видео с целия разговор ТУК. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
Българско национално радио 
 
√ Ще искаме от ЕК промяна в емисионните нива  
България ще настоява за промени в емисионните нива, заложени в готвения нов референтен документ на ЕК за най-
добри налични техники за големи горивни инсталации. Около това становище се обединили участниците в среща по 
темата, организирана от Министерството на енергетиката, съобщиха от ведомството. 
Присъстващите са били единни, че заложените нови равнища на емисии серен диоксид, азотни оксиди и живак са 
непосилни за нашите въглищни централи. Това се отнася с особена важност за централите от Маришкия басейн, 
проектирани да работят с местни лигнитни въглища, които се характеризират с високо съдържание на сяра. По 
първоначални изчисления на въглищните електроцентрали, за постигане на новите екологични норми ще бъдат 
необходими над 1 млрд. лева. 
Във връзка с подготвяните нови емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди и живак, България ще поиска среща с 
еврокомисарите по околна среда и по климат и енергетика Кармену Вела и Мигел Ариас Канете. Отделно е информиран 
и председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер. Българската позиция е подкрепена на международно равнище и от 
Европейската асоциация за въглища и лигнити EURACOAL. 
Целта е международната общност на най-високо равнище да бъде запозната с българските аргументи срещу 
одобряването на рестрикциите и, по възможност, да бъдат приети отделни ставки за България и други страни, които 
аргументирано ще се присъединят към нашата позиция.  
 
√ Доларът достигна четиримесечно дъно 
Доларът достигна четиримесечно дъно спрямо кошница от валути в понеделник, след като инвеститорите са 
разколебани относно перспективите за САЩ да увеличи фискалните разходи на фона на провала  на президента Доналд 
Тръмп да прокара законопроект за здравната реформа. 
Индексът на долара спрямо останалите шест основни валути се понижи по време на търговията в понеделник до 
четиримесечно дъно от 98,858 пункта – най-ниско негово ниво от 11-и ноември миналата година, след като в началото на 
януари доларовият индекс нарасна до 14-годишен от близо 104,00 пункта с оглед на очакванията за значителни 
стимулиращи икономиката на САЩ мерки по време на управлението на Тръмп. 
Проваленият опит на новата американска администрация да прокара в Конгреса на САЩ законопроект за здравна 
реформа на мястото на досегашната "Обамакеър" засили инвеститорските опасения, че Доналд Тръмп може да не успее 
да осъществи поетите в предизборната кампания обещания за данъчни реформи (намаляване на данъчната тежест) и 

http://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2017-03-28/horizontat-na-ochakvaniya-na-biznesa-kam-novoto-pravitelstvo
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ангажиментите за огромни по размер инвестиции в инфраструктура, които да допринесат за ускоряване на растежа на 
водещата световна икономика. Трябва да се има предвид, че именно очакванията за предстояща серия стимулиращи 
икономиката на САЩ мерки, които да доведат до солиден инфлационен ръст и до по-агресивна политика на Фед за 
затягане (повишаване) на основните лихви бяха в основата на сериозното поскъпване на долара в месеците след края на 
президентската надпревара. 
 
√ Еврото може да достигне паритет с долара, ако Льо Пен спечели президентските избори във Франция 
Еврото ще се срине към 15-годишно дъно спрямо щатската валута, ако Марин льо Пен стане следващият френски 
президент, като това би било реакция, подобна на рязката обезценка на британската лира след референдума във 
Великобритания в подкрепа за "Брекзит", показва проучване на агенция Блумбърг сред водещи валутни анализатори.  
Единната европейска валута ще спадне към 1 долар или дори под нивото на паритет след евентуална победа на лидера 
на крайната десница във френската президентска надпревара, прогнозират 23 от 38 водещи анализатори, анкетирани от 
Блумбърг. Победа на Льо Пен би причинила подобен бърз спад, тъй като антиевропейският кандидат заплашва да свика 
референдум за излизане на страната от еврозоната и се ангажира с деноминация на държавния дълг в нови френски 
франкове.  
Спадът на еврото под паритета му с долара би било факт за пръв път от 2000 година насам и би представлявало негова 
обезценка от близо 8% спрямо текущите нива на търговия от малко под 1,0900 щатски долара. В същото време 18 от 
участниците в анкетата прогнозират това понижение да продължи дори към 0,9500 долара, което би представлявало 
девалвация на еврото с повече от 12 на сто. Подобно движение би отразило огледално реакцията, която имаше след 
решението на британците да гласуват в подкрепа за излизане от ЕС.  
В подобно проучване на Блумбърг, проведено малко преди референдума за "Брекзит" през миналия юни, мнозинството 
икономисти прогнозираха понижение на британската лира под 1,3500 долара. Това се потвърди след изненадващото 
решение на британците да гласуват за напускане на ЕС, като само ден по-късно (на 24-ти юни 2016) паундът се срина с 
над 10% до 31-годишно дъно от 1,3229 щатски долара.  
По-малка част от анкетираните, или 12 от 38-те участници в проучването, прогнозират, че при победа на Льо Пен еврото 
ще се понижи по-сдържано, но над нивото на паритет спрямо долара (към диапазона между 1,0000 и 1,0500 долара), 
докато двама очакват еврото да остане да се търгува между 1,0500 и 1,1000 нивата, един от участниците дори залага на 
негово поскъпване над 1,1000 долара.  
Трябва обаче да се има предвид, че евентуална победа на Льо Пен изглежда малко вероятна, като анкетираните от 
Блумбърг икономисти оценяват на около 61% шансовете, че независимият кандидат Емануел Макрон ще стане 
следващият френски президент, докато победата за кандидата на крайната десница се оценява на около 20 на сто. 
Според последно проучване на общественото мнение на агенция Ifop, оповестено в петък, Макрон би спечели 26% още 
на първия президентски тур на 23-ти април спрямо 25 на сто в подкрепа за Марин льо Пен. На втория тур, който ще се 
проведе на 7-и май, независимият кандидат би спечели президентската надпревара с внушителните 61,5% спрямо 38,5% 
за лидерът на крайната десница. В същото време и заложни къщи като Oddschecker определят на едва 24% - 25% 
шансовете за крайна победа на Льо Пен, визирайки серията проучвания на общественото мнение, които непрекъснато 
показват, че разликата ѝ с Макрон на втория тур е постоянно от около 20 на сто. 
 
Computerworld 
 
√ CEDEFOP ще помага на МОН да прогнозира потребностите на трудовия пазар 
Първата среща на тема "Системи за управление на прогнозирането на умения в съответствие с нуждите на пазара на 
труда в ЕС: Оценка за България" ще открие заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова. 
Срещата, която ще се състои на 28.03.2017 г. (вторник) от 09.15 до 13.30 ч. в Дома на Европа в София, е начало на 
съвместен проект на Министерството на образованието и науката и на Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (CEDEFOP). 
Европейският център за развитие на професионалното обучение съдейства при разработването и прилагането на 
политиките на ЕС в областта на професионалното обучение. Той следи тенденциите на трудовия пазар и помага на 
Европейската комисия, страните от ЕС, организациите на работодателите и профсъюзите да съобразяват предоставяното 
обучение с потребностите на трудовия пазар. 
 
Капитал 
 
√ Какво очакват поколенията X,Y и Z от технологиите на работното място 
Бъдещите служители искат да имат виртуален офис и гъвкавост 
Само три процента от работещите специалисти в момента използват приложения за виртуална реалност (VR) на 
работното си място. Но 30% смятат, че VR ще направи революция през следващото десетилетие, показва проучване, 
проведено от INSEAD Emerging Markets Institute, Universum, MIT Leadership Centre и The Head Foundation. 
В изследването сред над 18 000 студенти и професионалисти от цял свят, обхващащо поколенията X, Y и Z, стигнахме до 
извода, че настоящите и бъдещи служители имат огромни очаквания за технологиите в кариерата си, за които повечето 
работодатели са неподготвени. Тази констатация е най-силно изразена сред представителите на Generation Z (родени 
между 1997 г. и 2002 г.), които се вълнуват много от възможностите на VR и 42% от тях очакват платформата да окаже 
голямо влияние върху бъдещата им кариера. 



4 

 

 

Разликата между технологичните очаквания и реалността се отразява и в изследването сред сегашните професионалисти, 
от които почти две трети от поколенията Y (т.нар. милениъли, родени през 80-те и 90-те) и X (70-те и началото на 80-те) 
смятат дигиталните възможности на работодателите си за важни, но едва 40 на сто считат, че в момента компаниите им 
покриват тези очаквания. 
Дай ми технологии и гъвкавост 
И настоящи, и бъдещи млади служители очакват технологичните иновации да доведат до по-голяма гъвкавост в 
работата. Благодарение на бума на "фрийленс икономиката", при която технологиите позволяват на хората да работят 
когато и от където пожелаят, над 70% от анкетираните сред всички поколения казват, че гъвкавите трудови условия 
представляват важна възможност за тях в следващите 10 години. 
Технологиите също така предлагат много възможности за различни обучения, които интересуват служителите. На 
въпроса дали ще вземат участие в онлайн курс, между 70 и 80 на сто от анкетираните от всички поколения отговарят 
утвърдително. Но работодателите не трябва автоматично да приемат, че младите поколения искат да се учат чрез 
технологиите. При избора между онлайн курс и такъв на живо 69% oт поколение Z избират програма лице в лице, докато 
едва 13% предпочитат интернет. В същото време интересното е, че два пъти по-голям процент - 25% от поколение Х 
гравитират към онлайн обучение, което може да се дължи на по-натоварената им работна програма. 
Разликите между очаквания и реалност 
Тези констатации показват разликите между очаквания и реалност, за които корпоративните лидери трябва да са 
подготвени при създаването на организациите си и избора на специалисти. Те са изправени пред две основни 
предизвикателства. При първото компаниите правилно са насочени към развиване на силни дигитални технологии за 
крайните потребители, но не показват същата ангажираност към бекофис технологиите - като интелигентни инструменти 
за съвместна работа и чат платформи за служителите. Свикнали с многото удобни потребителски продукти, младите 
специалисти очакват да намерят същите ефективни приложения и в работата си. Второто предизвикателство е липсата на 
професионални умения. Многобройни проучвания показват разминаване между дигиталните възможности на 
организациите и бъдещите им нужди. Привличането и задържането на квалифицирани специалисти става все по-трудно. 
Всичко това означава, че инвестирането в бекофис технологии ще се изплати в бъдеще, когато дойде време служителите 
да оценяват работодателите си, или когато се наемат нови специалисти. 
Формата на бъдещите организации 
Би било разумно корпоративните лидери да започнат да инвестират в тези решения и да имат най-съвременните 
инструменти за работа в екип. Ефективността и леката нитеграция остават приоритет, но тези технологии трябва да 
предоставят на служителите и приятно изживяване, за да ги приемат с по-голям ентусиазъм. А и осигуряването на 
гъвкавост на работното място не е толкова лесно, колкото изглежда. Както и очакванията на различните поколения в тази 
насока. Ето защо мениджърите ще трябва да наблюдават навиците на служителите си и да предлагат решения, които те 
да възприемат. В същото време някои проучвания показват, че макар дадени компании да предлагат гъвкави условия, 
малцина специалисти ги използват от страх, че ще изглеждат неангажирани към работата си. Рейтинговата агенция 
Moody's реши този проблем, като разби митовете в тази насока. Тя показа висши мениджъри, които са достигнали до 
поста си, използвайки гъвкаво работно време и локации. 
------------------ 
Статията е предоставена от INSEAD Knowledge и е част от мениджмънт рубриката на "Капитал". Copyright INSEAD 2016. 
* Henrik Bresman, INSEAD Associate Professor of Organisational Behaviour, and Vinika Rao, Executive Director of the INSEAD 
Emerging Markets Institute 
 
√ Календар на панаирите и изложенията през април - юни 2017  
Април 2017 
01-02.04 - София - Inter Expo Center - Volkswagen Club Fest - Събитие за феновете на марката 
01-02.04 - София - Inter Expo Center - Форум "Време за бебе" 
01-02.04 - Пловдив, Международен панаир - C.A.C. и C.A.C.I.B. - Международни киноложки и фелиноложки изложби 
01-02.04 - Дюселдорф, Германия – Top Hair International – Козметични продукти за коса. Представител на панаира в 
България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
04-06.04 - София - Inter Expo Center – "Вода - София" - Води и воден мениджмънт 
04-06.04 - Нюрнберг, Германия – European Coatings Show – Европейско изложение за повърхностни покрития. 
Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара 
04-07.04 - София - Inter Expo Center - MachTech & InnoTech – Международно изложение за машини, технологии и 
индустриално оборудване  
04-07.04 - Франкфурт, Германия – Prolight + Sound - Международен панаир за технологии и услуги в сферата на 
събитийния бизнес, развлеченията, интегрираните системи и творчестовото. Представител на панаира в България - 
"Интер експо център" 
05-07.04 - Лайпциг, Германия – terratec – Специализирано изложение за оползотворяване на отпадъци и за устойчиво 
боравене с природните ресурси. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска 
камара 
05-08.04 - Франкфурт, Германия – Musikmesse – Международен панаир за музикални инструменти и музикална 
продукция. Представител на панаира в България - "Интер експо център" 
06.04 - София - Inter Expo Center - "Аз, инженерът" 
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06-08.04 - Букурещ, Румъния – Rommedica - изложение за медицина. Организатор на българското участие - "Виа Експо" 
ООД - представител на организатора Romexpo SA. за България 
07-08.04 - София - Inter Expo Center - Bulgaria Web Summit 
12-14.04 - Япония – Wine & Gourmet – Специализирано изложение за вино и висококачествени хранителни продукти. 
Представител на Кьолнския панаир в България: Германо-българска индустриално-търговска камара 
13-16.04 - Хонконг - ICT Expo – Панаир за електроникаICT решения. Организатор - Hong Kong Trade Development Council 
(HKTDC) 
20-22.04 - Пловдив, Международен панаир – Панорама на професионалното образование 
20-30.04 - Аржентина и Бразилия - Делова мисия за работни срещи с представители на търговско-промишлените палати. 
Организатор на българската делегация – "Панаирни и конгресни резервации - ДМК ЕООД 
21-23.04 - София - Inter Expo Center - Бизнесът в действие 2017 г. 
22-23.04 - София - Inter Expo Center - Възстановяване на ендодонтски лекувани зъби 
24-28.04 - София - Inter Expo Center - Техномебел - Дървообработваща и мебелна промишленост, Светът на мебелите - 
Обзавеждане, осветление, интериорен дизайн 
24-28.04 - Хановер, Германия - Hannover Messe 2016 - Световен индустриален панаир. Организатор на българското 
участие – фирма "Протрейд" – официален представител на Хановерския панаир за България 
25-26.04 - Берлин, Германия - Bus2Bus – Международно изложение и конгрес за автобусен транспорт. Организатор на 
българското участие - "Виа България" ООД – официален представител на Берлинския панаир за България 
25-27.04 - Берлин, Германия - conhIT - Международно изложение и конгрес за информационните технологии в 
здравеопазването. Организатор на българското участие - "Виа България" ООД – официален представител на Берлинския 
панаир за България 
25-27.04 - Нюрнберг, Германия – Altenpflege – Панаир за обществени грижи и управление на здравни заведения. 
Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
27.04 - София - Inter Expo Center - Семинар "Влияние и преговори" с Дерек Арден 
27-28.04 - Пловдив, Международен панаир - ТФ – ФЕСТ - Международен панаир на тренировъчните фирми. 
Май 2017 
04-06.05 - Шензен, Китай - CE China - Международно изложение за бяла и черна техника, регионално издание на IFA 
Berlin. Организатор на българското участие - "Виа България" ООД – официален представител на Берлинския панаир за 
България 
04-06.05 - Шанхай, Китай – IE expo China – Водещото изложение в Азия за технологии за околната среда. Представител на 
Мюнхенския панаир в България: Германо-българска индустриално-търговска камара 
04-10.05 - Дюселдорф, Германия – interpack – Опаковъчни машини, опаковъчна техника, машини за сладкарство. 
Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара 
05.05 - София - Inter Expo Center - Solar Easter Trinity 
06.05 - Пловдив, Международен панаир - 16-и Национален BMW събор 
09-12.05. - Истанбул, Турция – Automechanika Istanbul – Международен панаир за автомобилна индустрия - търговия, 
производство и услуги по поддръжка и ремонт. Представител на панаира в България - "Интер експо център" 
09-12.05 - Мюнхен, Германия - transport logistic – Водещото световно изложение за логистика, мобилност, IT и 
управление на веригата на доставки. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска 
камара 
09-12.05. - Дубай, ОАЕ – Beautyworld Middle East – Международен панаир за козметичната и парфюмерийната индустрии. 
Представител на панаира в България - "Интер експо център" 
09-12.05. - Бирмингам, Великобритания – Automechanika Birmingham – Международен панаир за автомобилна индустрия 
- търговия, производство и услуги по поддръжка и ремонт. Представител на панаира в България - "Интер експо център" 
09-12.05. - Франкфурт, Германия – Techtextil – Международен панаир за технически текстил и нетъкан текстил. 
Представител на панаира в България - "Интер експо център" 
09-12.05. - Франкфурт, Германия – Texprocess – Международен панаир за текстилообработваща и шивашка индустрии. 
Представител на панаира в България - "Интер експо център" 
10-12.05 - Шанхай, Китай - ITB China – Международна туристическа борса, регионално издание на ITB Berlin. Организатор 
на българското участие - "Виа България" ООД – официален представител на Берлинския панаир за България 
16-18.05 - Хановер, Германия - Labvolution - Водещ международен търговски панаир за лабораторно оборудване и 
технологии. Организатор на българското участие – фирма "Протрейд" – официален представител на Хановерския панаир 
за България май 2017 
16-18.05 - Нюрнберг, Германия - PCIM Europe – силова електроника; интелигентни задвижвания; обновяеми енергии; 
енергиен мениджмънт. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара 
16-18.05 - Нюрнберг, Германия – SMT Hybrid Packaging – Системна интеграция в микроелектрониката. Представител на 
панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара 
16-19.05 - Сао Паоло, Бразилия - CeMAT South America - Международен специализиран панаир за подемно-транспортна и 
складова техника, логистика. Организатор на българското участие – фирма "Протрейд" – официален представител на 
Хановерския панаир за България 
16-19.05 - Кьолн, Германия - interzum – Международен панаир за доставчиците на мебелната индустрия. Представител 
на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара 
17-19.05 - София - Inter Expo Center - Булмедика/Булдентал 
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17-19.05 - Шанхай, Китай – Craft Beer China – Крафт бира (занаятчийско пиво). Представител на Нюрнбергския панаир в 
България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
17-20.05 - Кишинев, Молдова – Food Technology – международно изложение за машини за хранително-вкусовата 
промишленост. Организатор на българското участие - "Виа Експо" ООД - представител на организатора Moldexpo за 
България 
17-20.05 - Кишинев, Молдова – Packaging.Depot – международно изложение за опаковки и машини за опаковане. 
Организатор на българското участие - "Виа Експо" ООД - представител на организатора Moldexpo за България 
17-21.05 - Кишинев, Молдова – Food & Drinks – международно изложение за хранителни продукти и напитки. 
Организатор на българското участие - "Виа Експо" ООД - представител на организатора Moldexpo за България 
18-21.05 - Пловдив, Международен панаир - Табиет Пловдив - Балкански фестивал на вкусове и ритми 
22-26.05 - Хановер, Германия – LIGNA - Международен търговски панаир за машини, техника и инструменти за 
дървообработващата промишленост. Организатор на българското участие – фирма "Протрейд" – официален 
представител на Хановерския панаир за България 
23-24.05 - Нюрнберг, Германия – akademika – Изложение за работни места. Представител на панаира в България: 
Германо-българска индустриално-търговска камара 
23-25.05 - Сидни – Австралия - CeBIT Australia - Водещото събитие за бизнес технологии в Азиатско-Тихоокеанския регион. 
Организатор на българското участие – фирма "Протрейд" – официален представител на Хановерския панаир за България 
23-25.05 - Сао Пауло, Бразилия – FCE Pharma – Международен панаир за технологии на фармацевтичната индустрия. 
Представител на Нюрнбергския панаир в България: Германо-българска индустриално-търговска камара 
23-25.05 - Сао Пауло, Бразилия – FCE Cosmetique – Международен панаир за технологии за козметичната индустрия. 
Представител на Нюрнбергския панаир в България: Германо-българска индустриално-търговска камара 
23-25.05 - Парма, Италия – SPS IPC Drives Italien 2017 – Изложение и конгрес за автоматизация – системи и компоненти. 
Представител на Нюрнбергския панаир в България: Германо-българска индустриално-търговска камара 
25-27.05 - Шанхай, Китай – Biofach China – Международен панаир и конференция за биопродукти. Представител на 
Нюрнбергския панаир в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
25-28.05 - Букурещ, Румъния - Sports & Leisure Trade Show - изложение за спортно оборудване и продукти. Организатор на 
българското участие - "Виа Експо" ООД - представител на организатора Romexpo SA. за България 
30-31.05 - Нюрнберг, Германия – Automotive Engineering Expo – Производство на автомобилни каросерии – от 
концепцията до крайния монтаж. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска 
камара 
30.05-01.06 - Нюрнберг, Германия – Sensor+Test – Международно изложение и конгрес за сензори, измервателна и 
тестова техника. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара 
31.05 - София - Inter Expo Center - Психология на продажбите с Брайън Трейси 
31.05-04.06 - Банкок, Тайланд – Thaifex – World of Food Asia – Международен панаир за храни и напитки. Представител на 
Кьолнския панаир в България: Германо-българска индустриално-търговска камара. 
Юни 2017  
01-10.06 - Грузия и Армения - Делова мисия за работни срещи с представители на търговско-промишлените палати. 
Организатор на българската делегация – "Панаирни и конгресни резервации - ДМК ЕООД 
06-09.06 - Познан, Полша – ITM – Международно техническо изложение. Организатор на българското участие - "Виа 
Експо" ООД - представител на Poznan International Fair Ltd. за България 
07-09.06 - Барселона, Испания – Free From Food/Functional Expo – Международно изложение за функционални и 
безглутенови храни. Организатор на българското участие - "Виа Експо" ООД - представител на Expo Communications BV за 
България 
16-22.06 - Исландия - Делова мисия за работни срещи с представители на търговско-промишлените палати. Организатор 
на българската делегация – "Панаирни и конгресни резервации - ДМК ЕООД 
17-19.06 - София - Inter Expo Center - Tuning Show 2017  
20-22.06 - Берлин, Германия - Stage -Set – Scenery - Международно изложение за сценична техника, осветление и 
озвучаване. Организатор на българското участие - "Виа България" ООД – официален представител на Берлинския панаир 
за България 
21-22.06 - Мюнхен, Германия – CosmeticBusiness – Изложение за поддоставчици на козметичната индустрия. 
Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара 
21-22.06 - Лайпциг, Германия – CosmeticBusiness – Международно специализирано изложение за поддоставчиците на 
козметичната индустрия. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара 
21-22.06 - Нюрнберг, Германия – Co-Reach – Изложение за директен маркетинг – Печат. Онлайн. Кросмедии. 
Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска камара 
21-22.06 - Нюрнберг, Германия – MT-Contes – Най-новото в медицинските технологии. Представител на панаира в 
България: Германо-българска индустриално-търговска камара 
22-25.06 - Газиантеп – Турция - Domotex Turkey 2017 - Търговски панаир за килими и подови настилки. Организатор на 
българското участие – фирма "Протрейд" – официален представител на Хановерския панаир за България 
24-27.06 - Франкфурт, Германия – Tendence – Международен панаир за обзавеждането, празничната декорация, 
аксесоарите за дома и подаръците. Представител на панаира в България - "Интер експо център" 
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26-29.06 - Мюнхен, Германия – Laser World of Photonics – Водещото световно изложение за компоненти, системи и 
приложения на оптичните технологии. Представител на панаира в България: Германо-българска индустриално-търговска 
камара. 
Календара подготви Мара ГЕОРГИЕВА 
Информация за предстоящи панаири и изложения може да изпращате на predpriemach@capital.bg 
 
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" 
 
√ Само около 1/4 от задължените са подали декларации и уведомления за условия на труд 
Срокът за подаването им е до 2 май 2017 г. 
От началото на годината досега са подадени около 10 000 декларации и 40 000 бр. уведомления за условията на труд, 
които фирмите с наети лица са задължени да подават в Инспекцията по труда по силата на чл. 15 от Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд. Данните трябва да бъдат декларирани от около 210 000 работодатели, което 
означава, че това задължение са изпълнили едва около 1/5 от всички малко повече от месец преди края на срока. 
ИА "Главна инспекция по труда" напомня, че срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2016 г. за 
състоянието на условията на труд във фирмите е до 2 май 2017 г., тъй като 30 април е почивен ден. 
Всяка година – до края на април, декларации трябва да подадат всички задължени по смисъла на закона лица, които 
нямат подадена и успешно приета декларация (уведомление) за 2015 г., и съответно публикувана в публичния регистър 
на сайта на адрес: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/Deklar15/InfoDeklar15, или имат подадена декларация 
(уведомление) за 2015 г., но през 2016 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. 
Само уведомление подават задължените лица, които имат подадена декларация или уведомление за 2015 г., а през 2016 
г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. 
Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани с КЕП по електронен път на адрес: 
https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex през браузър Internet Explorer/Mozilla Firefox или на 
място (за декларация е необходимо предоставяне на файл, генериран през портала) в съответната териториална 
дирекция "Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието. 
На сайта на Главна инспекция по труда www.gli.government.bg в раздел "Административно обслужване" е създадена 
специална рубрика "Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ", където можете да намерите допълнителна информация и указания 
за попълване. 
 
Агенция Стандарт 
 
√ Още 5 дни плащаме данъци с намаление 
Само 5 дни остават, в които гражданите могат да ползват 5% отстъпка от дължимия данък върху доходите, получени през 
2016 г. Ако подадат декларациите си по интернет до 31 март 2017 г., гражданите могат да ползват 5% отстъпка от данъка 
за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 1000 лв. Допълнително условие е да нямат 
подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да 
внесат целия размер на дължимия данък до 2 май 2017 г. Тогава изтича срокът за подаване на декларацията и внасяне на 
подоходния данък за 2016 г. тъй като 30 април е неделя, а 1 май е почивен ден. 
Най-лесно данъчните декларации за доходите от 2016 г. могат да се подадат по интернет без електронен подпис. За 
целта е необходим ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП. Годишна данъчна декларация за доходите трябва да 
подадат всички граждани, които през 2016 г. са получили доходи извън работната си заплата - например от наеми, 
хонорари или граждански договори. Декларация трябва да подадат и хората, които искат да ползват някое данъчно 
облекчение и вече не са намалили налозите си чрез своите работодатели. Такива облекчения са например за направени 
дарения, за семейства с деца, за намалена трудоспособност. Чрез подаване на годишна данъчна декларация може да се 
ползват и облекченията за млади семейства с ипотека, както и за направени през 2016 г. доброволни лични вноски за 
пенсионно или здравно осигуряване, и застраховки "Живот". 
На 31 март изтича и срокът за подаване на фирмените данъчни декларации. Фирмите, които подадат годишните си 
декларации по интернет, ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази 
отстъпка важи, ако данъкът е внесен до крайния срок за подаване на формуляра - 31 март 2017 г. С декларацията се 
подава и годишният отчет за дейността. Минималната глоба при неподаване на годишната декларация е 500 лева за 
юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата. Бизнесът може да плати задълженията си към хазната във 
всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис 
или чрез интернет. 
Повече информация за попълването и подаването на данъчни декларации, както и за плащане на налозите, може да се 
получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор. 


