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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

БНТ 
 
√ Тристранен съвет ще разгледа два варианта за формиране на минимална заплата 
Два варианта за формиране на минималната работна заплата ще бъдат разгледани в тристранен съвет - държава, 
синдикати и бизнес. Това съобщи социалният министър Бисер Петков. Опция остава и предложението за отпадане на 
минималната работна заплата и въвеждане на задължителни най-ниски възнаграждения по браншове. 
Синдикати, работодатели и държава са категорични, че е крайно време да се въведе общ модел за формиране на 
минималната работна заплата, а не това да е тема номер едно при разглеждането на всеки бюджет.  
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: "Много бих искал тези усилия, тази многогодишна дейност да 
даде резултат, да се стигне до съгласие, защото това ще обективизира процеса и ще снеме този въпрос, който винаги се 
активизира всяка година когато съответно започва бюджетната процедура." 
По думите на Петков синдикатите настояват минималната работна заплата да се формира като сума между достигнатото 
досега ниво и таван 50% от средната работна заплата за следващата година. Работодателите обаче искат същото, но 
таванът да бъде максимум 42%. Идеите си бизнеса и синдикатите развиха в предаването на БНТ - Референдум. 
Работодателите искат час по-скоро да има ясни правила. 
Кирил Домусчиев, председател на КРИБ: "Ще обясня нещо, което може би много хора не могат да го разберат 
предполагам, че и господата синдикалисти. В България има няколко вида индустрии, има индустрии, които в момента този 
дебат въобще не ги интересува. За тях заплатата от 500-600 лева е нещо, което те отдавна са забравили. От ЕК ние търпим 
критика, че нямаме механизъм за определяне на МРЗ, няма обективни критерии." 
Синдикатите не виждат нормален диалог и развитие по темата. 
Димитър Манолов, председател на КТ "Подкрепа": "Не се случва нищо ново по цялата тази тема, въпросът е дали ще 
намерим начин да стигнем до него и да го опаковаме в подходяща форма." 
Васил Велев: "Средната заплата е с 60% по-високо отколкото в страните, където има административно определяна 
минимална работна заплата, а безработицата е с 40% по-ниска." 
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: "След проведените срещи, аз съм по-малко оптимист за 
финализиране на тези преговори успешно и подписване на такова споразумение, защото останах с впечатление, че двете 
страни все още имат конкретни различия по някои въпроси относно механизма за определяне на МРЗ." 
Владислав Горанов, министър на финансите: "Ако не успеем да постигнем общо решение как да бъде променена 
минималната работна заплата, тогава правителството ще изпълни КТ и ще я определи търсейки разбира се диалог с 
работодатели и синдикати.Част от демографските проблеми, част от проблемите с емиграцията са свързани със 
заплащането в страната и бизнесът трябва да се настрои да бъде толкова ефективен, че да успеем да задържим и 
работещите хора в България." 
За повече информация вижте видеото. 
 
√ Ще има ли законопроект за защита на работниците?  
Ще има ли законопроект за защита на работниците и ще могат ли некоректни работодатели да бъдат принудени 
да изплащат забавени заплати? На заседание на Временната парламентарна комисия, създадена заради проблема,  
депутати, синдикати и работодатели обсъдиха начините работниците попаднали в това положение да бъдат 
защитени 
Пред Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати, работодателски организации, синдикати и 
омбудсманът обсъдиха законопроекта за защита на работниците, който беше внесен в новия парламент от Мая Манолова 
и от КНСБ. 
Целта му е да прекрати законната възможност на работодателите да експлоатират своите служители, най-вече като не им 
изплащат трудовите възнаграждения. Работодателските организации не бяха съгласни с промените, които трябва а бъдат 
направени в седем закона. 
Ивелин Желязков, АИКБ: Тази епидемия, която не съществува обаче и според синдикалната страна, ние имаме шанс с 
подобни мерки да я превърнем в реална. Неизплатените за миналата година възнаграждения, на забавените за миналата 
година възнаграждения, са 23 милиона лева, платените възнаграждения са над 3 милиарда лева. 

http://news.bnt.bg/bg/a/sindikatite-iskat-vvezhdane-na-obshch-model-za-formirane-na-minimalna-zaplata
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Мая Манолова, омбудсман на Република България: Малко или много са 23 милиона лева неплатени заплати? Е ли е това 
проблем, или не е проблем? На тези 23 милиона лева отговарят по данни на Инспекцията по труда 57 хиляди работници 
за 2016 със забавени и неплатени заплати. 
Най-оспорван беше въпросът за Фонда за гарантиране на вземанията. В момента, стойността му е 250 млн. лв. За 
изминалата година, от него са изплатени 2 млн лв на 1 % от работниците, които са били ощетени от своите работодатели. 
Според браншовите организации, ако законът бъде променен, така че работниците да могат да започват сами процес по 
несъстоятелност, за да е по-лесно отпускането на средства от фонда, ще възникнат злоупотреби. 
Мая Манолова, омбудсман на Република България: След като във вашите организации членуват само честни работодатели, 
тогава какво ви притесняват тези промени? Те няма да се отнасят за тях. 
Депутатите от комисията казаха, че за да бъде приет предложения законопроект, работодателските организации, 
синдикатите и омбудсманът трябва да представят обединена позиция. 
 
Форум 24 
 
√ Какво ще се случи, ако минималната заплата бъде премахната? 
Минималната заплата да бъде премахната, предложиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Според 
бизнеса у нас доходите растат по-бързо от производителността на труда. 
„В момента водим преговори със синдикатите минималната работна заплата вече да не се определя от държавата, а чрез 
договореност между работодателите и синдикатите. Трябва да има промяна, защото досегашният начин за определянето 
й е неадекватен, антиикономически и вреден”, заяви доц. Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал пред 
Нова телевизия. 
Сегашният вариант за определяне на минималната заплата е административен. Едни хора в зависимост в какво настроение 
са изпаднали или какъв е интересът им”, допълни той. 
„Работодателите не желаят тя да се намалява или увеличава. Те искат по икономически дейности грамотно и адекватно на 
ситуацията да се определят. Не да я няма, а да има дълъг списък от 100-200 минимални заплати, колкото са 
икономическите дейности. Това се отразява добре на икономиката”, обясни доц. Дечев. 
„Минималната работна заплата е защитен механизъм. Тя трябва да осигури съществуването и възпроизводството на 
работната сила”, коментира от своя страна Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“. 
„Минималната работна заплата е единственият инструмент на политиците да влияят на пазара на труда. Нивото на 
заплащане във всяка една страна по света не е никакъв друг фактор освен политически. Икономиката го опакова по 
съответния начин, за да бъде продадено въпросното политическо решение”, каза още той. 
 
Дарик 
 
√ ВАС отмени по-високата минимална заплата от 460 лв. 
Върховният административен съд /ВАС/ отмени постановлението на Министерския съвет, с което беше определена 
минимална работна заплата за 2017 г. в размер на 460 лева. Това се посочва в решение на съда. 
Разгледаното дело беше образувано по жалба на четири работодателски организации, които смятат, че е нарушена 
законовата процедура, защото постановлението е прието от МС без предварителното обсъждане на проекта. 
Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред петчленен състав. 
Работодателските организации обжалваха увеличението на минималната работна заплата. Четирите организации внесоха 
жалба във Върховния административен съд (ВАС), с която поискаха да се отмени решението на кабинета за повишение на 
минималната заплата. Като аргумент посочиха, че решението е незаконно, защото не е имало обсъждане в Националния 
съвет за тристранно сътрудничество. 
По закон заседание на тристранката трябва да бъде свикано пет дни предварително, а два дни преди това на участниците 
да бъдат предоставени материалите. "На практика заседанието беше свикано в четвъртък и се проведе в петък, което е 
нарушение", уточни тогава Васил Велев, председател на АИКБ. 
Това стана причина всички работодателски организации да напуснат последното съвещание. 
 
Nova.bg 
 
√ ВАС отмени минималната работна заплата от 460 лв. 
ВАС отмени Постановление на Министерски съвет, с което се определи минимална работна заплата за 2017 г. в размер 
на 460 лв. 
Делото се образува след жалба на четири представителни на национално равнище работодателски организации - 
Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, съобщиха от съда. 
Аргументът - проектът не е обсъждан на тристранка, каквато е законовата процедура. 
Решението на ВАС е сигнал към новото правителство да се спазват правилата на социалния диалог - при равнопоставеност 
на страните, участващи в него. 
Размерът на минималната работна заплата е един от основните икономически показатели в страната и от особена важност, 
както за работодателите, така и за работниците. Поради това определянето на този показател от изпълнителната власт при 
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сепаративни договорки само със синдикатите е извън националните и европейски правила за социално сътрудничество и 
не е в интерес на конструктивното партньорство, припомня БГНЕС. 
А правителството одобри плановете си за увеличение на минималната работна заплата в следващите три години. От 2018 
г. тя ще стане 510 лева. От 2019 г. ще се повиши с още 50 лева - до 560. Плановете за 2020 г. са минималното заплащане 
вече да е 610 лева. 
 
OffNews.bg 
 
√ ВАС отмени минималната работна заплата от 460 лв. 
Върховният административен съд /ВАС/ отмени постановлението на Министерския съвет, с което беше определена 
минимална работна заплата за 2017 г. в размер на 460 лева. Това се посочва в решение на съда. 
Разгледаното дело беше образувано по жалба на четири работодателски организации, които смятат, че е нарушена 
законовата процедура, защото постановлението е прието от МС без предварителното обсъждане на проекта.  
Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред петчленен състав. 
В решението на съда се казва, че зам.-премиерът по европейските фондове и икономическата политика (по това време 
Томислав Дончев - бел. ред.) като председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество е изпратил до 
жалбоподателите писма на 12 януари 2017 г., с които ги уведомява, че свиква заседание на съвета на следващия ден в 
сградата на кабинета. Част от дневния ред на това заседание е бил проектът за Постановление за определяне на нов 
размер на минималната работна заплата за страната за 2017 г. 
Дончев обаче не е спазил предвидения в закона срок, в който следва да уведоми работодателските организации - а именно 
7 работни дни преди заседанието или ако разглежданият въпрос е спешен, срокът е 5-дневен. 
"Неспазването на тези изисквания опорочава процедурата по приемане на подзаконовия нормативен акт, като това 
нарушение е съществено предвид непроведената съгласувателна процедура, която е задължителна по чл. 3 КТ във връзка 
с Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество", пишат в решението си от ВАС.  
Делото беше образувано по жалба на четири представителни на национално равнище работодателски организации - 
Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. 
В жалбата бяха изложени аргументи за нарушаване на законовата процедура, защото постановлението на кабинета било 
прието без предварително обсъждане с представителните работодателски организации. 
Решението на ВАС е сигнал към новото правителство за необходимостта от спазването на правилата на социалния диалог 
- при равнопоставеност на страните, участващи в него, коментират в позицията си до медиите от БТПП. 
Размерът на минималната работна заплата е един от основните икономически показатели в страната и от особена важност, 
както за работодателите, така и за работниците. Поради това определянето на този показател от изпълнителната власт при 
сепаративни договорки само със синдикатите е извън националните и европейски правила за социално сътрудничество и 
не е в интерес на конструктивното партньорство, допълват от Българската търговско-промишлена палата. 
 
Правен свят 
 
√ ВАС отмени последното увеличение на минималната заплата 
Върховният административен съд отмени последното увеличение на минималната работна заплата (МРЗ), с което от 1 
януари 2017 г. тя стана 460 лв. Решението е на тричленен състав с председател и докладчик Светлозара Анчева и членове 
Милена Златкова и Мадлен Петрова и не е окончателно. 
Увеличението на МРЗ беше атакувано в съда от големите работодателски организации - Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, Българската търговско промишлена палата 
и Асоциацията на индустриалния капитал в България. Основният им мотив да настояват за отмяната на постановлението 
на Министерския съвет, с което беше приета новата минимална заплата, е, че преди да го приеме правителството не е 
свикало националния съвет за тристранно сътрудничество. 
В решението си ВАС за пореден път е напомнил на изпълнителната власт, че по серия от въпроси, свързани с трудовите и 
осигурителните отношения и с жизненото равнище Кодексът на труда предвижда задължителни консултации в рамките 
на тристранното сътрудничество. "Това несъмнено означава, че провеждането на тези консултации представлява част от 
процедурата по издаване на съответния нормативен акт, каквото е постановлението, предмет на оспорване. Неспазването 
на тази процесура в съгласувателната ѝ част е съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Издателят на 
нормативния акт не е длъжен непременно да се съобрази с изразеното становище на работодателските организации, но 
непровеждането съвместно с тях на обсъждане на проекта, води до извод за неспазване на предвидената законова 
процедура, което е съществено нарушение", пише в решението.  
От него става ясно, че на 12 януари 2017 г. вицепремиерът Томислав Дончев е изпратил писма до работодателите, че на 13 
януари ще има заседание на тристранката, на което ще се обсъжда увеличението на минималната заплата. Според 
правилника на съвета за тристранно сътрудничество обаче членовете му трябва да бъдат уведомени за свикването му 7 
работни дни по-рано, а при спешни въпроси срокът е 5 дни. "Неспазването на тези изисквания опорочава процедурата по 
приемане на подзаконовия нормативен акт, като това нарушение е съществено, предвид непроведената съгласувателна 
процедура, която е задължителна по чл. 3 КТ във връзка с Правилника за организацията и дейността на съветите за 
тристранно сътрудничество", пише ВАС. И заключава, че минималната работна заплата е приета без каквото и да било 
становище на работодателските организации, които участват в съвета за тристранно сътрудничество. 



4 

 

 

Moreto.bg 
 
√ ВАС отмени по-високата минимална заплата от 460 лв. 
Върховният административен съд /ВАС/ отмени постановлението на Министерския съвет, с което беше определена 
минимална работна заплата за 2017 г. в размер на 460 лева. Това се посочва в решение на съда. 
Разгледаното дело беше образувано по жалба на четири работодателски организации, които смятат, че е нарушена 
законовата процедура, защото постановлението е прието от МС без предварителното обсъждане на проекта. 
Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред петчленен състав 
Работодателските организации обжалваха увеличението на минималната работна заплата. Четирите организации внесоха 
жалба във Върховния административен съд (ВАС), с която поискаха да се отмени решението на кабинета за повишение на 
минималната заплата. Като аргумент посочиха, че решението е незаконно, защото не е имало обсъждане в Националния 
съвет за тристранно сътрудничество. 
По закон заседание на тристранката трябва да бъде свикано пет дни предварително, а два дни преди това на участниците 
да бъдат предоставени материалите. "На практика заседанието беше свикано в четвъртък и се проведе в петък, което е 
нарушение", уточни тогава Васил Велев, председател на АИКБ. 
Това стана причина всички работодателски организации да напуснат последното съвещание. 
 
Дефакто 
 
√ Съдът отмени постановлението за 460 лева минимална работна заплата 
Върховният административен съд отмени днес постановлението за определяне на минимална работна заплата от 460 
лева за 2017 г. Решението е на тричленен състав и не е окончателно, но е знаково за социалния диалог. 
Размерът на минималната работна заплата бе приет с Постановление на МС от 26 януари 2017 г., оспорено пред ВАС от 
четири работодателски организации – Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, 
Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Именно те 
съобщиха и за решението на съда. 
Определянето на минималната работна заплата е сред въпросите, които по закон задължително подлежат на 
предварителни консултации с тристранния съвет, а в случая той е бил проведен проформа, установява ВАС. На 12 януари 
2017 г. вицепремиерът Томислав Дончев е изпратил писма до работодателите, че на 13 януари ще има заседание на 
тристранката, на което ще се обсъжда увеличението на минималната заплата. Според правилника на съвета за тристранно 
сътрудничество обаче членовете му трябва да бъдат уведомени за свикването му 7 работни дни по-рано, а при спешни 
въпроси срокът е 5 дни. Неспазването на тези изисквания опорочава процедурата, нарушението е съществено, защото 
съгласуване на практика не е проведено, заявява съдът. И напомня, че макар МС да не е длъжен да съобрази със 
становището на синдикати и работодатели, консултациите са задължителни. 
Не за първи път ВАС отменя постановление на кабинета за минималната работна заплата, случи се и през 2013 г., отново 
заради несъгласуване с тристранния съвет. Тогава правителството не обжалва, проведе процедурата по законовите 
правила и прегласува същото решение. 
Не е изключено същото да се случи и сега. Пред БНТ социалният министър Бисер Петков обяви, че не оптимист, че 
работодатели и синдикати ще успеят да постигнат споразумение за механизма за нарастване на минималната заплата. 
 
Glasove.com 
 
√ Работодателите не одобриха проекта на Мая Манолова за защита на работниците 
Работодателските организации не са съгласни с промените в 7 закона, които внасят омбудсмана Мая Манолова и 
КНСБ, за защита на работниците. Пред временната комисия за неизплатените навреме заплати, синдикати, 
работодателски организации и омбудсманът Мая Манолова обсъдиха законопроекта за защита на работниците, 
който беше внесен в парламент от Манолова и КНСБ, съобщи БНТ. 
Според работодателите има проблеми с неизплащането на трудови възнаграждения у нас, но не са съгласни с подхода, 
който предприемат омбудсманът и синдикатите. Най-оспорван беше въпросът за Фондът за гарантиране на вземанията. В 
момента стойността му е 250 млн. лева. А за 2016 г. от него бяха заплатени само 2 млн. лева на работници или само 1 %. 
Тези, които не бяха получили трудовите си възнаграждения, бяха ощетени.  
"Тази епидемия, която не съществува обаче и според синдикалната страна, ние имаме шанс с подобни мерки да я 
превърнем в реална. Неизплатените за миналата година възнаграждения, на забавените за миналата година 
възнаграждения, са 23 милиона лева, платените възнаграждения са над 3 милиарда лева", каза Ивелин Желязков, АИКБ.  
"Малко или много са 23 милиона лева неплатени заплати? Е ли е това проблем, или не е проблем? На тези 23 милиона 
лева отговарят по данни на Инспекцията по труда 57 хиляди работници за 2016 със забавени и неплатени заплати", каза в 
отговор Мая Манолова. 
"Аз разбирам колегите. Аргументите им са ясни като се изхожда от каква страна са. Обикновено се използва тоя подход, 
недейте, щото ще настъпи Содом и Гомор! Проблем има и проблемът трябва да бъде решен - иначе той отново и отново 
ще се връща и незнайно кога ще ни удари по главата!", каза на свой ред Чавдар Христов от КНСБ. 
 
 
 



5 

 

 

 
√ ВАС отмени постановлението за 460 лв. минимална заплата 
Върховният административен съд отмени постановлението на Министерския съвет, с което се определя минимална 
работна заплата за 2017 г. в размер на 460 лв. 
Делото бе образувано по жалбата на четири от националнопредставителните работодателски организации: Асоциация на 
индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация 
на работодателите и индустриалците в България, съобщиха от съда. 
В жалбата бяха изложени аргументи за нарушаване на законовата процедура, тъй като цитираното постановление е прието 
от МС без предварителното обсъждане на проекта (в предвидените нормативни срокове) с представителните 
работодателски организации. 
Аргументът на работодателите е, че решението е незаконно, защото не е имало обсъждане в Националния съвет за 
тристранно сътрудничество. При обсъждането на 13 януари 2017 г. обаче работодателските организации демонстративно 
напуснаха заседанието на тристранката и провалиха обсъждането. 
По закон заседание на тристранката трябва да бъде свикано пет дни предварително, а два дни преди това на участниците 
да бъдат предоставени материалите. "На практика заседанието беше свикано в четвъртък и се проведе в петък, което е 
нарушение", уточни тогава Васил Велев, председател на АИКБ. 
Същинските аргументи на работодателите обаче са други. Те смятат, че повишението на минималната работна заплата по 
административен път вреди на бизнеса, тъй като увеличава разходите на работодателите за труд и осигуровки. 
Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред петчленен състав. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Econ.bg 
 
√ България ще си сътрудничи с ЕБВР за проекти, финансирани чрез европейските фондове 
Меморандумът дава възможност да бъдат сключвани двустранни споразумения за техническа помощ от 
управляващи органи и бенефициенти по програмите, съфинансирани от ЕСИФ 
Министерският съвет одобри проект на меморандум за разбирателство между правителството на България и Европейската 
банка за възстановяване и развитие относно подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез европейските 
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 година, съобщават от пресслужбата на Министерски съвет. 
Меморандумът дава възможност да бъдат сключвани двустранни споразумения за техническа помощ от управляващи 
органи и бенефициенти по програмите, съфинансирани от ЕСИФ в сферите: подобряване на конкурентоспособността, 
комерсиализация на общинските услуги, водна реформа, реформа на енергийния сектор и енергийна сигурност,  
финансови инструменти. 
Документът е следствие от успешното и устойчиво сътрудничество между правителството на България и международните 
финансови институции при изпълнението на проекти, финансирани със средствата от Кохезионната политика на ЕС по 
време на първия за страната програмен период 2007-2013 г. 
Меморандумът влиза в сила след неговото подписване и без последващо утвърждаване. Упълномощен за подписването 
му е заместник министър-председателят Томислав Дончев. 
 
Investor.bg 
 
√ ЕК: Финансова санкция за "Газпром" все още е възможна 
Развитието на делото срещу компанията за злоупотреба с господстващо положение зависи изцяло от пазарния тест 
Как ще се развие делото срещу "Газпром" за злоупотреба с господстващо положение в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 
зависи изцяло от пазарния тест. Това заяви по време на брифинг в Брюксел, излъчен във видеосистемата на ЕК, комисарят 
по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестагер. 
Тя поясни, че от становищата на засегнатите страни ще стане ясно дали Европейската комисия (ЕК) ще приеме 
предложението на "Газпром", дали ще поиска от руския гигант да разшири ангажиментите, или ще предприеме коренно 
различен подход - на налагане на финансови санкции. 
Крайният срок за приемане на становищата изтече на 4 май. Вестагер заяви, че в момента в Брюксел анализират позициите. 
Според нея в предложенията на "Газпром" се вижда желание за подобрение на работата на пазара на газ в региона. 
"Всичко все още е отворено", каза още тя по повод действията на ЕК в следващите етапи на процедурата. 
Комисарят е категорична, че няма вариант с едновременното налагане на финансова санкция и приемане на ангажименти 
за промяна от страна на "Газпром". Ако обаче руският гигант наруши поетите ангажименти, то тогава ще има и финансови 
санкции, допълни още Вестагер. 
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Страните, за които ЕК установи, че "Газпром" е пречил на нормалната конкуренция на пазара, подадоха своите становища 
във връзка с предложенията за промени. Българската позиция по казуса е, че приема подхода на ЕК, но иска повече 
ангажименти от страна на руската компания.  
Според информацията досега Полша и още няколко държави обаче настояват за налагането на финансова санкция. 
Изчисления на анализатори сочат, че глобата може да достигне 9,5 млрд. евро. 
 
√ Нови правила за сумирано изчисляване на работното време влизат в сила от 2018 г. 
Изготвяните графици за определяне на работното време вече ще се съхраняват пет години 
От 1 януари 2018 г. ще влязат в сила промени в наредбата за сумираното изчисляване на работното време. Поправките са 
одобрени по време на заседанието на Министерския съвет, но изискват и изменения в нормативните актове на 
осигурителното законодателство, уточняват от правителствената пресслужба. 
Сегашният вариант на наредбата позволява разнообразни практики при прилагането на сумирано отчитане на работното 
време, които не винаги са в съответствие на изискванията на Кодекса на труда. 
С промяната ще има единно прилагане на законодателството, свързано със сумираното изчисляване на работното време, 
почивките и заплащането на труда на служителите. 
Предложението за промени беше подложено на обществено обсъждане през април. То предвижда създаване на 
поименни графици за периода, за който се прилага сумираното работно време, които трябва да бъдат съхранявани за срок 
от 5 години. Сегашното изискване в наредбата е графиците да бъдат пазени в срок от три години. 
Текстовете вече отчитат и обстоятелствата, при които графиците могат да бъдат променени - излизане в отпуск на 
служителите и т.н. 
Наредбата отчита още промените, които ще влязат в сила от 1 юни 2017 г. Те разширяват кръга на лицата, които имат право 
да ползват отпуск поради бременност, раждане и осиновяване. 
 
√ България одобрява подхода на Брюксел в преговорите за Brexit 
Защитата на придобитите права на българите на Острова е приоритет за страната ни, реши Министерският 
съвет 
Предложеният подход на европейските институции в преговорите за излизането на Великобритания от Европейския съюз 
(ЕС) защитава интересите на България, смятат в Министерския съвет. Позицията на страната ни за предстоящия Съвет по 
общи въпроси, насрочен за 22 май, ще бъде даване на мандат на Европейската комисия (ЕК) за начало на преговорите за 
Brexit. 
Очакванията са, че разговорите ще започнат след предсрочните парламентарни избори във Великобритания на 8 юни, 
допълват от пресслужбата на кабинета. 
В тези преговори страната ни ще поиска защитата на придобитите права на всички категории граждани и техните семейства 
в обема, гарантиран от европейското законодателство, недискриминационни и ефективно приложими механизми за 
защита на тези права, включително правото на постоянно пребиваване, на здравно и пенсионно осигуряване, правата на 
дългосрочно и постоянно пребиваващите на Острова. 
България ще настоява и за гаранции, че студентите ще могат да продължат образованието си без промяна на условията. 
България ще подкрепи и подхода, предложен от ЕК по отношение на бюджетните въпроси. 
Придържането към този подход съответства на националния интерес, тъй като би способствало за минимизирането на 
негативните ефекти върху бюджета на ЕС и не би довело до промени във вноските на държавите-членки в съюзния бюджет. 
Министрите са одобрили позицията на България и за предстоящия Съвет по финансови въпроси (ЕКОФИН), който ще се 
проведе на 23 май. Очаква се на него да бъдат приети заключения на Съвета относно процедурата при макроикономически 
дисбаланси и задълбочените прегледи по страни съгласно графика на Европейския семестър за 2017 г. 
Ден по-рано, на 22 май, в Брюксел Еврогрупата - неформалното обединение на финансовите министри на държавите от 
еврозоната, ще обсъди споразумението между Гърция и кредиторите, допълват от институцията. От решението зависи 
дали южната ни съседка ще получи новия паричен транш по спасителната програма. 
Без тези средства Гърция няма да може да покрие предстоящите плащания по стари кредити, чиито падежи са основно 
през юли. 
Финансовите министри от еврозоната ще разгледат и развитието на Испания след края на спасителната програма. 
 
В. Стандарт 
 
√ Бързите кредити скочиха с 16% 
Бързите кредити за граждани скочиха с близо 16% за година и в края на март са на стойност над 2 млрд. лв., сочат данните 
на БНБ. Това е доста по-голям ръст от банковото кредитиране за гражданите, което се увеличава само с 4,7%. В абсолютна 
сума обаче, банковите заеми за домакинствата нарастват с 882 млн. лв. за година и в края на март са на стойност 18,784 
млрд. лв. Докато бързите заеми постигат ръст само от 280,8 млн. лв. Това все пак е сериозно увеличение, което показва, 
че все повече хора прибягват до услугите на небанкови кредитни институции. 
В края на март общият размер на вземанията по 
заеми, отпуснати от компании, специализирани в кредитиране, са 2,592 млрд. лв. (2,7% от БВП). За година те се увеличават 
с 13% (298,7 млн. лв.). От тях 79,7% са отпуснати на граждани. Предоставените кредити на нефинансови предприятия са 
460,8 млн. лв. и за година се увеличават с 2,3% (10,5 млн. лв.). 
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От кредитите, отпуснати на домакинствата, преобладават потребителските, сочат данните на БНБ. Те са на стойност 1,849 
млрд. лв. като за година се увеличават с 20,4% (312,7 млн. лв.). Те формират над 90% от всички бързи заеми, които са 
предоставени на граждани. Размерът на жилищните кредити е 102,4 млн. лв. и за година намалява с 29,1% (42 млн. лв.). 
Те формират 5% от заемите за граждани. Другите кредити са на обща стойност 91,6 млн. лв., като на годишна база се 
увеличават с 12,5% (10,2 млн. лв.) и представляват 4,5% от общата сума на заемите за домакинствата. 
Размерът на необслужваните бързи кредити в края на март е 388,6 млн. лв. като за година те намаляват с 15,5% (71,2 млн. 
лв.) 
Любопитно е, че хората взимат от небанковите дружества заеми за доста дълги срокове. Бързите заеми със срок над 5 
години са 957,6 млн. лв. и за година нарастват с 31,2% (227,5 млн. лв.). Те формират 36,9% от целия обем на бързите 
кредити. Отпуснатите заеми със срок над 1 до 5 години са 758,2 млн. лв., като нарастват с 15,7% (102,7 млн. лв.). А заемите 
до 1 година са само 487,5 млн. лв., като за година се увеличават с 8,9% (39,8 млн. лв.). 
 
News.bg 
 
√ Запазваме консервативна фискална политика 
Правителството е приело средносрочната бюджетна прогноза. Това обяви министърът на финансите Владислав Горанов 
на брифинг след заседание на Министерски съвет. Горанов коментира, че в средносрочната бюджетна прогноза стремежът 
е към балансиран бюджет, постепенно намаляване на дефицита до достигането на балансиран бюджет 2020 г., запазване 
на данъците, увеличение на акциза до минималните акцизни ставки в ЕС. 
Горанов подчерта, че запазват консервативна фискална политика като предпоставка за устойчиво развитие и 
икономически растеж. Предложени са прогнози за развитието на икономиката, които при добро стечение на 
обстоятелствата могат да бъдат и по-добри. 
"Засега оценките от последната икономическа прогноза са за растеж около 3%, но както казах и при поемането на поста на 
финансов министър има предпоставки за по-висок растеж", каза още той. 
Припомняме, че в бюджетната прогноза е заложено увеличаване на минималната работна заплата от 460 на 510 лева от 
Нова година и поетапно увеличение на заплатите на учителите с цел постигане на удвояването им след пет години. За 2018 
г. осигурителната вноска за пенсия се вдига с 1 %. 
В проекта е записано още, че се предвижда повишаване на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица в размер 
от 510 лева до 650 лева. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли 2017 г. ще бъде 180 лв. и 200 лв. от 
1 октомври тази година. 
На въпрос за действията на заместник-министъра на регионалното развитие Павел Тенев, който жестикулирал нацистки 
символи, Горанов изтъкна, че публичните фигури трябва да бъдат много внимателни в поведението си. 
 
Novini.bg 
 
√ Ръст от 24 процента на новото строителство  
Ръст от 24 процента на новото строителство отчитат брокери. Миналата година тази тенденция се усеща при жилищните 
имоти, каза в Националния пресклуб на БТА Даниела Грозева от Национално сдружение за недвижими имоти Следват 
търговските и хотелски комплекси. Предвидени за строеж са много атракциони и спортни зали. Ръстът за София е около 45 
на сто, в Стара Загора достига 16 на сто, в Пловдив - 12 на сто. Най-слабо се развива пазарът в Кюстендил и Видин. Като 
цяло, 2017-та е четвърта поредна година с двуцифрен ръст на този пазар.  
Брокери обаче отчитат все по-голямо разминаване между търсене и предлагане на пазара. И това малко затруднява 
сключването на сделки. Често продавачите надценяват имотите си и очакват много повече от купувачите, каза Ирена 
Перфанова - председател на УС на НСНИ. Ръстът на цени е около 35 на сто в последните години, отчитат от сдружението. 
Забелязва се търсене на парцели, върху които да бъдат построени къщи.  
Хората става все по-взискателни към брокерите, каза на свой ред Александър Бочев от НСНИ. Той припомни, че се работи 
над идеята да има застраховка професионална отговорност за всеки брокер. У нас вече работи платформа в сферата на 
недвижимите имоти, която ще помага на брокерите, а и на клиентите им. Идеята е да бъдат публикувани реални снимки 
на имоти. Очаква се Picmiller да подобри още пазара имоти у нас, каза Андрю Морис - изпълнителен директор на The 
Blueprint. 
 
В. Сега 
 
√ КЗП: Не са нужни нови договори заради отпадането на роуминга в ЕС 
Не са нужни нови договори заради отпадането на роуминга в ЕС. Това каза председателят на Комисията за защита на 
потребителите Димитър Маргаритов в предаването "Денят започва" по БНТ. 
По думите му отпадането на таксата ще доведе до промени в общите условия. "От средата на следващия месец в цялата 
територия на ЕС, всички потребители, в това число и българските граждани ще използват услугата при същите условия, при 
които я използват в своята родина.Единствените ограничения, които могат да бъдат въведени са по безлимитните сегменти 
в някои от договорите - неограничен брой минути или трафик на интернет. Тогава европейският регулатор ще постави 
някои максимални лимити, над които вероятно ще има определени такси", обясни той и посъветва потребителите да не 
се доверяват веднага при предложения за нова договор, а първо да обмислят предложенията. 
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"Трябва да споменем и някои рискове. На първо място, сама по себе си, тази промяна не води до необходимост за 
подписване на нови договори и анекси към действащи договори, тъй като операторите ще въведат тези условия, чрез 
промяна в общите условия, за което ще бъдат уведомени потребителите. Не бива да се стряскаме или да се доверяваме, 
ако към нас бъде отправен апел, "поради това че има нови условия от 15 юни подпишете нов договор или ще ви 
предложим по-добри условия". Има случаи, в които се спекулира с това и операторите използват това, за да добавят услуги 
на потребителите, които не са необходими", каза още председателят на КЗП и подчерта, че при изтичане на срочен 
договор, потребителите не са длъжни да подпишат нов срочен договор, а старият се превръща в безсрочен. 
"Към момента няма конкретни жалби. Искаме да предупредим потребителите и тези оператори, които предстои да 
въведат тази промяна, да бъдат коректни. Има лоша практика, при изтичането на срочни договори, операторите да звънят 
и да ги стимулират да подпишат нови срочни договори. Разбира се целта е ясна - да се запази клиент за по-дълго време 
или да го затрудните, ако той реши да ви напусне в някакъв момент, като поискате да заплати по-големи неустойки. Но 
трябва да кажем, че потребителите не са длъжни при изтичане на срока на договора да подпишат нов срочен такъв. Тоест 
срочният им договор се превръщат в безсрочен и те могат да го прекратят по всяко време с едни месец предизвестие. Ето 
защо понякога доста агресивно се адресират тези оферти към потребителите", отбеляза той.  
Маргаритов отбеляза, че при подписване на договор, имаме право да го разгледаме и вкъщи, но трябва да не подписваме 
клаузата, че договорът влиза в сила от момента на подписване."Има един способ, който може да предпази потребители 
от взимането на прибързани решения, за които после да съжаляват. Тогава, когато подписвате даден договор, обикновено 
под основния подпис има един текст, който казва че договора влиза в сила незабавно и полагаме още един подпис там. 
Това не е задължително в никакъв случай да го правим. Ако решим, че няма да подпишем клаузата, че договора влиза в 
сила веднага си взимаме договора, да го прегледаме вкъщи и в седем дневен срок имаме право да го развалим без каквито 
и да било последици от финансов или друг характер. Ако хората се чувстват притеснени, защото не са се запознали 
достатъчно добре с договора, просто не подписвайте тази клауза, вземете го, разгледайте го добре вкъщи и в седем дневен 
срок можете да го развалите", обясни той. 
 
Money.bg 
 
√ Чeшĸaтa СЕZ пoтвъpди: Beчe пpeгoвapямe зa пpoдaжбaтa нa бизнeca cи в Бългapия 
Зa възмoжнaтa пpoдaжбa нa бългapcĸия бизнec нa чeшĸoтo eлeĸтpopaзпpeдeлитeлнo дpyжecтвo СЕZ ce зaгoвopи в нaчaлoтo 
нa гoдинaтa. B ĸpaя нa янyapи oт ĸpaтĸo cъoбщeниe нa ĸoмпaниятa мaйĸa cтaнa яcнo, чe щe бъдe пpoyчeн интepecът нa 
пaзapa ĸъм дpyжecтвoтo, oпepиpaщo в Бългapия. 
Cлeд тoвa излязoxa paзлични ĸoмeнтapи oтнocнo възмoжния нoв coбcтвeниĸ нa "ЧEЗ Бългapия". Днec вeчe oфициaлнo бeшe 
пoтвъpдeнo, чe гpyпaтa нa чeшĸaтa ĸopпopaция зaпoчвa пpeгoвopи зa пpoдaжбaтa нa ĸoмпaниятa c "избpaни" инвecтитopи. 
"Cлeд oцeнĸa нa интepeca нa инвecтитopитe ĸъм бългapcĸитe aĸтиви СЕZ Grоuр peши дa зaпoчнe пpeгoвopи c няĸoлĸo 
избpaни oбeĸтa, пpeдcтaвили нaй-дoбpи oфepти", ce ĸaзвa в cъoбщeниeтo нa дpyжecтвoтo. 
Oт ĸoмпaниятa мaйĸa oбaчe нe пocoчвaт нитo ĸoи ca въпpocнитe инвecтитopи, нитo нa ĸaĸвa cтoйнocт ca пpeдлaгaнитe oт 
тяx цeни. 
Koй мoжe дa e нoвият coбcтвeниĸ? 
Eдинcтвeнoтo яcнo зaceгa e, чe нaй-гoлeмият бизнec в ceĸтopa в нaшaтa cтpaнa cĸopo щe имa нoв coбcтвeниĸ или 
coбcтвeници. Зa вepoятнocттa ĸyпyвaчитe дa ca oт Бългapия в интepвю зa Rеutеrѕ нaмeĸнa Πaвeл Чиpaни, ĸoйтo e члeн нa 
бopдa нa диpeĸтopитe нa фиpмaтa. 
Πpeди пpoвeждaнeтo нa пapлaмeнтapнитe избopи y нac лидepът нa БCΠ Kopнeлия Hинoвa зaяви, чe aĸo cтaнe миниcтъp-
пpeдceдaтeл, щe нacтoявa дъpжaвaтa дa изĸyпи aĸциитe нa eнepгийнaтa фиpмa. 
B нaчaлoтo нa тaзи ceдмицa pecopният миниcтъp Teмeнyжĸa Πeтĸoвa oтpeчe дa имa тaĸaвa възмoжнocт. 
"Ha тoзи eтaп Бългapия нямa ĸaĸ дa yчacтвa в пpoцeдypa пo oтĸyпyвaнe нa aĸциитe нa ЧEЗ. Koгaтo гoвopим зa пpoдaжбaтa 
нa ЧEЗ тpябвa дa ca яcни няĸoлĸo ocнoвни нeщa. ЧEЗ e чacтнo дpyжecтвo", ĸoмeнтиpa тя пpeд жypнaлиcти, цитиpaнa oт 
aгeнция "Фoĸyc". 
Koлĸo ca aĸтивитe нa СЕZ в Бългapия? 
B нaшaтa cтpaнa ĸoмпaниятa yпpaвлявa oбщo 5 дpyжecтвa. Πoд нeйнaтa шaпĸa ca "ЧEЗ Бългapия", ĸoятo e 100% coбcтвeнocт 
нa чeшĸaтa СЕZ, "ЧEЗ Eлeĸтpo Бългapия", ĸъдeтo тя дъpжи 67% oт aĸциитe, "ЧEЗ Peзпpeдeлeниe Бългapия", "ЧEЗ Tpeйд 
Бългapия" и "ЧEЗ ИKT Бългapия". 
СЕZ Grоuр cтъпи нa пaзapa y нac пpeз 2004 гoдинa, ĸoгaтo cтaнa мaжopитapeн aĸциoнep в тpитe EPΠ-тa, oтгoвapящи зa 
Зaпaднa Бългapия - "Eлeĸтpopaзпpeдeлeниe Cтoличнo", "Eлeĸтpopaзпpeдeлeниe Coфия oблacт" и "Eлeĸтpopaзпpeдeлeниe 
Πлeвeн". Cдeлĸaтa oт тoгaвa възлизaшe нa нaд 280 милиoнa лeвa. 
Двe гoдини пo-ĸъcнo фиpмaтa ĸyпи 100% oт ĸaпитaлa нa втopaтa нaй-гoлямa тoплoeлeĸтpичecĸa цeнтpaлa в Бългapия - "TEЦ 
Bapнa". 
Финaнcoвитe oтчeти зa дeйнocттa нa ĸoмпaниятa y нac зa изминaлaтa гoдинa пoĸaзaxa, чe тя e гeнepиpaлa нaй-гoлeми 
пpиxoди в cpaвнeниe c ocтaнaлитe EPΠ-тa. B cъщoтo вpeмe oбaчe пeчaлбaтa й e нaй-cĸpoмнa. 
Πpeз 2016 гoдинa пpиxoдитe нa "ЧEЗ Eлeĸтpo Бългapия" ca ce cвили cъc 129 милиoнa лeвa дo 1,3 милиapдa лeвa, ĸaтo cпaдът 
ce oбяcнявa c нaмaлeниeтo нa цeнaтa нa пpoдaдeнoтo eлeĸтpичecтвo. Πeчaлбaтa нa дpyжecтвoтo oбaчe ce e cвилa 8 пъти дo 
668 милиoнa лeвa в cpaвнeниe c 2015 гoдинa. 
Oт дpyгa cтpaнa "ЧEЗ Paзпpeдeлeниe Бългapия" oбaчe имa pъcт нa пeчaлбaтa c 4 милиoнa лeвa дo 27 милиoнa лeвa пpи cĸoĸ 
нa пpиxoдитe c 39 милиoнa лeвa. 
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√ Πeтpoлът oтнoвo cлeзe пoд $52 зa бapeл. Πaзapът ce тpeвoжи oт ĸpизaтa във Baшингтoн 
Цeнaтa нa пeтpoлa в чeтвъpтъĸ ce пoнижaвa в paмĸитe нa пaзapни ĸopeĸции cлeд вчepaшния coлидeн pъcт. Toй бe 
пpeдизвиĸaн oт дaннитe нa eнepгийнoтo миниcтepcтвo нa CAЩ зa cъcтoяниeтo нa зaпacитe oт cypoвинaтa в cтpaнaтa. 
Ho инвecтитopитe пoвeчe ce oпacявaт зa нeгaтивнитe пocлeдици oт paзpacтвaщaтa ce пoлитичecĸa ĸpизa в CAЩ 
B cpядa двeтe eтaлoнни cвeтoвни мapĸи пpибaвиxa ĸъм cтoйнocттa cи 1 пpoцeнт - Вrеnt пocĸъпнa дo $52,21 зa бapeл, a WТІ 
- дo $49,07 зa бapeл. 
Днec cyтpинтa цeнaтa нa юлcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt ce пoнижи дo 51,90 дoлapa зa бapeл. Koнтpaĸтитe зa aмepиĸaнcĸия 
eтaлoн пoевтиняxa дo 48,79 дoлapa зa бapeл. 
B cpядa дaннитe нa Упpaвлeниeтo зa eнepгийнa инфopмaция пoĸaзaxa нaмaлявaнe нa зaпacитe oт пeтpoл в CAЩ пpeз 
минaлaтa ceдмицa c 1,8 милиoнa - дo 520,8 милиoнa бapeлa. Ho eĸcпepтитe oчaĸвaxa пo-гoлямo пoнижeниe - c нa 2,28 
милиoнa бapeлa. 
Дoбивът нa пeтpoл в CAЩ пpeз минaлaтa ceдмицa ce e cъĸpaтил c 9 xиляди бapeлa - дo 9,305 милиoнa бapeлa в дeнoнoщиe. 
 
Profit.bg 
 
√ Азиатските борси последваха Уолстрийт надолу 
зиатските акции паднаха в четвъртък, а доларът се търгуваше близо до шестмесечно дъно спрямо кошница от валути, след 
като несигурността на пазарите се засили - на фона на това, което предстои на президента Доналд Тръмп след появилите 
се данни, че се е опитал да влияе на федерално разследване. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.4%. 
Японският индекс Nikkei изгуби 1.5%, докато основният индекс в Австралия записа спад от 1.2%. Понижението на 
южнокорейския KOSPI бе от 0.5%. 
Цените на акциите в Азия последваха посоката на тези от Уолстрийт, където индексите Dow Jones и S&P 500 се понижиха с 
по около 1.8% вчера - след появилата се информация, че Тръмп се е опитал да влияе на федерално разследване. 
Обвиненията не само породиха съмнения около бъдещето на политиката на Тръмп, насочена към засилване на 
икономическия растеж, но поставиха под съмнение това дали той ще довърши мандата си. 
Малък, но увеличаващ се брой републиканци призоваха вчера за независомо разследване на евентуалната връзка между 
кандидат-президентската му кампания през 2016 г. и Русия, а един от тях дори спомена думата импийчмънт. 
Азиатските акции не реагираха на новината, че бившият шеф на ФБР Робърт Мюлер бе назначен да разследва 
предполагаемата намеса на Русия в президентските избори в САЩ. 
Доларът поскъпна с 0.25%, до 111.080 спрямо йената, след като преди това бе паднал до триседмично дъно от 110.530 
йени. Доларът все още губи цели 2% от началото на седмицата. 
При валутите еврото продължи ръста си от вчера и докосна 1.1174 спрямо долара, което бе най-високото ниво от ноември 
насам, преди да отстъпи леко до 1.1154. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, губи 0.1%, до 
97.518 пункта и е недалече от шестмесечното дъно от 99.333 пункта, достигнато вчера. 
Щатската валута пострада, след като лихвите по щатските държавни облигации намаляха значително на фона на 
обвиненията срещу Тръмп, които пък намалиха очакванията за икономически стимули. 
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации бе на ниво от 2.234%, след като вчера падна до 2.209, което бе най-
ниското ниво от 21 април. 
При суровините цената на петрола падна, след като вчера достигна двуседмичен връх. Усилията на ОПЕК за намаляването 
на производството отчасти подкрепиха цените на петрола, но те остават под натиск от все още голямото предлагане. 
Цената на петрола от сорта брент се понижи с 0.25%, до 52.08 долара за барел. 
Цената на златото се движеше близо до двуседмичния си връх, благодарение на по-слабия долар и на намалелия апетит 
към риск. 
Спот цената бе на ниво от 1 263.02 долара за тройунция, което бе най-високото й ниво от 1 май насам. 


