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Мерки за стабилизиране на 
здравноосигурителната система представи БСК  

Държавата да се превърне 

в равноправен осигурител 

и стриктен платец по отно-

шение на здравноосигури-

телните вноски, които пра-

ви за определени катего-

рии лица.  

За това призова на прес-

конференция председате-

лят на БСК Божидар Да-

нев.  

Пред журналисти беше 

представена позиция на 

БСК относно намеренията 

за увеличение на здравни-

те вноски с два пункта от 1 

април т.г. Председателят 

на БСК приветства реше-

нието на Правителството 

да оттегли предложението 

си за увеличение на здрав-

ноосигурителните вноски 

и да въведе лични вноски 

за заетите по служебно 

правоотношение. Г-н Да-

нев припомни, че това е 

старо предложение на 

БСК и изрази надежда, че 

този принцип на равнопос-

тавеност между всички 

осигурени ще бъде прило-

жен и по отношение на 

пенсионното осигуряване. 

ОЩЕ 

БСК подкрепя промените в директивата за 
забавените плащания по търговски сделки   

„БСК подкрепя предложе-

ните от Европейската ко-

мисия промени в Директи-

ва 2000/35/ЕО относно бор-

бата със забавяне на пла-

щане по търговски сделки. 

Проблемът е особено акту-

ален във всички страни-

членки на ЕС, в контекста 

на световната финансова и 

икономическа криза. Счи-

таме, че предлаганите 

промени ще подобрят въз-

можностите за събиране 

на просрочени вземания и 

ще стимулират стопански-

те субекти към своевре-

менно изпълнение на за-

дължения за плащане по 

търговски сделки.” Това се 

казва в позиция на БСК, 

разпространена до инсти-

туциите и медиите. Вж. 

пълния текст ТУК  

Предложения за промени в осигурителната 
система представи БСК  

На пресконференция на 

15 февруари 2010 г., БСК 

представи свои предложе-

ния за реформи в социал-

но-осигурителната систе-

ма. Предложенията са за 

два етапа на реформи - 

преди края и след края на 

икономическата криза у 

нас. В пресконференцията 

участваха: Божидар Данев 

- председател на БСК, Ди-

митър Бранков - зам.-

председател на БСК, и 

Григор Димитров - главен 

директор "Осигурителни 

отношения" в БСК. Вж. 

пълния текст ТУК. 
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 Зам.-председателят на БСК Камен Колев бе избран за председа-

тел на Обществения съвет за консултации към Комисията по 

европейските въпроси и контрол на еврофондовете към Народно-

то събрание. ОЩЕ  

 Ръководствата на БСК и на Националното сдружение на общи-

ните в РБ обсъдиха проблемите, свързани с определянето на так-

сата за битови отпадъци. ОЩЕ   

 Проведе се втора работна среща по международния проект 

LUDUS. ОЩЕ   

 Позиция на БСК във връзка със заменките на гори. ОЩЕ   

НАКРАТКО... 

 Димитър Братанов е новият председател на ХоРеКа. ОЩЕ  

 Проф. Борис Стоименов бе преизбран за председател на Съюза на 

птицевъдите в България. ОЩЕ   

 ГМО ще унищожи пчеларството, предупреждават от пчеларския съюз. 

ОЩЕ  

 Министерството на отбраната и БАН ще си сътрудничат. ОЩЕ   

 Министърът на земеделието не уважи с присъствие Общото събрание 

на БАХПИ, въпреки предварителното потвърждение. ОЩЕ  

Новини от BUSINESSEUROPE: 
добряват" ОЩЕ 

 Писмо на BUSINESSEUROPE до 

Председателя на Съвета на Евро-

па по повод Испанското председа-

телство на ЕС. ОЩЕ 

собност за периода 2010 – 2014 

год., Изграждане на Глобална 

Европа”.  ОЩЕ 

 BUSINESSEUROPE:" Икономи-

ческите условия в Европа се по-

 BUSINESSEUROPE публикува 

„Европейски барометър за рефор-

ми – Пролет 2010.  ОЩЕ 

 „Приоритети на BUSINESSEU-

ROPE за външна конкурентоспо-

Новини от членове на БСК: 

Новини от институциите: 

вяване, смята Икономическият и 

социален съвет на Р България. 

ОЩЕ  

 Сливат агенциите за приватиза-

ция и следприватизационен конт-

рол. ОЩЕ  

 Парламентът закри Социалноин-

вестиционния фонд. ОЩЕ  

 Дянков назначи нов шеф на ко-

мисията по хазарта. ОЩЕ  

 Необходим е втори европейски 

план за икономическо възстано-

 Пуснаха сайт за неправителстве-

ните организации у нас. ОЩЕ 

 Избраха Христина Митрева за 

управител на НОИ. ОЩЕ  

 Избраха нов шеф на НЗОК. 

ОЩЕ  
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вна помощ  ОЩЕ 

 Чиновници правят проекти по 

САПАРД, после ги одобря-

ват  ОЩЕ 

 Фирмите могат да кандидатс-

тват за 133 млн. евро  ОЩЕ 

 ЕК ни пусна и парите по Чо-

вешки ресурси  ОЩЕ 

 ОПАК също получи положи-

телна оценка за съответс-

твие  ОЩЕ 

 ЕК пусна парите по още две 

оперативни програми ОЩЕ 

 МОСВ връща 4.7 млн. евро на 

ЕК  ОЩЕ 

 6.4 млрд. евро по оперативни-

те програми са спасени  ОЩЕ 

 Изплащат 302 млн. лв. на 

земеделците  ОЩЕ 

 Общините ще получават 50% 

авансови плащания по Прог-

рамата за селските райо-

ни  ОЩЕ 

 Проекти за 300 млн. по ИСПА 

в риск ОЩЕ 

 Ще доказваме пред ЕК, че 

замените на гори не са държа-

 Томислав Дончев става мини-

стър по еврофондовете  ОЩЕ 

 Разплащат 50% от задълже-

нията по "Красива България" 

до края на март? ОЩЕ 

 242 000 души намират работа 

с помощ от ЕС  ОЩЕ 

 България ще получи финан-

сиране от ЕС за енергийни 

проекти  ОЩЕ 

 България може да изгуби ев-

ропейски пари заради проект 

в ТЕЦ Марица- Изток 2  ОЩЕ 

 Изготвиха индикатор за не-

редности и измами за проекти 

по еврофондовете  ОЩЕ 

 ОЛАФ и прокуратурата влязо-

ха в ТЕЦ Марица Изток-

2  ОЩЕ 

 ОЛАФ: Работим добре с бъл-

гарските власти  ОЩЕ 

 

Годишни награди на БСК “ИН-5” 

Името на наградата – „ИН-5”, 

отразява петте основни стълба на 

икономическия просперитет – индус-

трия, инвестиции, инвестиции, инте-

лект и инициатива. 

Категориите са също пет – за инду-

стриално развитие, за инвестицион-

на активност, за въведени иновации 

в производството, за стопанска ини-

циатива и за разработен научен про-

дукт с икономическо приложение.  

Наградата е в три степени и се 

връчва на фирми, организации, нау-

чни колективи, медии и физически 

лица, с принос за развитието на бъл-

гарската икономика.  

До 10 април 2010 г. можете да 

подавате заявки за участие в 

годишния конкурс на БСК за 

наградата “ИН-5” - за принос в 

развитието на българската 

икономика. 

 

В годината, когато БСК отбелязва 

своята 30-годишнина, наградите ще 

бъдат връчени на официална церемо-

ния на 27 април, в Шератон София 

хотел Балкан, в присъстивето на дър-

жавни ръководители, представители 

на национални и международни инс-

титуции и организации.  

Голямата награда – пластика 

„Икар”, е изработена от талантли-

вия български скулптор Светослав 

Минеков. Получилите тази степен 

на наградата се вписват и в специ-

ално изработената за конкур-

са Почетна книга на БСК. 

Правилникът за условията и реда 

за провеждане на класацията, фор-

мулярите за участие, както и под-

робна информация за проведените 

до момента конкурси са публикува-

ни ТУК.  

Заявления за участие в конкурса се 

приемат на адрес: София 1000, ул. 

„Алабин” 16-20, факс: 02/ 987 26 04 

или e-mail: denev@bia-bg.com .  

Участието в конкурса е безплатно за 

членове на БСК, а нечленуващите в 

Камарата фирми заплащат такса от 

300 лв. без ДДС. 
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БСК събира информация за задължения на държавната и общините към 

фирмите. ОЩЕ 

 

 

БСК се обръща към браншовите организации и фирмите за информация  

във връзка с таксата за битови отпадъци. ОЩЕ 

Срок за подаване на мнение: 05.04.2010г. 

 

 

БСК събира информация за европейския опит и практиката по счетоводно 

и данъчно третиране на квотите и сделките в рамките на ЕСТЕ.  ОЩЕ 

Срок за подаване на мнение: 31 март 2010 г.! 
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 Ръст на износа, забавяне на спа-

да и слабо повишение на инфла-

цията, очакват от БНБ. ОЩЕ 

 Дянков: Експортните сектори ще 

са локомотивът от кризата. ОЩЕ 

 Бизнес лидери скочиха срещу 

финансовата регулация, блокира-

ла възстановяването . ОЩЕ 

 Българската икономика под на-

тиска на рецесията и гръцката 

криза. ОЩЕ 

 По-трудни ще са вторите шест 

месеца, смята Дянков . ОЩЕ 

 Чуждестранни работодатели про-

дължават да наемат българи, 

въпреки кризата. ОЩЕ 

 Терем Хан Крум въведе четирд-

невна работна седмица. ОЩЕ 

 ЕЦБ очаква трудно възстановя-

ване от кризата. ОЩЕ 

 В Гърция почнаха с мерките - 

вдигат ДДС, замразяват пенсии и 

режат бонуси. ОЩЕ 

 Икономическата криза засегна 

по-тежко новите страни членки 

на ЕС . ОЩЕ 

 Общи краткосрочни мерки за 

овладяване на финансово иконо-

мическата криза, представиха 

социалните партньори на прави-

телството. ОЩЕ 

 Съветът за тристранно сътрудни-

ческо разгледа антикризисните 

мерки, предложени от Правител-

ството. ОЩЕ 

 За един месец 584 фирми декла-

рираха 350 млн.лв. несъбрани 

вземания от държавни и общинс-

ки структури в специално изгра-

дената за целта on-line система 

на БСК. ОЩЕ 

 Божидар Данев: Държавата за-

гърби бизнеса в кризата. ОЩЕ 

 Божидар Данев: Данък лукс ня-

ма да напълни бюджета. ОЩЕ 

 Водещи икономисти: "България е 

на кръстопът!” ОЩЕ 

 ЕК удължи крайния срок за Бъл-

гария за сключване на договори 

по Инструмента Шенген ОЩЕ 

 ЕК иска допълнителна информа-

ция за заменките  ОЩЕ 

 ЕК разгледа конвергентната про-

грама на България  ОЩЕ 

 България трябва да направи 

структурни реформи, смятат от 

ЕК  ОЩЕ 

 България се отдалечава от при-

съединяване към ЕРМ 2 ОЩЕ 

 Председателят на ЕП: България 

може да влезе в еврозоната през 

2013 г.  ОЩЕ 

 Микрокомпаниите да не правят 

годишни счетоводни отчети, 

предлага ЕП  ОЩЕ 

 ЕП разкритикува новата десетго-

дишна икономическа стратегия 

на ЕС  ОЩЕ 

 ЕК ще финансира газовите връз-

ки на България с Румъния и Гър-

ция  ОЩЕ 

 Между 200 и 250 млрд. евро е 

стойността на данъчните измами 

в ЕС  ОЩЕ 

 Достъпът на малките фирми от 

еврозоната до банков заем се вло-

шава ОЩЕ 

 Нови правомощия за Европейс-

кия парламент в отношенията му 

с Комисията ОЩЕ 

 Комисия на ЕП предлага отхвър-

ляне на споразумението SWIFT  

 Страните-членки на ЕС постиг-

наха съгласие за печалбата от 

складирането на CO2 ОЩЕ 
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 Строителната продукция през 

януари се свила с над 30% на 

годишна база  

 Разрешителните за строеж на 

нови сгради отчитат спад в края 

на 2009 г,  

 Оборотът в търговския сектор 

отчита спад през януари  

 Външнотърговският стокообмен 

намалява с над 29% през 2009 г.  

 С над 25% са намалели пътува-

лите в чужбина българи през Q4 

 Продължава спадът при произ-

водството на бензини и на твърди 

горива  

 Приходите от нощувки у нас на-

малели с 15.5% през 2009-а  

 България лидер на спада в стро-

ителството. В ЕС секторът най-

после оттласна нагоре  

 Продължава да се свива произ-

водството и търговията с мебели 

и шивашки изделия  

 Със 100% пада производството на 

газ през ноември 2009 г. на годи-

шна база   

БЪЛГАРИЯ 

 0.6% е инфлацията за февруари   

 С 19% се е увеличила безработи-

цата през 2009 г.   

 363 хил. безработни са регистри-

рани в бюрата по труда   

 278 хил. са безработните през 

четвъртото тримесечие на 2009г.   

 Броят на заетите лица намалява 

с 5.8% на годишна база   

 Отчитат увеличение на разходи-

те за труд в края на 2009 г.   

 Икономиката удари спирачки с 

5% за 2009 г. Спадът се задълбо-

чава през Q4   

 Производителността на труда 

намалява с 2.2% през 2009 г.   

 Заплатите в обществения сектор 

нараснали с 8.5% през 2009 г.  

 Няма съществена промяна на 

бизнес климата през февруари  

 Промишленото производство се 

свива с 14.7% на месечна база  

 Промишленото производство у 

нас през декември пада с 12.1% 

на годишна база  

 Спад на износа с 22.5% се отчита 

за 2009 г.  

 Износът нараснал с 13% през 

януари на годишна база  

 Дефицитът по текущата сметка 

се сви 3 пъти  

 Преките инвестиции у нас нама-

лели тройно  

 Продажбите на коли на лизинг се 

свили със 70% през 2009 г.  

 Доставките на хардуер продъл-

жават да отчитат спад  

 Строителството се свива с 33.3% 

за година  

ЕВРОПА 

 Икономиката на ЕС отчита 4.2% 

свиване през 2009 г.   

 Продажбите на дребно в еврозо-

ната и в ЕС падат с по 0.3%   

 Инфлация от 0,9% в еврозоната 

през февруари   

 1,4% е инфлацията в ЕС през 

февруари   

 Над 2.7 млн. души от еврозоната 

са били без работа през 2009 г.   

 Инфлацията в ЕС расте през 

януари  

 Икономическото доверие в евро-

зоната със спад за първи път от 

10 месеца  

 Продължава подобрението при 

промишлените поръчки в еврозо-

ната и в ЕС   

 Търговският баланс на еврозона-

та за 2009 г. на плюс. ЕС свива 

дефицита   

 Индустриалното производство в 

еврозоната пада с 1.7% към де-

кември   

 БВП на еврозоната се покачва с 

0.1% през Q4   

 Строителната продукция в Евро-

па засилва спада си през януари   

 6.2% е спадът на БВП за четвър-

то тримесечие   
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 9 април 2010 г.: Краен срок за регистрация за участие в конкурса Европейска видео награда за 

предприемачество’2010!  ОЩЕ 

 10 април 2010 г.: Краен срок за заяки за участие в годишния конкурс на БСК за наградата "ИН-5"  ОЩЕ 

 13 април 2010 г.: Международно финансово изложение "Банки Инвестиции Пари 2010" ОЩЕ 

 13 април 2010 г.: B2B 4 Energy, Международен ден за двустранни бизнес срещи в областта на енергетиката по 

време на специализираното изложение "ЕКСПОЕНЕРГЕТИКА" ОЩЕ 

 14 април 2010 г.: 6-ти международен конгрес и изложба за ЕЕ и ВЕИ ОЩЕ 

 До 19 април ЦПО на БСК сформира група за обучение по професия: „Оперативен счетоводител”  ОЩЕ 

 До 26 април ЦПО при БСК сформира група за обучение по английски език (три нива)  ОЩЕ 

 27 април 2010 г.: Конференция "Електронното фактуриране в Европа"  ОЩЕ 

 24-26 май 2010 г.: Arabian Construction week в Абу Даби. ОЩЕ 

 28 юни – 2 юли: Тренинг курс за мениджъри от ЕС в Япония ОЩЕ 

София 1000, ул. Алабин 16-20 
БСК е неправителствена организация, учредена на 

25 април 1980 г. Камарата е призната за представи-

телна на национално ниво работодателска органи-

зация, съгласно Кодекса на труда. 

БСК е единствената българска бизнес организация, 

член на Конфедерацията на европейския бизнес - 

BUSINESSEUROPE, чрез която представлява интере-

сите на българските фирми и работодатели на ев-

ропейско ниво. 

В БСК членуват повече от 40 000 юридически лица, 

сред които над 25 000 търговски дружества, Цент-

ралният кооперативен съюз, Централният съюз на 

трудовопроизводителните кооперации, Асоциацията 

на индустриалния капитал в България, Съветът на 

българските аграрни организации, Конфедерация 

„Съюз на българската индустрия”, Българската ака-

демия на науките, университети и научно-

технически съюзи. Структурата на БСК включва 113 

браншови работодателски организации (32 от които 

членуват в съответните европейски браншови стру-

ктури), 26 регионални организации и 105 общински 

сдружения и местни органи. 

Българска стопанска камара - 
съюз на българския бизнес 

тел. 02/ 932 09 11 

факс: 02/ 987 26 04 

e-mail: office@bia-bg.com 

Пресцентър: pr@bia-bg.com, 02/ 932 09 28 

www.bia-bg.com 
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