Асоциация на индустриалния капитал в България
Bulgaria ON AIR
√ Участие на Васил Велев в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR
*линк от предаването очаквайте утре
Взаимодействат ли си достатъчно добре банките и и индустрията, за да бъде постигнат максимален ефект в българската
икономика?
Вестник Стандарт
√ Бизнесът: Безработицата ще се увеличи с 1% наесен
http://www.standartnews.com/biznes/rrrrrsss_rrrsrrrsrsrsr_sr_sr_srrrrsr_s_1_rrrsrr_-155075.html
Нагласите на мениджърите са по-скоро за съкращаване, а не за увеличаване на персонала. При всички случаи наесен ще
имаме около 1% ръст на безработицата, каза в сутрешния блок на телевизия България он ер Васил Велев, председател
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той допълни, че прогнозата на АИКБ беше 0.5%
икономически растеж, но ще трябва да бъде намалена.
Макроикономическата стабилност трябва да се запази, но само тя не е достатъчна – трябва да се търсят по-активни
мерки за икономически растеж. Един възможен източник на растеж е бюджетното финансиране, поясни Велев. Това,
което може да се направи и не струва пари е да не се пречи на бизнеса, подчерта той. Трябва да има по-малко
административни бариери, по-малко режими, оценка на въздействието на различни закони, въвеждане на електронно
правителство.
Като цяло балансът е положителен, но темпото е незадоволително, обясни още шефът на АИКБ. Апелираме за държавна
регулация, която да се бори с администрацията, допълни Велев.
focus-news.net
√ Васил Велев: Начинът на определяне на лихвите трябва да се промени
http://www.focus-news.net/?id=n1669273
Банковата система у нас е стабилна, а показателите й спрямо тези в ЕС са в пъти по-добри. Печалбата за миналата година
е над 580 млн. лв., а в банковата система работят над 33 хил. служители, а активите на банковата система нарастват.
Продължава лек ръст в кредитирането на фона на слаб ръст около нас. Това коментира в сутрешния блок на телевизия
България он ер Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той допълни, че
притесненията, че банките – майки ще изтеглят капиталите си не са се случили и дори има увеличение на депозитите и
като цяло активите на банковата система продължават да нарастват. Устойчивостта на банковата система е
необходимото условие за икономически растеж. Освен устойчива обаче, банковата система трябва да се държи и като
партньор на бизнеса, заключи той по повод годишните банкови награди „Банка на годината 2011“, които се връчват за
20-ти пореден път.
Той допълни още, че трябва да се промени начинът на определяна на лихвите в България, защото страната ни е
единствената, в която лихвите се определят по този начин. Мнението му е, че това може да стане чрез държавна
регулация.
√ Васил Велев: Безработицата ще се увеличи с 1% наесен
http://www.focus-news.net/?id=n1669272
Макроикономическата стабилност трябва да се запази, но само тя не е достатъчно – трябва да се търсят по-активни
мерки за икономически растеж. Един възможен източник на растеж е бюджетното финансиране. Нагласите на
мениджърите обаче са по-скоро за съкращаване, а не за увеличаване на персонала. При всички случай наесен ще имаме
около 1% ръст на безработицата наесен. Това коментира в сутрешния блок на телевизия България он ер Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той допълни, че прогнозата на АИКБ беше
0.5% икономически растеж. Това, което може да се направи и не струва пари е да не се пречи на бизнеса. Трябва да има
по-малко административни бариери, по-малко режими, оценка на въздействието на различни закони, въвеждане на
електронно правителство. Като цяло баланса е положителен, но темпото е незадоволително, обясни още той.
Апелираме за държавна регулация, която да се бори с администрацията, допълни Велев. Експертът обясни още, че в
сегашната ситуация се налага прогнозата на АИКБ за растеж да се коригира леко надолу. По думите му това, което става
по света много силно се отразява на българската икономика.

dir.bg
√ Бизнес организация поиска държавна регулация на лихвите
http://dnes.dir.bg/news/banki-lihvi-vasil-velev-11443419
Трябва да се промени начинът на определяна на лихвите по кредити в България. Това може да стане чрез държавна
регулация.
Предложението даде в сутрешния блок на телевизия "България он ер" Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ).
Банковата система у нас е стабилна, а показателите й спрямо тези в ЕС са в пъти по-добри, каза още Велев. Печалбата за
миналата година е над 580 млн. лв., а в банковата система работят над 33 хил. служители, а активите на банковата
система нарастват. Продължава лек ръст в кредитирането на фона на слаб ръст около нас, добави той.
Велев допълни, че притесненията, че банките-майки ще изтеглят капиталите си не са се случили и дори има увеличение
на депозитите и като цяло активите на банковата система продължават да нарастват. Устойчивостта на банковата
система е необходимото условие за икономически растеж, смята бизнесменът.
Според него обаче освен устойчива банковата система трябва да се държи и като партньор на бизнеса, заключи той по
повод годишните банкови награди „Банка на годината 2011“, които се връчват за 20-ти пореден път.
В България няма банкови фалити по време на кризата, нещо което не може да се каже дори и за най-големите
икономики, каза преди дни по БНР финансистът Андрей Пръмов.
"Стандартите на нашия банков надзор са по-високи от тези в еврозоната. Наистинапроцентът на необслужваните
кредити е тревожно голям, но резервите, които банките са заделили със закон са повече от достатъчни да поемат и поголям процент", каза още Андрей Пръмов.
Той не прогнозира покачване на лихвите по кредитите. Най-малкото защото има твърде много банки в България и те се
конкурират истински, заключи финансистът.
economymagazine.bg
√ Бизнесът иска по-ниски лихви от банките
http://economymagazine.bg/news/5166/1/1/Biznesut-iska-po-niski-lihvi-ot-bankite.html
Вероятно при по добри лихвени равнища сметките ще излязат. Така председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил Велев коментира ограниченото кредитиране за бизнеса, в ефира на Bulgaria On Air. Според
него лихвените нива са много важни, но още по-важно е предсказуемото им определяне.
Когато лихвите по депозитите се вдигаха, и лихвите по кредитите се повишаваха. Сега лихвите по депозитите падат, но
тези по кредитите не падат със същото темпо. В това отношение си струва да се проведе дискусия" коментира Велев.
Според него при много банки в България остава практиката да се използва банков лихвен процент при определянето на
лихвените нива, а не пазарен показател, като например "Юрибор" или "Либор". "Един бизнес план направен на база
някакви предварителни разчети в крайна сметка може да не се реализира, тъй като банките са вдигнали лихвите", каза
Велев. Той допълни, че човек трудно може да се сети за друга европейска държава, където лихвите да се определят
както в България.
Той все пак заяви, че банковата система в България се справя далеч по-добре от Европейския съюз (ЕС). "В пъти по добри
са показателите относно капиталовата адекватност например. Печалбата през миналата година е над 580 млн. лв, а в
банковата система работят 33 хил. души. Също така има лек ръст при кредитирането, на фона на общия спад около нас,
коментира председателят на Асоциацията.
Според него това се дължи на банковата криза от 1996-97 г., от която България е извлякла поуки. Според него обаче не
всичко е розово и това се вижда от увеличаването на лошите и преструктурирани кредити. "Имаме ръст на лошите и
преструктурираните кредити, който продължава. Той не е плашещ, стряскащ и фатален, но продължава и лампичката
трябва да свети.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Край на бюджетния дефицит в хазната след 3 години на червено
http://www.klassa.bg/news/Read/article/207673_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%8E%D
0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82++%D
0%B2+%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4+3+%D0%B3%D0%BE
%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE
Хазната излезе на плюс за първите пет месеца на годината, след като в продължение на три години бе на червено и
отчиташе излишък само в отделни календарни месеци през въпросния период. Добрата новина стана ясна от данните за
изпълнението на финансовия план на страната, публикувани на сайта на Министерството на финансите във вторник. От
януари до май хазната ни грее в зелено с 67 млн. лв., което основно се дължи на излишък в националния бюджет от
334,5 млн. лв. и недостиг по европейските средства от 267 млн. лв. Май е вторият пореден месец с излишък от 284,4
млн., след като през април бяха отчетени 470,1 млн. в плюс. Това бе и най-големият месечен излишък от януари 2009 г.
до сега. През януари дефицитът бе най-висок - 297,8 млн., през февруари - 267,2 млн., а през март - 122,2 млн.

Фискалният резерв към края на май е 5 млрд. лв.
Последно към края на юни 2009 г. бюджетното салдо е било зелено от 183,8 млн. лв. След това следва остро влошаване
и в крайна сметка 2009 г. приключваме с дефицит от 529,5 млн. лв. През 2010 г. недостигът в бюджета набъбна до
рекордните 2,783 млрд. лв., а през 2011 г. успяхме да го свием до 1,58 млрд. лв. В годината, когато се отприщи
световната финансова криза с фалита на инвестиционната банка Lehman Brothers – 2008 г., фискът е бил на плюс с 2
млрд. лв. 8,39 млрд. пък е бил фискалният резерв тогава.
Спрямо същия период на предходната година бюджетната позиция от януари до май 2012 г. се подобрява с 665,0 млн.
лв., което основно е за сметка на националния бюджет с 802,5 млн. лв. (1,0% от БВП), докато дефицитът по европейските
средства нараства със 137,6 млн. лв. (0,2% от БВП). Разходите в хазната растат с 3,3%, което е свързано с нарастването на
разходите по европейските програми, докато тези по националния бюджет се свиват с 39,9 млн. лв. (0,04%), сочат още
разчетите на МФ.
Добрите постъпления за първите пет месеца поставиха на дневен ред въпроса за понижаване на ДДС. Само преди
няколко месеца финансовият министър Симеон Дянков заяви, че би искал данъкът да се намали поне с 1%, ако
изпълнението на бюджета е добро и приходите вървят нагоре. Във вторник от неговото ведомство така и не отговориха
на официалното запитване на Klassa.bg дали след положителните данни ще се вземе подобно решение и кога.
Вестник Капитал daily
√ Кредитно изкушение за 200 млн. лв.
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/06/26/1854360_kreditno_izkushenie_za_200_mln_lv/
Корпоративното кредитиране в България през последните години почти изчезна. А това важи с двойна и тройна сила за
малки и средни предприятия. Причините са комплексни - несигурната среда убива желанието на бизнеса да инвестира, а
свитата икономическа активност и доходи водят до затегнати кредитни стандарти и предпазливост от страна на банките,
които залагат по-високи рискови премии.
Един от инструментите на правителството да разбие това статукво е Българска банка за развитие (ББР), която се
финансира евтино от международни институции с имплицитната гаранция на държавата и така може да насочи ресурса
към набелязани за стимулиране сектори.
Практиката обаче показва, че интерес почти няма, дори и към заеми с преференциални условия. Ако пък има проекти, те
често са с много ниско качество. През пролетта финансовата институция отпусна и кредитната линия от 100 млн. лв. на
шест банки, но и там усвояването върви бавно. Затова и вчера ББР се опита да провокира интереса на бизнеса. Банката
обяви, че до края на годината има капацитет да отпуснаe 200 млн. лв. директно за малки и средни фирми.
Пари има, проекти - не
"ББР разполага с ресурс от близо 200 млн. лв. за финансиране на проекти на малки и средни предприятия в страната до
края на 2012 г.", обяви Андрей Генев, член на управителния съвет на банката, на среща с бизнеса във Велико Търново.
"Това са част от бюджетните ни цели до края на годината и анонсираме, че имаме капацитет да отпуснем такъв ресурс за
малки и средни фирми при наличие на интерес", обясниха от банката за "Капитал Daily".
За съжаление обаче и интересът от бизнеса за кредити е много слаб, и качеството на кандидатстващите проекти в
повечето случаи също, допълниха ББР. Това се обяснява с факта, че в момента липсва апетит за инвестиции и
разширяване на дейността и фирмите, които биха получили кредит предвид доброто си състояние, не желаят да
задлъжняват допълнително и са замразили на този етап инвестициите и проектите си.
Заради ниското търсене като незадоволително се определя и усвояването на кредитната линия от 100 млн. лв., за
отпускането на която през март тази година ББР подписа споразумение с шест кредитни институции. До момента само
около една трета от цялата сума е стигнала до крайни клиенти - малки и средни фирми.
Така въпреки преференциалните условия, при които се отпускат заемите по тази кредитна линия, оползотворяването й е
бавно и слабо, посочиха от банката. Според планираното 100-те млн. лв. трябва да бъдат усвоени до края на тази година.
Заемите, които се отпускат от банките на фирмите по тази кредитна линия, са с фиксирана лихва максимум до 7% за
целия период на заема. Таксите и комисионите не са по-високи от 0.5% годишно, размерът на заемите е до 2 млн. лв., а
срокът на погасяване - до 5 години.
Анонсирайки наличието на капацитет за финансиране на малкия и средния бизнес, се опитваме да провокираме интерес
за търсене от фирмите, без да се конкурираме с другите банки. Поради това кредитите, които ББР директно отпуска на
крайни клиенти, не са с преференциални условия, както ресурса от кредитните линии към банките, обясниха още от
Банката за развитие.
Все пак, ако в условията й има нещо привлекателно, то това е срокът - до 10 години, а минималната сума на
инвестиционния кредит е 250 хил. лв. През септември миналата година ББР договори и привлече три кредитни линии за
малки и средни фирми - 36 млн. евро за кредити и гаранции по заеми от Европейския инвестиционен фонд, 31 млн. евро
от Черноморската банка за търговия и развитие и 33 млн. евро от Citibank.
И други възможности има
Още в края на миналата година банкери посочиха като едно от предизвикателствата, с които секторът ще трябва да се
справя през 2012 г., именно продажбата на нови кредити заради ниското търсене от страна на бизнеса. Фирмите от своя
страна пък се оплакват от тежки условия по кредитите, като освен лихвите посочват като проблем и исканите големи
обезпечения.
Все пак в последно време банките са доста активни в предлагането на финансиране за малки и средни предприятия с
промоционални условия и на пазара има и по-атрактивни възможности. Например през септември миналата година пет

банки започнаха да отпускат заеми за малкия и средния бизнес по гаранционната схема на JEREMIE, като голяма част от
обезпечението се покрива от програмата.
Според Министерството на икономиката, енергетиката и туризма до края на миналата година са били отпуснати кредити
за 20 млн. лв., а само за януари тази година - за 50 млн. лв. Общият обем, който банките могат да отпуснат по тази
инициатива, е за около 400 млн. евро за три години.
Освен ресурса, който ББР има капацитет да отпуска директно като кредитиране, дъщерното й дружество "Национален
гаранционен фонд" има готовност да издаде гаранции за 1 млрд. лв. по проекти, одобрени за финансиране по
Програмата за развитие на селските райони. Отпускането им ще става чрез банки партньори, които трябва да бъдат
определени до ноември тази година. Гаранциите ще могат да покриват до 80% от главницата по кредитите за
финансиране на проектите по програмата.
√ Икономисти отново призоваха за реформи
http://www.capital.bg/biznes/2012/06/26/1854363_ikonomisti_otnovo_prizovaha_za_reformi/
България не може да избегне проблемите на Европейския съюз, но може да предприеме мерки, за да посреща по-леко
трудностите на кризи като сегашната. С реформи и правилна икономическа политика страната ни ще може да привлича
чуждестранни инвеститори в области, където предпоставките за растеж няма да са обвързани единствено с достъп до
евтин кредит.
Това бе основното послание на кръглата маса "Предпоставки и перспективи за устойчив икономически растеж в
България и Европа", организирана от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Във форума участваха
президентът Росен Плевнелиев, представители на Европейската комисия и български икономисти.
"Подкрепям опитите за постигане на икономически растеж, но не с цената на натрупване на планини от дългове", каза
във встъпителната си реч президентът Плевнелиев. Той също се обяви за набелязването на национално приемливи
приоритети, които да не се подменят при смяната на едно правителство с ново, с което усилията да се прекъснат, преди
да са дали резултат.
И отново - средата
Проблемите, които според повечето участници в дискусията пречат на растежа, са лошата среда за правене на бизнес в
България, липсата на квалифицирана работна ръка, забавените структурни реформи (в образование, здравеопазване,
социални грижи и в държавната администрация).
"Български компании са създали специалните ефекти към Avatar и X-man. Компания, базирана в столичния квартал
"Дружба", създаде звуково оръдие, с което американският флот прогонва пирати край Източна Африка.
Но за тези фирми никога няма да чуем, защото читавите компании се крият и не желаят да бъдат познати", коментира
Асен Василев от Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност. Той призова държавата да създаде
нормална среда, така че компаниите да не се страхуват, че попадането в публичното пространство ще им носи пасиви,
вместо активи.
Георги Прохаски от Центъра за икономическо развитие пък предложи към Министерството на икономиката да се
създаде институция, която да разследва случаи на частни компании, станали жертва на произвол от държавната
администрация.
Икономистът посочи като пример дружество, обявено в несъстоятелност от Националната агенция за приходите, което в
същото време е имало невъзстановен данъчен кредит в двойно по-голям размер от задължението си към държавата.
По-гъвкави, по-конкурентни
Макроикономистът Георги Ганев разкритикува не само България, но и целия Европейски съюз за пазарните
ограничения, които пречат на конкурентоспособността. "Старите еснафски организации вече имат институционална
основа и единствената им цел днес е да пречат на новите играчи да навлизат в отделни пазари.
Това понижава конкурентоспособността на цяла Европа", обясни той. Ганев допълни също, че зад големите примери на
успешни предприемачи като Бил Гейтс и Стив Джобс стоят още много образовани и качествени специалисти, за чиито
успехи и провали не се чува, но точно конкуренцията между тях създава големите успехи.
Най-много критики в изказването си отправи Петър Чобанов, който отговаряше за макроикономическите анализи на
предишното правителство, а след това за кратко управляваше и Комисията за финансов надзор. Той посочи, че в
номинално отношение брутният вътрешен продукт се свива и това означава, че инвестициите намаляват, ако не се брои
натрупването на запаси от компаниите.
Икономистът посочи, че рестартиране на растежа след 2009 г. не е имало нито в Европа, нито в България, но решенията
са специфични за всяка държава. Конкретните мерки, които предложи Чобанов, са подобряване на качеството в
средното образование, въвеждането на електронно правителство с връзка между системите на различните институции,
държавата да плаща в срок задълженията си към частния сектор и насърчаване на разходите за иновации.
Вестник Стандарт
√ Ще си стъпим на краката след 5 г.
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-06-27&article=414608
Още 4-5 години ще са нужни на икономиката ни, за да възстанови нивото си от 2008 г., преди да ни удари кризата. Това
каза проф. Стати Статев, член на Управителния съвет на БНБ и ректор на Университета за национално и световно
стопанство на конференция на тема "Предпоставки и перспективи за устойчив икономически растеж в България и
Европа". Според думите на Статев обедняването на българина в периода след 1989 г. е било овладяно едва през 2005 г.,

но финансовата стагнация, която удари Европа, отново е дръпнала икономиката ни надолу. Още по-дълго ще трябва да
чакаме възстановяването на чуждите инвестиции, за да стигнат нивото, отчетено през 2008 г. Според Стати Статев това
може да се случи най-рано през 2020 г.
На конференцията, която се проведе в УНСС, специален гост беше президентът Росен Плевнелиев. "Да си финансово
стабилен е добре, но не е достатъчно", посочи Плевнелиев. Според него растеж на икономиката ще бъде постигнат чрез
действия за стимулиране на малките и средни предприятия с иновативна и експортно ориентирана продукция.
"Абсолютна илюзия е, че богатите хора създават много работни места", каза президентът, като уточни, че 99% от
фирмите у нас са малки и средни предприятия, които осигуряват две трети от работните места в страната. Той даде за
пример Чехия, на чиято територия към днешна дата се подвизават редица малки и средни фирми от Германия и
Австрия. "Държавата е длъжник на бизнеса и гражданите относно електронното правителство, но съвсем скоро то ще
бъде налице", добави Плевнелиев.
Вестник Труд
√ Краят на кризата се отлага за 2015 година
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1438008
Краят на кризата ще дойде най-рано през 2015-2016 г. Тогава се очаква българската икономика да възстанови
предкризисното си ниво от 2008 г. Това прогнозира ректорът на УНСС проф. Стати Статев на конференция за
перспективите за устойчив растеж в България и Европа.
През последните 2 години министърът на финансите Симеон Дянков на няколко пъти заяви, че България вече излиза от
кризата, но от началото на т.г. представителите на кабинета спряха да определят срок.
Като основен проблем пред ръста на икономиката Статев посочи свиването на инвестициите и потреблението. Според
него предкризисното ниво на бизнес вложенията у нас най-вероятно ще бъде стигнато през 2020 г. В конференцията
участваха президентът Росен Плевнелиев, висши чиновници от Европейската комисия и икономически анализатори. Те
се обединиха около мнението, че икономическият растеж не може да дойде от Брюксел, а зависи от повишаването на
конкурентоспособността на българската икономика и грижата за малкия и среден бизнес.
“Решенията са да спазваме добрите практики и да инвестираме в образование, подкрепа за малки и средни
предприятия и създаването на работещи институции като платформа на бизнеса да се развива”, подчерта Плевнелиев.
За пореден път чиновниците от Брюксел алармираха, че освен да инвестира в инфраструктура, България трябва да
направи ключови реформи в образованието и здравеопазването. “Иначе не чакайте добри резултати”, каза Маргаритис
Схинас, зам.-председател на Съвета по европейски политики към председателя на Еврокомисията. “Чудесна новина е, че
съветът на финансовите министри отмени решението за наличието на прекомерен бюджетен дефицит в България. Като
че ли обаче резултатите нямат желаното въздействие върху реалната икономика и инвестициите. Това е български
феномен още от времето, когато въведохме валутния борд”, каза Константин Пашев, началник отдел за икономически
анализи в ЕК. Според него основното предизвикателство пред страната е модернизирането на индустриалната база,
защото сега промишлеността ни е концентрирана предимно в ресурсоемки отрасли и е под силната конкуренция на
новите индустриални икономики.
Вестник Сега
√ Тотю Младенов обеща да няма повече пенсионни реформи до 2020 г.
http://www.segabg.com/article.php?id=606092
Европа няма основание да иска от България форсиране на пенсионните промени и още тежки мерки за стабилизиране
на публичните финанси, убеден е социалният министър Тотю Младенов. "Мисля, че това, което сме набелязали до 2020
г., трябва да се изпълнява, и то ще донесе необходимата устойчивост на системата. Нямаме основание да се пипа
повече", обясни Младенов.
У нас от тази година възрастта за пенсия расте с по 4 месеца на година от 63 на 65 г. за мъжете и от 60 на 63 г. за жените.
Едновременно с нея расте и изискуемият стаж също с по 4 месеца на година от 34 на 37 г. за жените и от 37 на 40 г. за
мъжете. "Знаете, че от т.г. с 2 години се увеличи и изискуемият стаж за полицията и военните - от 25 г. на 27 г. С тези
реформи ние доказахме, че искаме да направим системата си по-устойчива и хората да получават по-адекватни пенсии",
обобщи Младенов.
През уикенда президентът на ЕС Херман ван Ромпой обяви в интервю за немски вестник, че предвид тежката
демографска ситуация в Европа, на държавите членки трябва не само да се правят препоръки за пенсионни реформи, но
и да им се налагат задължителни мерки. А България не е изпълнила и двете основни препоръки на Европейската
комисия - пенсионната възраст да се обвърже с очакваната продължителност на живот и да се изравнят годините за
мъжете и жените. Според Тотю Младенов изравняването на възрастта на жените с тази на мъжете трябва да става след
2020 г. Точно тогава обаче дамите трябва да изпълнят условието за 63 г. пенсионна възраст и веднага да понесат ново
увеличение.
ПРИДОБИВКИ
Социалният министър Тотю Младенов връчи вчера договорите на 18 фирми, спечелили финансиране по схемата
"Безопасен труд", финансирана по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 239 фирми защитиха проекти
за над 30 млн. лв. за въвеждане на по-модерни и здравословни технологии в производствата си, като например за
улавяне на прах и вредни емисии. Инвестиции по схемата могат да се правят в лични предпазни средства и обучения на

работниците и служителите си. След 15 юли схемата се отваря отново и ще може да се кандидатства с проекти за още 40
млн. лв. Между 50 000 лв. и 200 000 лв. може да получат фирмите за иновации в областта на безопасните условия на
труд. Като краен резултат се очаква трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените
работодатели да намалеят с 25%. След 15 юли ще може да се кандидатства с проекти за още 40 млн. лв.

