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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Минималната заплата пак ядоса фирмите 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-26&article=455860 
Твърдо против вдигането на минималната работна заплата през тази година са работодателските организации. 
Синдикатите настояват тя да нарасне от 310 на 340 лв. още от 1 юли. В плана "Орешарски" това е отложено за 1 
октомври, без да е посочена точната сума. Няма икономически условия за увеличаване на най-ниското месечно 
възнаграждение в следващите шест месеца, алармира бизнесът. "Вдигането й с 30 лв. ще създаде проблеми в редица 
региони на страната и може да предизвика закриване на много малки фирми", предупреди Божидар Данев от БСК по 
време на срещата на бизнеса с финансовия и социалния министър вчера. Петър Чобанов и Хасан Адемов пък само 
коментирали, че решението ще се вземе по време на тристранката.  
По данни на статистиката около 130 хиляди българи са на минимална работна заплата. Бизнесът настоява кабинетът да 
преразгледа и определянето на минимални осигурителни прагове всяка година. "Те вече са отживелица, трябва да се 
премахнат, защото само легализират даването на пари на ръка", заяви Васил Велев от АИКБ. От бизнесорганизациите 
предлагат данъчните да извършват ревизии по аналог и за осигурителните плащания и по този начин да контролират 
сивата икономика.  
 
dariknews.bg 
 
√ Бизнесът не може да понесе нови избори тази година 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1106414 
Втори парламентарни избори тази година ще „дойдат много на бизнеса”. Това заяви за Дарик председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той е категоричен, че кабинетът „Орешарски” трябва да 
остане поне до приемането на ново изборно законодателство и стабилизирането на икономиката.  
Велев припомни, че голяма част от мерките, залегнали в плана „Орешарски”, са идеи на бизнеса, за които се настоява от 
години. 
„Два пъти избори в една година при тежка икономическа криза и при затлачени проблеми за решаване, които не могат 
да бъдат решени без работещ парламент на нас ни идват в повече. Едни предсрочни незабавни парламентарни избори 
няма да решат проблема със смяна на модела. Най-много ще доведат до смяна на хората в този модел, но не това е 
целта на протестиращите. Т.е. при всички случаи трябва да има промяна в изборното законодателство”, коментира 
Васил Велев. 
Двете други големи работодателски организации са разделени в позициите си за провеждането на предсрочни избори. 
Според КРИБ те трябва да се случат незабавно, а мерките в плана „Орешарски” са „гасене на пожар”. БСК защитава 
позицията, че предсрочният вот трябва да се проведе догодина заедно с евроизборите, за да има време кабинетът да 
стабилизира икономиката. 
 
Вестник Преса 
 
√ Бизнесът не може да понесе нови избори 
http://pressadaily.bg/publication/17972-%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-
%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/ 
Втори парламентарни избори тази година ще „дойдат много на бизнеса”. Това обяви днес в ефира на Дарик радио 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той бе категоричен, че кабинетът 
„Орешарски” трябва да остане поне до приемането на ново изборно законодателство и стабилизирането на 
икономиката. Освен това Велев припомни, че голяма част от мерките, залегнали в плана „Орешарски”, са идеи на 
бизнеса, за които се настоява от няколко години. 
„Два пъти избори в една година при тежка икономическа криза и при затлачени проблеми за решаване, които не могат 
да бъдат решени без работещ парламент на нас ни идват в повече. Едни предсрочни незабавни парламентарни избори 
няма да решат проблема със смяна на модела. Най-много ще доведат до смяна на хората в този модел, но не това е 
целта на протестиращите", коментира още Велев. Двете други големи работодателски организации са разделени в 
позициите си за провеждането на предсрочни избори. Според КРИБ те трябва да се случат незабавно, а мерките в плана 
„Орешарски” са „гасене на пожар”. БСК пък защити позицията, че предсрочният вот трябва да се проведе догодина 
заедно с евроизборите, за да има време кабинетът да стабилизира икономиката. 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-26&article=455860
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1106414
http://pressadaily.bg/publication/17972-%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/
http://pressadaily.bg/publication/17972-%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/
http://pressadaily.bg/publication/17972-%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8/
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novinite.bg 
 
√ Васил Велев: Нови избори тази година ще дойдат в повече на бизнеса 
http://novinite.bg/articles/42287/Vasil-Velev-Novi-izbori-tazi-godina-shte-dojdat-v-poveche-na-biznesa 
Втори парламентарни избори тази година ще „дойдат в повече на бизнеса", обяви председателят наАсоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев пред Дарик. 
Велев е на мнение, че кабинетът "Орешарски" трябва да остане поне до приемането на ново изборно законодателство и 
стабилизирането на икономиката. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България припомни, че голяма част от мерките, залегнали в 
плана "Орешарски", са идеи на бизнеса, за които се настоява от години. 
"Два пъти избори в една година при тежка икономическа криза и при затлачени проблеми за решаване, които не могат 
да бъдат решени без работещ парламент на нас ни идват в повече", коментира Велчев. 
По думите му едни предсрочни незабавни парламентарни избори няма да решат проблема със смяна на модела. 
"Най-много ще доведат до смяна на хората в този модел, но не това е целта на протестиращите. Т.е. при всички случаи 
трябва да има промяна в изборното законодателство", смята Велев. 
Според председателя на Българската стопанска камара Божидар Данев трябва да има предсрочни избори, но 
догодина, заедно с изборите за Европарламент. 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призова за провеждане на нови парламентарни 
избори без отлагане. 
 
lev.bg 
 
√ Бизнесът не може да понесе нови избори тази година 
http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=72665 
Втори парламентарни избори тази година ще „дойдат много на бизнеса”. Това заяви за Дарик председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той е категоричен, че кабинетът „Орешарски” трябва да 
остане поне до приемането на ново изборно законодателство и стабилизирането на икономиката.  
Велев припомни, че голяма част от мерките, залегнали в плана „Орешарски”, са идеи на бизнеса, за които се настоява от 
години. 
„Два пъти избори в една година при тежка икономическа криза и при затлачени проблеми за решаване, които не могат 
да бъдат решени без работещ парламент на нас ни идват в повече. Едни предсрочни незабавни парламентарни избори 
няма да решат проблема със смяна на модела. Най-много ще доведат до смяна на хората в този модел, но не това е 
целта на протестиращите. Т.е. при всички случаи трябва да има промяна в изборното законодателство”, коментира 
Васил Велев. 
Двете други големи работодателски организации са разделени в позициите си за провеждането на предсрочни избори. 
Според КРИБ те трябва да се случат незабавно, а мерките в плана „Орешарски” са „гасене на пожар”. БСК защитава 
позицията, че предсрочният вот трябва да се проведе догодина заедно с евроизборите, за да има време кабинетът да 
стабилизира икономиката. 
 
econ.bg 
 
√ Кои са най-големите работодателски организации у нас? 
http://econ.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%B8-
%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83-
%D0%BD%D0%B0%D1%81-_l.a_i.449986_at.16.html 
Национално представените работодателски организации у нас към момента са само четири на брой. Това са Асоциация 
на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена 
палата (БТПП) и Конфередерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
Според чл. 35 от Кодекса на труда (КТ) за представителна организация на работодателите на национално равнище се 
признава такава, която обединява браншови или отраслови структури и предприятия, в които са наети не по-малко от 
100 хиляди осигурени по трудов договор лица. 
Справка на Econ.bg показа, че най-голямата работодателска организация по брой на работодателите-членове е БТПП. 
Там членуват 21 977 работодатели, а освен това Палатата са първи по брой на наети лица на трудов договор. 
АИКБ пък е на първо място по брой на икономическите дейности. Начело по брой на местните организации е БСК. От 
своя страна само КРИБ не е член на международна организация на работодателите (МОР). 
В таблицата по-долу могат да се видят резултатите от проведената през 2012 г. проверка на работодателските 
организации в България, които отговарят на критериите, признати за национално представителни организации на 
работодателите по чл. 35 от КТ. 
 
 
 

http://novinite.bg/articles/42287/Vasil-Velev-Novi-izbori-tazi-godina-shte-dojdat-v-poveche-na-biznesa
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http://econ.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-_l.a_i.449986_at.16.html
http://econ.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-_l.a_i.449986_at.16.html
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

Брой икономически 
дейности, в които 

имат браншови 
структури 

Общ брой 
работодатели - 

членове 

Общ брой 
наети 

лица по 
трудов 
договор 

Брой на 
местните 

органи 
РАНКИНГ Член на МОР 

1 

АСОЦИАЦИЯ НА 
ИНДУСТРИАЛНИЯ 
КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
(АИКБ) 

46 6614 335805 88 

1 място по брой 
икономически дейности; 2 
място по общ брой 
работодатели-членове; 3 
място по брой наети лица 
на трудов договор; 3 място 
по брой на местни 
организации 

ДА 

2 
БЪЛГАРСКА 
СТОПАНСКА КАМАРА 
(БСК) 

43 3217 244737 133 

2 място по брой на 
икономическите дейности; 
4 място по общ брой на 
работодателите-членове; 4 
място по брой на наети 
лица на трудов договор; 1 
място по брой на местни 
организации 

ДА 

3 

БЪЛГАРСКА 
ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА 
ПАЛАТА (БТПП) 

34 21977 665714 94 

4 място по брой 
икономически дейности; 1 
място по общ брой на 
работодатели-членове; 1 
място по брой наети лица 
на трудов договор; 2 място 
по брой на местни 
организации 

ДА 

4 

КОНФЕДЕРЕАЦИЯ НА 
РАБОТОДАТЕЛИТЕ И 
ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ (КРИБ) 

41 5636 504984 88 

3 място по брой на 
икономически дейности; 3 
място по общ брой на 
работодатели-членове; 2 
място по брой на лица на 
трудов договор; 3 място по 
брой на местни 
организации 

НЕ 

 
 
mlsp.government.bg 
 
√ Министър Хасан Адемов: Постигнахме съгласие със социалните партньори Националният съвет за тристранно 
сътрудничество да възобнови дейността си 
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3123&catid=1 
Постигнахме съгласие със социалните партньори Националният съвет за тристранно сътрудничество да възобнови 
дейността си, съобщи днес на брифинг министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. До решението се 
стигна след проведена работна среща с участието на министъра на финансите Петър Чобанов, заместник-министъра на 
икономиката и енергетиката Анна Янева, изпълнителния председател на БСК Божидар Данев, председателя на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, председателя на КРИБ Огнян Донев, главния секретар 
на БТПП Васил Тодоров, президента на КНСБ Пламен Димитров и Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ 
”Подкрепа”. 
Министър Адемов представи насърчителните мерки за заетост на младежи до 29-годишна възраст, които са част от 
стабилизационния пакет на правителството в социалната сфера. Социалните партньори изразиха пълната си подкрепата 
за стимулиране на младежката заетост. 
Чрез промените в Закона за насърчаване на заетостта работодателите получават възможност да наемат продължително 
безработни младежи на непълно работно време или да наемат безработни младежи за работа по придобитата от тях 
квалификация чрез съфинансиране на разходите за възнаграждения или осигуровки на наетите лица. „Правителството 
ще насърчи чиракуването на безработни младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация и ще създаде 
възможност работодателят да бъде наставник на безработно лице, наето за чиракуване”, обясни министър Адемов.  
Европейският съюз е заделил 6 млрд. евро, които ще бъдат използвани за стимулиране на младежката заетост в новия 
програмен период (2014-2020 г.). България също ще може да се възползва от тези средства чрез финансиране по 
европейската инициатива „Гаранция за младежта”, каза министър Адемов. Той уточни, че предстои до края на юни 2013 
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г. работна група да подготви инструментите и политиките за България относно прилагането на Гаранцията. 
На работната среща днес се обсъди изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” до края на програмния период и подготовката на следващата оперативна програма. Увеличението на 
минималната работна заплата, минималните осигурителни прагове и пенсионната система в България са другите теми, 
които бяха обект на дискусия. 
 
money.bg 
 
√ Тристранният диалог се подновява в началото на юли 
http://money.bg/news/id_857582193/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
%D1%8F%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_
%D0%BD%D0%B0_%D1%8E%D0%BB%D0%B8 
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще подови своята работа в началото на следващия месец. Това заяви 
министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на брифинг в сградата на ведомството. 
Преди това Адемов събра при себе си министъра на финансите Петър Чобанов, председателя на БСК - Божидар Данев, 
председателя на АИКБ - Васил Велев и председателя на КРИБ Огнян Донев. Присъстваха и представители на синдикатите 
в лицето на президента на КНСБ - Пламен Димитров и секретарят на КТ „Подкрепа" Александър Загоров. 
Припомняме че, тристранният диалог бе прекъснат след като бе приета т.нар. поправка „Янев", която разпореди 
членовете на тристранния съвет - работодатели и синдикални лидери да обявят публично доходите си, което ги възмути 
и те напуснаха съвета. 
Божидар Данев и Васил Велев заявиха, че в лицето на Хасан Адемов и Петър Чобанов виждат експертното начало в 
правителството за това са се съгласили да участват на днешното заседание. Данев отново повтори позицията на БСК, че 
настоящият парламент няма дълго политическо бъдеще. 
При Адемов са обсъдени мерките за овладяване на младежката безработица. Предвижда се самоосигуряващите се лица 
да могат да наемат безработни младежи на минималната работна заплата, като държавата ще поеме осигуровките им. 
Самоосигуряващото се лице ще получава от своя страна по 140 лв. за знанията, които ще предаде на своите "чираци". 
Пламен Димитов заяви, че вече има политически консенсус за това, работодатели, които не плащат или укриват 
осигуровки, да лежат в затвора. 
„В момента дори Искра Фидосова и Мая Манолова се надпреварват, коя да внесе законопроекта, но това за нас няма 
значение стига промените да бъдат факт.", пошегува се синдикалният лидер 
Министърът на финансите Петър Чобанов заяви, че скоро в Министерството на финансите ще заработи обществен съвет, 
на който да бъдат осъждани актуални теми свързани с финансовата и фискална политика. 
 
banker.bg 

 
√ Тристранката възобновява работата си от юли 
http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=479081 
Тристранният съвет за сътрудничество между бизнеса, синдикатите и кабинета ще възобнови работа от началото на юли. 
Това съобщи на брифинг министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той е имал преди това срещи с 
министъра на финансите Петър Чобанов, президента на КНСБ Пламен Димитров и секретаря на КТ "Подкрепа" 
Александър Загоров, както и председателите на работодателските организации в тристранката - Божидар Данев от 
Българската стопанска камара, Васил Велев на Асоциация на индустриалния капитал в България и Огнян Донев на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
На срещата при социалния министър са обсъдени мерките за овладяване на младежката безработица, стана ясно от 
думите на Хасан Адемов. Предвижда се още самоосигуряващите се лица да могат да наемат безработни младежи на 
минималната работна заплата. Държавата пък ще поема техните осигуровки. Самоосигуряващото се лице ще получава 
по 140 лв. за знанията, които ще предаде на младите работници. 
В лицето на Хасан Адемов и Петър Чобанов виждаме експертното начало в правителството и затова участваме в 
днешната среща, обясниха работодателите. Все пак обаче Божидар Данев защити вчерашната си позиция, че трябва да 
има предсрочен вот, който да се проведе заедно с евроизборите догодина. Дотогава обаче сегашният кабинет трябва да 
реализира най-спешните мерки за стабилизиране на държавата. 
От своя страна министърът на финансите Петър Чобанов заяви пък, че скоро в подчиненото му ведомство ще заработи 
обществен съвет, на който да бъдат осъждани актуални теми, свързани с финансовата и фискалната политика. 
 
cross.bg 
 
√ Тристранката възобновява дейността си 
http://www.cross.bg/mladezhi-bulgariya-rabotna-1365580.html#axzz2XJ0mIbls 
Постигнахме съгласие със социалните партньори Националният съвет за тристранно сътрудничество да възобнови 
дейността си. Това каза на брифинг министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. До решението се стигна 
след проведена работна среща с участието на министъра на финансите Петър Чобанов, заместник-министъра на 
икономиката и енергетиката Анна Янева, изпълнителния председател на БСК Божидар Данев, председателя на 

http://money.bg/news/id_857582193/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%8E%D0%BB%D0%B8
http://money.bg/news/id_857582193/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%8E%D0%BB%D0%B8
http://money.bg/news/id_857582193/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%8E%D0%BB%D0%B8
http://money.bg/news/id_857582193/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%8E%D0%BB%D0%B8
http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=479081
http://www.cross.bg/mladezhi-bulgariya-rabotna-1365580.html#axzz2XJ0mIbls
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Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, председателя на КРИБ Огнян Донев, главния секретар 
на БТПП Васил Тодоров, президента на КНСБ Пламен Димитров и Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ 
„Подкрепа". 
Министър Адемов представи насърчителните мерки за заетост на младежи до 29-годишна възраст, които са част от 
стабилизационния пакет на правителството в социалната сфера. Социалните партньори изразиха пълната си подкрепата 
за стимулиране на младежката заетост. 
Чрез промените в Закона за насърчаване на заетостта работодателите получават възможност да наемат продължително 
безработни младежи на непълно работно време или да наемат безработни младежи за работа по придобитата от тях 
квалификация чрез съфинансиране на разходите за възнаграждения или осигуровки на наетите лица. „Правителството 
ще насърчи чиракуването на безработни младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация и ще създаде 
възможност работодателят да бъде наставник на безработно лице, наето за чиракуване", обясни министър Адемов. 
Европейският съюз е заделил 6 млрд. евро, които ще бъдат използвани за стимулиране на младежката заетост в новия 
програмен период (2014-2020 г.). България също ще може да се възползва от тези средства чрез финансиране по 
европейската инициатива „Гаранция за младежта", каза министър Адемов. Той уточни, че предстои до края на юни 2013 
г. работна група да подготви инструментите и политиките за България относно прилагането на Гаранцията. 
На работната среща днес се обсъди изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси" до края на програмния период и подготовката на следващата оперативна програма. Увеличението на 
минималната работна заплата, минималните осигурителни прагове и пенсионната система в България са другите теми, 
които бяха обект на дискусия. 
 
focus-news.net 
 
√ Хасан Адемов: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще възобнови дейността си 
http://www.focus-news.net/?id=n1798727 
Постигнахме съгласие със социалните партньори Националният съвет за тристранно сътрудничество да възобнови 
дейността си. Това каза на брифинг министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, съобщиха от пресцентъра 
на Министерството на труда и социалната политика. До решението се стигна след проведена работна среща с участието 
на министъра на финансите Петър Чобанов, заместник-министъра на икономиката и енергетиката Анна Янева, 
изпълнителния председател на БСК Божидар Данев, председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев, председателя на КРИБ Огнян Донев, главния секретар на БТПП Васил Тодоров, президента на КНСБ Пламен 
Димитров и Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа”. 
Министър Адемов представи насърчителните мерки за заетост на младежи до 29-годишна възраст, които са част от 
стабилизационния пакет на правителството в социалната сфера. Социалните партньори изразиха пълната си подкрепата 
за стимулиране на младежката заетост. 
Чрез промените в Закона за насърчаване на заетостта работодателите получават възможност да наемат продължително 
безработни младежи на непълно работно време или да наемат безработни младежи за работа по придобитата от тях 
квалификация чрез съфинансиране на разходите за възнаграждения или осигуровки на наетите лица. „Правителството 
ще насърчи чиракуването на безработни младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация и ще създаде 
възможност работодателят да бъде наставник на безработно лице, наето за чиракуване”, обясни министър Адемов.  
Европейският съюз е заделил 6 млрд. евро, които ще бъдат използвани за стимулиране на младежката заетост в новия 
програмен период (2014-2020 г.). България също ще може да се възползва от тези средства чрез финансиране по 
европейската инициатива „Гаранция за младежта”, каза министър Адемов. Той уточни, че предстои до края на юни 2013 
г. работна група да подготви инструментите и политиките за България относно прилагането на Гаранцията. 
На работната среща днес се обсъди изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” до края на програмния период и подготовката на следващата оперативна програма. Увеличението на 
минималната работна заплата, минималните осигурителни прагове и пенсионната система в България са другите теми, 
които бяха обект на дискусия. 
 
news.ibox.bg 
 
√ Бизнесът хареса Адемов и Чобанов и се връща в тристранката 
http://news.ibox.bg/news/id_1100473488 
Тристранният съвет ще поднови своята работа в началото на следващия месец. 
Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на брифинг в сградата на ведомството. 
Преди брифинга Адемов събра при себе си министъра на финансите Петър Чобанов, председателите на 
работодателските организации в тристранката - на БСК Божидар Данев, на АИКБ Васил Велев, на КРИБ Огнян Донев, 
както и представители на синдикатите в лицето на президента на КНСБ Пламен Димитров и секретарят на КТ Подкрепа 
Александър Загоров. 
Припомняме, тристранният диалог бе прекъснат, след като бе приета т.нар поправка Янев, която разпореди членовете 
на тристранния съвет - работодатели и синдикални лидери, да обявят публично доходите си, което ги възмути и 
напуснаха диалога. 
Божидар Данев и Васил Велев заявиха, че в лицето на Хасан Адемов и Петър Чобанов виждат експертното начало в 
правителството и за това са се съгласили да участват на днешното заседание. 

http://www.focus-news.net/?id=n1798727
http://news.ibox.bg/news/id_1100473488
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Данев обаче отново повтори позицията на БСК, че настоящият парламент няма дълго политическо бъдеще. 
При Адемов са обсъдени мерките за овладяване на младежката безработица. 
Предвижда се самоосигуряващите се лица да могат да наемат безработни младежи на минималната работна заплата, 
като ще бъдат поети и осигуровките им. 
Самоосигуряващото се лице ще получава от своя страна по 140 лв. за знанията, които ще предаде на своите "чираци". 
Пламен Димитров заяви, че вече има политически консенсус за това, че тези, които не плащат или укриват осигуровки 
трябва да лежат в затвора. 
В момента дори Искра Фидосова и Мая Манолова се надпреварват коя да внесе законопроекта, но това за нас няма 
значение, стига промените да бъдат факт, уточни синдикалистът. 
Министърът на финансите Петър Чобанов заяви пък, че скоро в МФ ще заработи обществен съвет, на който да бъдат 
осъждани актуални теми, свързани с финансовата и фискална политика. 
 
tribali.info 
 
√ Националният съвет за тристранно сътрудничество възобновява дейността си 
http://www.tribali.info/bg/natsionalniyat-savet-za-tristranno-satrudnichestvo-vazobnovyava-deynostta-si/#.UcqW5fk3DHk 
 "Постигнахме съгласие със социалните партньори Националният съвет за тристранно сътрудничество да възобнови 
дейността си". Това каза на брифинг министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, съобщиха от 
пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. 
До решението се стигна след проведена работна среща с участието на министъра на финансите Петър Чобанов, 
заместник-министъра на икономиката и енергетиката Анна Янева, изпълнителния председател на Българската стопанска 
камара (БСК) Божидар Данев, председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, 
председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Огнян Донев, главния 
секретар на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Васил Тодоров, президента на КНСБ Пламен Димитров и 
Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа”. 
Министър Адемов представи насърчителните мерки за заетост на младежи до 29-годишна възраст, които са част от 
стабилизационния пакет на правителството в социалната сфера. Социалните партньори са изразили пълната си 
подкрепата за стимулиране на младежката заетост. 
Чрез промените в Закона за насърчаване на заетостта работодателите получават възможност да наемат продължително 
безработни младежи на непълно работно време или да наемат безработни младежи за работа по придобитата от тях 
квалификация чрез съфинансиране на разходите за възнаграждения или осигуровки на наетите лица. „Правителството 
ще насърчи чиракуването на безработни младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация и ще създаде 
възможност работодателят да бъде наставник на безработно лице, наето за чиракуване”, обясни министър Адемов.  
Европейският съюз е заделил 6 млрд. евро, които ще бъдат използвани за стимулиране на младежката заетост в новия 
програмен период (2014-2020 г.). България също ще може да се възползва от тези средства чрез финансиране по 
европейската инициатива „Гаранция за младежта”, каза министър Адемов. Той уточни, че предстои до края на юни 2013 
г. работна група да подготви инструментите и политиките за България относно прилагането на Гаранцията. 
На работната среща днес се обсъди изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” до края на програмния период и подготовката на следващата оперативна програма. Увеличението на 
минималната работна заплата, минималните осигурителни прагове и пенсионната система в България са другите теми, 
които бяха обект на дискусия. 
 
mediapool.bg 
 
√ Въпреки кризата, България продължава да пилее ресурсите си 
http://www.mediapool.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-
%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-
%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%81%D0%B8-news208009.html 
Въпреки разрасналата се дълбока икономическа криза, България продължава да пилее своите ресурси и виновни за това 
сме всички, заяви президентът Росен Плевнелиев при откриването във вторник на международната конференция 
"Преминаване към ресурсно-ефективна зелена икономика в региона на река Дунав". На форума присъства и 
еврокомисарят по околната среда Янез Поточник, който препоръча на страната ни да превърне отпадъците в ресурси и 
коментира, че управлението на водите е важен фактор за развитието на икономиката ни 
Според Плевнелиев ресурсната неефективност не започва от един или друг, а е "навсякъде - в начина, по който 
управляваме остатъците вкъщи, в начина, по който се отнасяме към природата, в начина, по който работим и в начина, 
по който ползваме енергията, караме автомобила си и изхвърляме отпадъците си". 
 "Произвеждаме малко, същевременно изразходваме много. За да постигнем конкурентоспособност и растеж, са ни 
необходими реформи във всички сектори и то с една единствена цел - "количество - не, качество - да", посочи 
президентът. 

http://www.tribali.info/bg/natsionalniyat-savet-za-tristranno-satrudnichestvo-vazobnovyava-deynostta-si/#.UcqW5fk3DHk
http://www.mediapool.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-news208009.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-news208009.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-news208009.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-news208009.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-news208009.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-news208009.html
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“Бъдещето ни зависи от постигането на резултати по програмата за енергийната ефективност. Всички знаем, че водата е 
петролът на бъдещето. Време е да се замислим как ползваме и управляваме водните ресурси. Темата е много актуална. 
Устойчивото управление в сектор “Води” стои до дневен ред. Това ще доведе до чисто море, нация, държава”, заяви 
държавният глава. Той допълни, че вече са на правени стъпки в тази посока 
“Само 6 % от отчетените отпадъци в България са били предадени за рециклиране, останалите проценти ние най-
арогантно изхвърляме. Трябва да намалим този процент на много по-малко. Земята ни е плодородна и трябва да я 
запазим такава. България притежава разнообразна природа и това е голямо богатство. Биоразнообразието е и източник 
на много продукти”, каза още Плевнелиев. 
Според него страната ни трябва да планира инфраструктура и да гради устойчива зелена икономика на базата на 
интегриран подход. “Всички ние трябва да си дадем сметка, че имаме шанс, който може да пропилеем. Промяната 
зависи от всеки един от нас с отговорно отношение към природата ни”, заяви държавният глава. 
Поточник коментира, че икономиката трябва да се развива по ресурсно ефективна плоскост, за да не навлезе Европа в 
по-голяма криза. “Икономическата криза в момента е голяма и много хора казват, че трябва да се фокусираме само 
върху икономиката и чак тогава да мислим за екология, но това не е реалността”, каза еврокомисарят. Според него 
краткосрочните и дългосрочните цели трябва да се допълват. 
Той припомни, че в седемгодишния бюджет на Евросъюза от 2013 до 2020 г. са предвидени много повече средства за 
позеленяването на европейската икономика чрез иновации и ефективност. “За иновациите ще има специални 
механизми, които да ги подкрепят, освен това ЕС иска да постигне и реализация на ангажиментите си в световен мащаб 
по отношение на зелената икономика и ресурсната ефективност - подобряване на навигацията, броя на връзките, 
свързани с пресичането на Дунав между отделни държави, по-добра защита на природните резервати и ресурси”, каза 
Поточник. 
Искаме да направим така, че да се използват онези ресурси, които могат да бъдат рециклирани, възобновени, които ще 
дават тласък на икономиката на ЕС, но няма да съсипват природата, каза още Поточник. 
Тази своя теза той разви и предишния ден при срещата си с Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Поточник отбеляза, че най-голямото предизвикателство пред Европейската комисия, свързано с околната среда, е 
изчерпването на основните ресурси и увеличаващото се население. 
Бизнесът трябва да се насочи към ползите и възможностите, а не към ограниченията и загубите в диалога за енергийната 
ефективност. Препоръките за България са насочени към управлението на отпадъците и водите, което ще донесе много 
ползи за бизнеса и икономиката. Трябва да се даде приоритет на превръщането на отпадъците в ресурси, заяви още 
еврокомисарят по околната среда. 
  
new.sliven.net 
 
√ Зелен растеж, ресурсно-ефективна икономика и екологична индустрия – сърцевината на успеха за опазване на 
околната среда 
http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=113491 
Господин Янез Поточник – европейски комисар по околната среда, е на официално посещение в България. Вчера той се 
срещна с представители на Асоциация на индустриалния капитал в България, както и с други представители на бизнеса и 
неправителствения сектор. 
Г-н Поточник отбеляза, че най-голямото предизвикателство пред Европейската комисия, свързано с околната среда, е 
изчерпването на основните ресурси и увеличаващото се население. 
Комисарят посочи, че българската икономика е една от най-енергонеефективните икономики в Европейския съюз. Той 
наблегна на факта, че бизнесът трябва да се насочи към ползите и възможностите, а не към ограниченията и загубите в 
диалога за енергийната ефективност. Препоръките за България са насочени към управлението на отпадъците и водите, 
което ще донесе много ползи за бизнеса и икономиката. Трябва да се даде приоритет на превръщането на отпадъците в 
ресурси. 
Г-н Поточник обърна внимание на средствата от европейските фондове и специално на Оперативна програма „Околна 
среда“. Трябва да се предприемат действия от Министерство на околната среда и водите за целесъобразно и 
икономически ефективно използване на средствата по програмата. 
Комисар Поточник изрази увереност, че при екипна работа на заинтересованите страни ще се намерят решения на 
проблемите. Той подчерта, че трябва всички да работят за зелен растеж, ресурсно-ефективна икономика и екологична 
индустрия. 
 
БНР 
 
√ Над 12 хиляди потребители са гласували за "Банка на клиента"  
http://bnr.bg/sites/horizont/Economics/Bulgaria/Pages/banaka_na_godinata2506.aspx 
Повече от 12 хиляди потребители вече са гласували в категорията "Банка на клиента" на класацията "Банка на годината". 
Официалните данни класират (по азбучен ред, а не по събран брой гласове) първите 10 от общо 30 представители на 
банковия сектор: 
1. "Алианц Банк България" 
2. Банка ДСК  
3. Българска банка за развитие  

http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=113491
http://bnr.bg/sites/horizont/Economics/Bulgaria/Pages/banaka_na_godinata2506.aspx
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4. Корпоративна търговска банка  
5. МКБ "Юнионбанк"  
6. Пощенска банка  
7. Първа инвестиционна банка  
8. "Сосиете Женерал Експресбанк" 
9. "УниКредит Булбанк"  
10. Централна кооперативна банка 
За "Банка на клиента" могат да гласуват всички интернет потребители до полунощ на 30-и юни. 
Българските банки ще получат награди в осем категории на официална церемония на втори юли. Те ще се преценяват по 
пазарен дял, ефективност, динамика на развитието, чуждестранен банков клон, наградата на "тайния клиент", банков 
бранд и голямото отличие - "Банка на годината". 
Специален гост на церемонията ще бъде полският икономист проф. Лешек Балцерович, който е известен с това, че 
икономическата му политика успява да осигури на страната му финансова стабилизация и растеж. 
Журито е от финансови и бизнес експерти като Андрей Пръмов, председателя на Сметната палата проф. Валери 
Димитров, директора на Международния банков институт Мария Георгиева, Владимир Ташков, който е изпълнителен 
директор на фондация Буров, председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, Саша Безуханова, 
Валентин Панайотов, Максим Бехар и Силвия Пенева.  
 
manager.bg 
 
√ Обявяват годишните банкови награди на 2 юли 
http://www.manager.bg/news/obyavyavat-godishnite-bankovi-nagradi-na-2-yuli 
Българските банки ще бъдат отличени в 8 категории включително „Банка на клиента“ на традиционна гала церемония на 
2-ри юли. Специален гост на събитието е полския икономист проф. Лешек Балцерович. 
В категорията „Банка на клиента“ имат право да участват всички Интернет потребители, независимо дали са частни или 
корпоративни лица. Гласуването ще приключи в полунощ на 30 юни, но победителя ще се запази в тайна до деня на 
официалното връчване на престижните статуетки. Над 12 000 потребители са направили своя избор за „Банка на 
клиента“ до момента 
 Официалните данни класират (по азбучен ред, а не по събран брой гласове) първите 10 от общо 30 представители на 
банковия сектор: 
1. Алианцбанк 
2. Банка ДСК 
3. Банка за развитие 
4. Корпоративна търговска банка 
5. МКБ Юнионбанк 
6. Пощенска банка 
7. Първа инвестиционна банка 
8. Сосиете Женерал 
9. УникредитБулбанк 
10. Централна кооперативна банка 
 „Банка на клиента“ е една от 8-те категории в навършилата повече 20 години класация - „Банка на годината“. И тази 
година престижните статуетки ще бъдат връчени в хотел „Шератон“, където банките отличени в останалите категории: 
пазарен дял, ефективност, динамика на развитието, чуждестранен банков клон, наградата на „тайния клиент”, най-
новата категория Банков бранд и големия приз – Банка на годината. 
Специално за събитието в България е и известният полски икономист проф. Лешек Балцерович, известен с това, че 
икономическата му политика успява да осигури на страната му финансова стабилизация и растеж. 
До сега статуетките „Банка на клиента“ са получавали УниКредит Булбанк, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, 
Корпоративна търговска банка и др. 
Победителите в останалите категории се определят от комитет от финансови експерти сред които Андрей Пръмов, проф. 
Валери Димитров – председател на Сметната палата, Мария Георгиева – директор на Международния банков институт, 
Владимир Ташков - изпълнителен директор на фондация Буров, Васил Велев – председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал, Саша Безуханова, Валентин Панайотов, Максим Бехар, Силвия Пенева и др. 
Събитието се организира от „Асоциация Банка на Годината“, чиито учредители са доказани професионалисти като 
финансовият експерт Андрей Пръмов, партньорът в Делойт България - Силвия Пенева, партньорът в Мур Стивънс 
България - Стефан Ненов, създателят на призовете Банка на годината и собственик на търговската марка, 
многогодишният издател на в. Пари - Валентин Панайотов, известният специалист по публични комуникации Максим 
Бехар и др. 
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profit.bg 
 
√ Над 12 хил. души гласуваха за Банка на клиента 
http://profit.bg/news/Nad-12-hil-dushi-glasuvaha-za-Banka-na-klienta/nid-108613.html 
Българските банки ще бъдат отличени в 8 категории включително „Банка на клиента“ на традиционна гала церемония на 
2-ри юли. Специален гост на събитието е полския икономист проф. Лешек Балцерович. 
В категорията „Банка на клиента“ имат право да участват всички интернет потребители, независимо дали са частни или 
корпоративни лица.  
Гласуването ще приключи в полунощ на 30 юни на сайта www.bankoftheyear.bg, но победителя ще се запази в тайна до 
деня на официалното връчване на престижните статуетки.  
Официалните данни класират (по азбучен ред, а не по събран брой гласове) първите 10 от общо 30 представители на 
банковия сектор:  
1. Алианц банк  
2. Банка ДСК  
3. Българска банка за развитие  
4. Корпоративна търговска банка  
5. MKB Юнионбанк  
6. Пощенска банка  
7. Първа инвестиционна банка  
8. Сосиете Женерал Експресбанк  
9. Уникредит Булбанк  
10. Централна кооперативна банка  
„Банка на клиента“ е една от 8-те категории в навършилата повече 20 години класация - „Банка на годината“. И тази 
година престижните статуетки ще бъдат връчени в хотел „Шератон“, където банките отличени в останалите категории: 
пазарен дял, ефективност, динамика на развитието, чуждестранен банков клон, наградата на „тайния клиент”, най-
новата категория Банков бранд и големия приз – Банка на годината.  
Специално за събитието в България е и известният полски икономист проф. Лешек Балцерович, известен с това, че 
икономическата му политика успява да осигури на страната му финансова стабилизация и растеж.  
До сега статуетките „Банка на клиента“ са получавали УниКредит Булбанк, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, 
Корпоративна търговска банка и др.  
Победителите в останалите категории се определят от комитет от финансови експерти сред които Андрей Пръмов, проф. 
Валери Димитров – председател на Сметната палата, Мария Георгиева – директор на Международния банков институт, 
Владимир Ташков - изпълнителен директор на фондация Буров, Васил Велев – председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал, Саша Безуханова, Валентин Панайотов, Максим Бехар, Силвия Пенева и др. 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бизнесът скочи за тока 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-26&article=455857 
Кабинетът е изправен пред свръхтрудна задача. Да намери баланса между вдигането на доходите и намаляването на 
сметките на хората, а от друга страна, това да не стане изцяло на гърба на бизнеса. Предприемачите вече скочиха срещу 
предвидените законови промени, които ще доведат до 5% намаление на еленергията, както и срещу намерението за 
вдигане на минималната заплата. 
Бизнесът скочи срещу готвените промени в Закона за енергетиката, които се очаква да свалят цените на тока за битовите 
абонати с 5%. Мотивите са, че намалението ще бъде за сметка на индустрията. Няколко браншови съюза от едрия бизнес 
се обединиха в обща декларация, в която призовават президента Росен Плевнелиев да наложи вето върху предстоящите 
изменения в закона. Декларацията, подписана от Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори 
(БФИЕК), Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българска минно-геоложка камара (БМГК), е 
изпратена и до председателя на Народното събрание Михаил Миков, премиера Пламен Орешарски, министъра на 
икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев, председателя на 
Комисията по енергетика Рамадан Аталай, главния прокурор Сотир Цацаров и в копие до Огнян Златев, ръководител на 
Представителството на ЕК в България. "Ръководствата на браншовите сдружения в базовата индустрия изразяват своята 
сериозна тревога по отношение на прибързаните и погрешни стъпки на Народното събрание и на Министерския съвет за 
разрешаване на наслоените дълбоки и тежки проблеми в българската енергетика. В предлаганите решения намираме и 
мотиви, които застрашават сигурността и конкурентоспособността за развитие на българската индустрия и енергетика, 
икономика и общество", пише в документа. Посочва се, че към индустрията се прехвърля цялата тежест от 5-процентно 
намаляване на цените на тока за бита и облекчаването на износа на енергия с изваждането на добавките за зелена и 
кафява енергия и за невъзстановяеми разходи от таксата за пренос. "Резултатът от тези намерения ще бъде ускорена 
деиндустриализация на страната, фалит на останалите малко на брой големи индустриални предприятия, свиване на 
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приходите в бюджета и на износа, нова вълна безработица", пише още в декларацията. Затова трите браншови 
организации призовават президента Плевнелиев да наложи вето върху предстоящите промени в закона. БФИЕК, БАМИ и 
БМГК обосновават предложението си и с липсата на каквито и да било оценки за икономическия и социален ефект от 
готвените нормативни изменения както и че при съставянето им вносителите изобщо не са се съобразили с препоръките 
на международните институции, одитирали българската енергетика по молба на служебното правителство.  
В същото време от "Мини Марица-изток" предупредиха, че до седмица може да излязат на протести. Това ще стане, ако 
не бъдат решени проблемите в най-голямата държавна въгледобивна компания, каза председателят на миньорския 
синдикат в КНСБ Валентин Вълчев. Служителите на "Мини Марица-изток" настояват да бъде решен проблемът с цената 
на въглищата, която се потиска още от 2009 г. насам. Заради това предприятието вече е натрупало загуби от 37-38 млн. 
лв., и то само за първите 5 месеца на 2013 г. Реално "Мини Марица-изток" се намират в технически фалит, казва още 
Вълчев. Той предупреди, че подобни действия ще повлекат след себе си и други добивни предприятия.  
 
Вестник Труд 
 
√ Праговете качват безработицата 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2096845 
Високите минимални осигурителни прагове са една от основните причини за резкия скок на безработицата у нас, 
особено сред нискоквалифицираните работещи. Това е основният извод в изследване на Главна дирекция 
“Икономически и финансови въпроси” на Еврокомисията, публикувано преди дни. 
Ежегодното вдигане на праговете с 5-7% в условията на криза, за което основната отговорност е на синдикатите, не само 
че оставя хора без препитание, но на практика води до регресивно данъчно облагане, става ясно от доклада. Това 
означава, че най-бедните плащат като ставка по-високи данъци от най-богатите, какъвто е случаят, когато заплатата на 
работника е по-ниска от минималния осигурителен праг. Парадоксът е, че при това положение вместо да се стига до 
изсветляване на заплащането, се постига точно обратният ефект, изтъкват евроанализаторите. Вдигането на праговете 
прави невъзможна гъвкавостта на пазара на труда по отношение на нискоквалифицираните и вместо той да се 
балансира чрез сваляне на заплатите, това става чрез намаляване на заетите. “Това има висока социална цена”, се 
посочва в анализа. 
Заетостта сред нискоквалифицираните работници в България е паднала с 40% за периода 2008-2011 г., докато 
намалението при висококвалифицираните е само 6%, сочат данните на ЕК. Така безработицата сред 
нискоквалифицираните през 2011 г. е достигнала 27%, докато сред висококвалифицираните тя е била 5%. “Очевидно 
реакцията на работодателите е била да се освободят от хората с ниско образование, слаба продуктивност и ниски 
заплати”, пише ЕК. 
България изпита един от най-големите спадове на заетостта в ЕС - общо с около 12% от 2008 г. до 2012 г. Процентът на 
безработицата се удвои - от около 5% през 2008 г. на над 12% през 2012 г., се припомня в анализа. През 2011 г. цената на 
час труд у нас е била 15% от средното в ЕС или 37% спрямо покупателната способност, докато продуктивността като БВП 
на глава от населението е била 20% от средното в ЕС или 45%, измерено чрез покупателната способност. 
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