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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Искат 10% ръст на осигурителните прагове 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-07-01&article=456439 
Договарянето на минималните осигурителни прагове за 2014 г. между синдикати и работодатели започва до месец. Още 
отсега профсъюзите обявяват, че ще настояват те да бъдат завишени средно с 10%. Данните на НОИ за осигурителните 
нива т.г. показват, че има добри възможности за ръст на минималните осигурителни прагове в повечето сектори, казват 
профсъюзите. Само около 9 бранша имали сериозни затруднения, тъй като там се наблюдавал спад на 
възнагражденията. Това са пчеларство, добив на скални и неметални материали, производство на безалкохолни 
напитки, на дървен материал, хотелиерство и ресторантьорство, ремонт на техника. 
Бизнесът обаче е скептичен за какъвто и да е ръст на минималните осигурителните прагове. Причината е, че 
икономиката продължава да е в стагнация, а политическата криза прави още по-неясно положението за 2014 г. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България се обяви за премахване на минималните доходи за осигуряване, 
защото те само легализирали плащането под масата на част от заплатата. 
Профсъюзите ще настояват в Бюджет 2014 да се завиши и максималният осигурителен доход от 2200 на 2400 лв. Това ще 
засегне 15 000 работещи, които в момента получават заплати в този диапазон. 
 
vestnikstroitel.bg 
 
√ Министър Драгомир Стойнев: „Конкурентоспособност” ще работи в полза на бизнеса 
http://vestnikstroitel.bg/news/62313_ministr-dragomir-stojnev-konkurentosposobnost-sche-raboti-v-polza-na-biznesa/ 
За нас е от изключително значение Оперативна програма „Конкурентоспособност” да работи в полза на бизнеса. Това 
каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от 
оперативната програма. Концепцията за Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, която ще действа в 
периода 2014 – 2020 г., ще бъде съгласувана с бизнеса, увери министър Стойнев. По неговите думи най-важната мярка 
за следващия програмен период е модернизацията на българското производство. 
Според председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев 
бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация, иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и 
подобряване на енергийната ефективност. Работодателите са на мнение, че с новата оперативна програма трябва да 
бъдат активно подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и експортно ориентираните 
отрасли. Те декларираха пред министър Стойнев и загрижеността си по отношение  на необходимостта от регулиране на 
естествените монополи и преструктуриране на останалите. Това е и наш основен приоритет, каза в отговор министър 
Стойнев. 
Двете страни постигнаха съгласие за възобновяване дейността на Съвета за икономически растеж, където да бъдат 
дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси. По отношение на изготвянето на предварителна оценка за 
въздействието на нормативните актове министър Стойнев бе категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той 
подчерта, че механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в страната, за да се намали 
административната тежест. 
По време на срещата двете страни обявиха готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, които 
да направят процедурите по-прозрачни. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал 
 
√ Ще се пенсионирам, няма да се пенсионирам 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/06/29/2092445_shte_se_pensioniram_niama_da_se_pensioniram/ 
Как ще се почувствате, ако отидете на лекар, той ви каже, че ще ви изпрати при специалист, след това се откаже от тази 
идея и ви предпише някакво лекарство. Няколко месеца по-късно се оказва, че лекарството е грешно и не само че няма 
да ви помогне, но има риск да се влошите. 
Така изглеждат ходовете, които правителството предприема в пенсионния сектор. Първо лидерът на БСП Сергей 
Станишев, а след това и премиерът Пламен Орешарски заявиха, че увеличението на възрастта за пенсиониране, което 
беше започнато по времето на ГЕРБ, ще бъде задържано временно. Мярката беше въведена в края на 2011 г. с цел да се 
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свие натискът над Държавното обществено осигуряване, чиито разходи се очаква да растат в следващите десетилетия 
заради все по-застаряващото население на България. Колкото и да е непопулярна, реформата започна и хората вече се 
бяха настроили за нея, още повече че мнозинството анализатори я определят като е една от малкото смислени стъпки на 
предишния кабинет. 
Сега стопирането й беше обяснено с високата младежка безработица. През седмицата леви депутати дори внесоха в 
парламента и предложения за промени на Кодекса за социално осигуряване. В тях се предлага от началото на 
следващата година да се замрази увеличаването на възрастта и стажа за пенсиониране за всички категории труд. В 
същия ден министърът на отбраната Ангел Найденов заговори и за премахване на пенсионната възраст за военните и за 
връщане на стария режим. 
Решенията на сегашното парламентарно мнозинство обаче не само се разминават с последните препоръки на 
Европейската комисия към България, но и според повечето икономисти няма да постигнат търсения ефект. Защото 
вместо да се адресират проблемите на системата - ниски пенсии, хроничен дефицит и постоянно растящи разходи, 
управляващите рискуват да ги задълбочат. Допълнително, кабинетът "Орешарски" и БСП все по-настойчиво говорят и за 
връщане на  "швейцарското правило" (според нарастването на осигурителния доход и инфлацията) при осъвременяване 
на пенсиите от следващата година. А това означава допълнително натоварване на държавния пенсионен фонд. 
Стъпка напред, две назад 
От началото на миналата година възрастта и стажът за пенсиониране започнаха да нарастват с по четири месеца всяка 
година до достигане на 63 години и 37 години стаж за жените и 65 години и 40 години стаж за мъжете. Сега идеята на 
БСП е реформата поне временно да спре. Ако това се случи, жените ще се пенсионират на 60 години и 8 месеца, а 
мъжете - на 63 години и 8 месеца. 
"Увеличението на пенсионната възраст е болезнена, непопулярна но и неизбежна реформа. Това, че сега се отстъпва от 
постигнатото, означава, че някое бъдещо правителство ще трябва "да руча същите жабета втори път", обяснява образно 
български икономист, работещ в международна финансова институция. 
Накратко, ако прагът за пенсиониране се замрази заради все по-застаряващото население и увеличаващата се 
продължителност на живот, броят на хората, които черпят от системата, ще се увеличава все повече за сметка на тези, 
които работят и внасят данъци и осигуровки. Ако в момента хората на възраст над 65 години са малко под една пета от 
населението, през 2060 г. те ще са почти 34% от всички, показва актюерският разчет на Националния осигурителен 
институт (НОИ) за 2012 г. При равни други условия това означава, че дефицитът на фонд "Пенсии" ще продължи да расте. 
За тази година се очаква той да достигне 1.7 млрд. лв. Така че нуждата от мерки за свиването на дупката в бюджета на 
държавния стълб на пенсионната система е повече от очевидна. Това се отчита и от чуждите анализатори. В последния 
си доклад за Националната програма за реформи на България за 2013 г. от ЕК посочват, че "Намаляването на ранното 
напускане на пазара на труда е ключово предизвикателство за подобряването на адекватността на пенсионната система, 
както и за предлагането на работна ръка". 
Макар и с малко, увеличението на възрастта за пенсиониране е мярка в тази посока. По данни на НОИ от нея миналата 
година са били "спестени" малко под 46 млн. лв. Очакваният ефект през 2013 г. е икономия от още 25.7 млн. лв. Така 
натрупаният ефект от спестените средства за пенсии за двете години се очаква да бъде около 56.5 млн. лв., а 
допълнителните приходи от осигурителни вноски заради по-дългия престой на пазара на труда - още 14.9 млн. лв. 
Спорни доводи 
Един от основните доводи за замразяване на възрастта за пенсиониране на управляващите сега, е пазарът на труда. "Ще 
задържим увеличението на пенсионната възраст по две локални причини. На първо място ние имаме много висока 
младежка безработица, несъразмерно висока, ако проследим динамиката в европейските страни. Всяко по-нататъшно 
увеличаване на пенсионната възраст е натиск върху младежката заетост", аргументира се премиерът Орешарски. 
Според икономистите броят на работните места в икономиката не е фиксиран и следователно не е задача на държавната 
политика да следи за по-справедливото му разпределение. Георги Ангелов от "Отворено общество" допълва, че 
структурата на квалификация на тези, които напускат пазара на труда, е съвсем различна от тази на младежите и няма 
как да замениш висококвалифицирани специалисти, като ги пенсионираш. 
Друг довод на управляващите е, че реалната възраст на пенсиониране в България е значително по-висока от средната в 
ЕС. Ако хората искат да останат по-дълго на пазара на труда обаче, тогава увеличаването на официалният праг за 
пенсиониране не би трябвало да е проблем. Според Ангелов например колкото повече хората приближават 
пенсионната възраст, толкова по-малко искат да се пенсионират. 
Нужни са още реформи 
Дискусията за промяната във възрастта и стажа за пенсиониране обаче е само една малка част от проблема. И в 
дългосрочен план тази мярка няма да е достатъчна, за да се премахнат негативните ефекти от застаряването на 
населението. Истината е, че системата има нужда не от връщане назад, а от още по-генерална промяна. Ако това не се 
случи, през следващите 50 години възрастните хора ще продължат да взимат ниски пенсии, които ще продължат да се 
изплащат предимно от данъци и да зависят от волята на управляващите. 
Икономисти и експерти имат различна визия за това в каква посока може да се върви. По думите на София Христова, 
изпълнителен директор на пенсионноосигурително дружество "Алианц България", преди да се правят каквито и да било 
промени, трябва да има ясна стратегия и визия за развитието на пенсионната система, както и цялостна концепция за 
необходимите реформи. 
Според Йордан Христосков, бивш управител на НОИ, един от проблемите е ниската събираемост. По негови изчисления 
през последните пет години несъбраните пенсионни вноски възлизат на около 1.5 млрд. лв. 
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"Има два начина да се стабилизира пенсионната система - да се намалят пенсиите, което политически няма да издържи, 
или чрез структурна реформа, като се премахнат фалшивите инвалидни пенсии и се ограничи ранното пенсиониране", 
убеден е Ангелов. 
Препоръките на Еврокомисията пък са да се премахнат постепенно възможностите за ранно пенсиониране, да се въведе 
една и съща пенсионна възраст за мъжете и за жените и да се прилагат активни политики по заетостта, които да 
позволят на по-възрастните работещи да останат по-дълго на пазара на труда. 
Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии пък допълва, че замразяване на възрастта на пенсиониране като мярка 
може да има смисъл, ако срещу нея се осигури политическа подкрепа да се ограничи ранното пенсиониране. 
На този фон решенията на управляващите изглеждат по-скоро неадекватни и търсещи някакъв вид популистки ефект. 
Въпросът обаче е докога пенсионната система ще може да издържи на политическите експерименти, преди на хората 
съвсем да им омръзне. 
Още една вратичка 
В пенсия да могат да излизат и хора, на които не им достигат до 24 месеца стаж или възраст, за да изпълнят 
изискванията за пенсиониране на трета категория труд (най-масовата). Това гласи едно от предложенията за промени в 
КСО на левицата. За всеки месец, недостигащ до навършване на стандартната възраст, тези хора ще взимат пенсия, 
намалена с 0.4%. По този начин максималното намаление на пенсията може да достигне до 9.6%, се посочва в мотивите 
към законопроекта. Ако се допусне, че 4500 - 5000 души годишно ще се възползват от тази възможност, от левицата са 
изчислили, че ще са им необходими допълнително 16 млн. лв. догодина, за да изплаща пенсиите и на тази група хора. 
През 2015 г. пък нужните средства ще набъбнат до 32 млн. лв. (за тези, които са се пенсионирали предсрочно през 2014 
и през 2015 г.). Аргументът на вносителите е, че така ще се даде възможност на хора, изгубили работата си, да се 
пенсионират предсрочно, вместо да търсят варианти за получаване на други социални плащания като инвалидни 
пенсии, социални помощи и др. 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Бърз закон за новите цени на тока 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/06/30/2091862_burz_zakon_za_novite_ceni_na_toka/ 
Намаляване цената на тока, отпушване на износа и създаване на нов механизъм за компенсиране разходите за зелена 
енергия са част от ефектите, които се надяват да постигнат управляващите с промените в Закона за енергетиката, които 
бяха гласувани от депутатите на второ четене в петък. 
Законодателните действия са в подкрепа на обявените от министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев 
седем мерки, които според него ще доведат до намаление от 5% на цената на електроенергията. Сред основните 
промени, които Стойнев анонсира на 17 юни, са намаляването на студения резерв и изкупуването на тока от заводските 
централи по преференциални цени само за сертифицираното количество, надвишаващо собственото потребление на 
предприятието. Окончателните промени в законопроекта бяха гласувани на второ четене в четвъртък късно вечерта от 
комисията по енергетика, а на другия ден без никакъв дебат (но затова пък директно излъчени по телевизията) бяха 
приети с гласовете на 95 депутати. Измененият закон би трябвало да гарантира законодателната рамка за въвеждането 
на нов модел на ценообразуване от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). 
В парламента Драгомир Стойнев определи промените като "едно добро дело за енергетиката и българския народ". 
Министърът заяви, че цената за промишлеността нямало да се увеличи за сметка на бита. 
На скорост и без дискусия 
Законът за енергията от възобновяеми източници ще остане непроменен, а предвидените в него промени бяха 
преместени в Закона за енергетиката. Причината за решението на комисията по енергетика е, че в петък бе предвидено 
да се гласува само Законът за енергетиката, а депутатите бързаха да дадат законодателна писта за реализиране на новия 
модел на ценообразуване и обещаното намаление цената на тока. В името на това те решиха измененията да влязат в 
сила от деня на публикуването им в Държавен вестник, а не три дни след това. Председателят на парламента Михаил 
Миков апелира президентът в най-къси срокове да издаде указ за обнародването на закона. 
Неяснотата, която витае около новия модел на ценообразуване, както и бързината, с която законопроектът се придвижи 
за няколко дни до окончателното гласуване, предизвикаха реакции на неодобрение от страна на много от участниците в 
енергийния сектор. Общи обвинения са, че законът се приема прибързано, без обществена дискусия и без оценка на 
въздействието. Големите индустриални потребители предупредиха, че провеждането на непрозрачна политика ще 
доубие българската енергетика, ще доразруши българската индустрия и ще лиши страната от икономическа 
перспектива. ЕРП от своя страна изразиха недоволство, че промените ще върнат назад процеса на либерализацията. 
Частично удовлетворение 
По отношение на либерализацията комисията донякъде се е съобразила със становищата на ЧЕЗ и ЕВН, в които те се 
обявиха срещу задължението на Доставчика от последна инстанция (ДПИ) да купува енергия за своите клиенти 
единствено от Националната електрическа компания (НЕК). ЕРП поискаха като компромисен вариант тази мярка, целяща 
да заздрави финансово НЕК, да бъде включена в преходните и заключителни разпоредби на закона с ясно фиксиран 
срок на действие. В противен случай според тях се създават условия за блокиране на либерализацията. 
Така в окончателния вариант на законопроекта вече е предвиден период от една година (ценовият период 2013-2014 г.), 
в който ДПИ ще има право да купува само от обществения доставчик. На заседанието на комисията Явор Куюмджиев 
допусна този период да бъде и две години. От текстовете в законопроекта не става съвсем ясно кога ще отпадне 
ограничението и съответно кога ДПИ ще има право да избира лица, различни от НЕК, от които да купува енергия. 
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Единствено е уточнено, че това ще стане, след като ДПИ получи лиценз, както и надлежна регистрация от ЕСО на пазара 
на балансираща енергия. 
Притеснението на електроразпределителните дружества, които до дни ще получат лицензия за ДПИ, се базират на 
опасението, че НЕК може да продава енергия на ДПИ на по-ниска цена от тази, която е на свободния пазар. Това ще 
демотивира служебно разпределените към ДПИ клиенти да не търсят услугите на крайните търговци. При обратния 
случай – продажби на по-високи цени от тези на свободния пазар, клиентите биха се ориентирали към търговците и 
съответно НЕК няма да успее да реализира енергията, която е резервирала, и това ще доведе до нови дефицити в 
системата. 
Присъстващият на заседанието на комисията Иво Лефтеров, изпълнителен директор на НЕК, изрази притеснения, че с 
новия закон компанията се връща към периода до 2007 г., когато е изкупувала цялата енергия. Лефтеров не беше 
сигурен дали това не нарушава европейските директиви. Той пожела в новия закон да бъде изрично упоменато, че 
цената, на която НЕК ще продава по свободно договорени цени, не може да бъде по-ниска от регулираната. Шефът на 
НЕК поиска още да се запише в закона ДПИ да няма право да прави прихващане при тези продажби. И двете 
предложения на Лефтеров не бяха приети. 
Зелено компенсиране 
Разходите за зелената енергия вече няма да са част от такса пренос под формата на зелена добавка, а ще бъдат 
компенсирани чрез два нови европейски инструмента. 
Първият приход ще бъде от търговете на квоти за емисии парникови газове. Това действие е предвидено по 
европейската Директива 29/2009 г. Досега въпросът кой има право да ползва тези приходи се решаваше от 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ), което беше упълномощено от предишното Народно събрание чрез 
промените в Закона за климата да използва средствата за различни екологични проекти. 
Приходите за България до декември м.г. от търговията с емисии са били около 57 млн. евро, приведени по сметка в БНБ. 
Новият Закон за енергетиката ще фиксира използването на тези средства и очакванията са, че по тази сметка ще могат да 
се натрупат доста средства. 
Европейската директива допуска използването на приходите от търговията с парникови емисии както за директна 
помощ за енергийно бедните и за проекти за ВЕИ, така и за справяне с тежестта, която обществото поема заради 
зелената енергия. Т.е. чрез тази директива може да се избегне евентуално обвинение за държавно субсидиране, което 
не се разрешава от ЕК. 
Другите постъпления ще дойдат от продажбата на зелена енергия на други държави, членки на ЕС. Т.нар. статистическо 
прехвърляне на енергия, както се нарича продажбата на зелени сертификати, беше сред препоръките от доклада на 
Европейската комисия (ЕК) от месец май. След като новият закон го регламентира, осъществяването на търговия със 
зелени сертификати може да се извършва единствено с междуправителствени споразумения, каквито вече има в ЕС. 
България е достигнала междинната си цел за производството на зелена енергия към момента и това й дава възможност 
да продава зелени сертификати на страни като Полша и Великобритания, които още не са постигнали целите си. 
Според Явор Куюмджиев преференциалната цена за изкупуване на зелена енергия в България е една от най-ниските в 
съюза, което дава възможност на страната да се позиционира добре на този пазар, на който вече търгуват страни като 
Гърция и Италия. Тъй като това е нов подход за целия съюз, не е още ясно колко реално могат да бъдат приходите по 
тази линия, но за ВЕИ бранша промяната в закона е важна, защото дава механизма, по който правителството може да 
предприема действия за намаляване на напрежението, което зелената енергия създава като разход в системата. 
Запушване на дефицита 
В новия закон от такса пренос се изваждат зелената и кафявата добавка, както и невъзстановяемите разходи. Целта е 
таксата да достигне нивата си от юни м.г., преди въвеждането на сега действащия модел на ценообразуване. Това по 
думите на Куюмджиев щяло автоматично да отпуши износа, вкарвайки в системата по различни оценки между половин 
и 1 млрд. лева свежи пари годишно. След отпадането на тези такси обаче се създава дефицит в системата, който в новия 
закон се предвижда да бъде покриван по няколко начина. 
Освен вече споменатите приходи от квоти и от продажби на зелени сертификати третата възможност се състои във 
въвеждането на такса, която да се плаща от стопанските потребители на високо и средно напрежение, които са излезли 
на свободния пазар, включително и от тези, които са разпределени служебно към ДПИ. В закона влиза текст, който 
регламентира плащането на тази такса и от онези потребители, които изберат да купуват вносен ток. 
Застраховка 
Депутатите приеха решение за удължаване на ценовия регулаторен период до 31 юли 2013 г. вместо 1 юли. Рамадан 
Аталай мотивира това решение с необходимостта, ако по стечение на обстоятелствата законът не влезе в сила, ДКЕВР да 
има възможност при удължаване на ценовия период да не бъде обвинена в нарушение. Такъв казус би се създал, ако 
президентът Плевнелиев наложи вето върху закона. За това още преди приемането на законопроекта вече го призоваха 
в свое отворено писмо представители на индустрията. Прехвърлянето на тежестта на т.нар. цветни добавки от преноса 
към индустрията ще доведе според тях до фалит на останалите малко на брой големи индустриални предприятия. 
 
√ Песимизъм сред бизнеса 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/06/30/2093513_pesimizum_sred_biznesa/ 
Политическата нестабилност вече потиска и икономическата активност, показва изследването на Националния 
статистически институт (НСИ) за бизнес климата. Общата оценка за стопанската конюнктура се понижава с 0.7 процентни 
пункта, като се подобрява единствено в промишления сектор, чиято продукция е предназначена главно за износ. Всички 
останали сектори, чиято активност зависи от състоянието на българската икономика, а не от външни фактори – услуги, 
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строителство и търговия на дребно, бележат влошаване. 
НСИ получава данните за бизнес климата с анкета сред предприемачи и мениджъри, които оценяват както текущото 
състояние на средата, така и перспективите в краткосрочен план (до шест месеца напред). Изследването за стопанската 
конюнктура е най-близкото проучване до използвания на Запад показател за поръчките на компаниите (purchasing 
managers' index) и ако се прилага правилно, може да е индикатор за посоката, в която се развива българската 
икономика. 
Точно оценките на бизнеса показват, че икономиката се развива по негативния сценарий, който анализаторите 
прогнозираха след оставката на кабинета "Борисов". Тогава благоприятният вариант включваше бързо съставяне на 
стабилно правителство, а негативният беше слабо коалиционно правителство, което да работи под натиск. 
Влошаването 
Най-сериозно влошаване на бизнес средата се отчита в сектора търговия на дребно, където оценката се понижава с 5.3 
процентни пункта. "Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца 
прогнозите им (на анкетираните – бел. авт.) са по-резервирани", коментират от НСИ. Основна причина за това е 
несигурната икономическа среда, но засега компаниите от бранша очакват цените им да останат без промяна в 
следващите месеци. 
По същия начин средата се възприема и от компаниите в сектора на услугите. Те понижават оценката си за настоящата 
икономическа ситуация и ревизират своите прогнози за следващите шест месеца, а като едно от основните притеснения 
посочват недостатъчната осигуреност с поръчки. Оценката за бизнес климата в сектора се понижава с 1.2 процентни 
пункта. 
Летният сезон, който трябва да бъде най-активната част от годината за строителните компании, може също да се окаже 
разочароващ. Анкета сред представители на бранша показва, че те вече имат по-резервирани очаквания за лятото и 
есента, а общата оценка за бизнес климата в техния сектор се понижава с един процентен пункт. Въпреки това обаче и 
компаниите в строителството не очакват да се наложи понижаване на цените им. 
Оптимизъм в индустрията 
В контраст се представят компаниите от индустриалния сектор. Те се радват на увеличени поръчки както от страната, 
така и от чуждестранните си партньори, а анкетираните представители на индустриалните компании са направили по-
оптимистични оценки за средата, в която оперират, и перспективите в близките месеци. Като резултат оценката за 
бизнес климата в сектора се повишава с два процентни пункта спрямо май. 
Заводските цени продължават да падат 
Българските индустриални производители понижават цените си трети пореден месец, показват данните на НСИ за май. 
В сравнение с април спадът е с 0.8%. По-ниските заводски цени са сигнал за възможно поевтиняване и на крайните 
продукти, но дефлацията е също толкова притеснително явление, колкото и високата инфлация. Ако тя не е следствие от 
по-висока производителност, причините за нея са свито търсене и доходи, а основният риск в такива случаи е 
повишаване на безработицата. 
Спрямо миналия май цените падат средно с 1.02%, а тенденцията за понижаване е видна и при данните на годишна 
база, където спадът продължава втори пореден месец. 
Преносът на тези тенденции върху потребителските цени вече се наблюдава, като на месечна база вече има три 
поредни месеца на дефлация. На годишна база пък все още цените растат, но темповете на покачване се забавят. 
На месечна база най-сериозно поскъпва производството в химическата промишленост – с 2.2%, а на дрехи с 1.1 на сто. 
Химическите продукти поскъпват най-сериозно и на годишна база – с 6.5%. Освен тях обаче в първата тройка по 
поскъпване са храните с 5.6% и напитките, чиито цени растат с 4.9%. 
 
 
√ Бюджетна сделка на ръба 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2013/06/30/2093542_bjudjetna_sdelka_na_ruba/ 
Споразумение в последната минута. Тези думи напоследък са се превърнали в синоним на резултата от европейските 
срещи на върха. Този път обаче сделката беше постигната не само в последната минута, но и на косъм. В края на 
миналата седмица Европейският парламент, Европейската комисия и правителствата на ЕС се договориха за 
многогодишния бюджет на блока въпреки заплахата споразумението да бъде блокирано от евродепутатите. 
"Това е добра сделка за Европа", обяви председателят на еврокомисията Жозе Мануел Барозу. Ръководителят на 
Европейския парламент Мартин Шулц определи споразумението като "приемлив резултат", но добави, че ще се бори, за 
да получи абсолютното мнозинство в парламента, което е необходимо, за да бъде окончателно приет бюджетът. 
Повече гъвкавост 
Тъй като сумата от 908 млрд. евро, договорена през февруари от държавите членки, не подлежеше на предоговаряне, 
спорните моменти бяха как да се похарчат парите, пише EUobserver. Евродепутатите, които първоначално не бяха 
съгласни с твърде малката според тях сума, искаха да се уверят, че всички пари ще бъдат използвани, защото 55 млрд. 
евро от сегашния многогодишен бюджет или не са изразходвани, или пък са отишли не по предназначение. 
Със споразумението ще бъде въведена повече гъвкавост за използване на непохарчените за една година пари през 
следващата. Преди това бяха предвидени не повече от 24 млрд. евро за годишни трансфери с таван от 3 млрд. евро за 
първите три години. След това таванът трябваше да бъде вдигнат с 1 млрд. евро годишно, достигайки 8 млрд. за 2020 г. 
Последно обаче беше договорено да няма никакъв таван за първите три години и лимит от 7 млрд. евро през 2018 г., 9 
млрд. през 2019 г. и 10 млрд. през 2020 г. 
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По думите на еврокомисаря по бюджета Януш Левандовски благодарение именно на тази гъвкавост в новото 
споразумение може да се използват напълно договорените 908 милиарда евро, пише EurActiv. 
Депутатите успяха да гарантират и задължителна клауза за ревизия. Тя ще позволи на европарламента да направи 
преглед на разходите в средата на седемгодишния период. Парламентът също така си спечели обещание от Брюксел да 
обмисли как да направи бюджетния цикъл петгодишен, колкото е и мандатът на евроинституциите.  
Рано е за оптимизъм 
Сделката трябва да бъде одобрена единодушно от държавите членки и с абсолютно мнозинство от евродепутатите. Част 
от споразумението зависи и от съгласието на страните да покрият дупките в бюджета за 2013 г., което обещаха да 
направят най-късно до 9 юли. "Става въпрос за взаимно доверие", настоя Шулц, като посочи, че ако правителствата не 
изпълнят обещанието си, а парламентът е гласувал за приемане на бюджетната рамка за 2014 - 2020 г., тогава работата 
по 72-те законодателни мерки, необходими за задействането на бюджета, незабавно ще бъде спряна. 
Миналата седмица несъгласие с бюджета изрази Групата на социалистите и демократите, която е втората по големина в 
европарламента. "Като докладчик на Европейския парламент препоръчах на колегите си да не приемаме гласуване на 
дългосрочния бюджет по време на пленарната сесия в Страсбург идната (тази - бел.ред.) седмица. Това, което 
преговорният ни екип постигна, е недостатъчно", заяви евродепутатът Ивайло Калфин, който е докладчик на парламента 
по темата. 
По думите му отстъпките на държавите членки са незначителни. "Основното ми безпокойство е, че с този бюджет ЕС 
няма да може да финансира политиките си така, както са заявени от същите лидери, които сега се противопоставят на 
исканията на парламента", допълни той. "Основното искане на парламента не е да се увеличава бюджетът, а да получим 
гаранции, че всички средства, които вече са заявени, ще бъдат изплатени от страните членки", обясни той. На 
пленарното заседание на парламента тази седмица предстои да видим дали евродепутатите са останали доволни от 
договореното в Брюксел. 
Скептично за младежката безработица 
За малка победа в борбата с кризата беше обявено решението на европейските лидери да отделят 6 млрд. евро за 
борба срещу младежката безработица. "Инициативата за младежта" засяга регионите с най-голяма безработица сред 
младите. Около 100 милиона евро е бюджетът за стимулиране на младежката заетост, предвиден за България. Целта на 
инициативата е да гарантира, че на всички младежи на възраст до 25 години ще се осигури добро предложение за 
работа, за включване във форма на продължаващо образование, за обучение или провеждане на стаж в рамките на 
четири месеца след като са завършили образование или са останали безработни. 
Предвидените 6 млрд. евро ще бъдат задействани през 2014 г. и 2015 г., а след това ще бъдат предоставени още 2 млрд. 
евро до ревизията на бюджета през 2017 г., обясни Януш Левандовски. 
Икономисти обаче определиха схемата като упражнение по PR и дори самите лидери признаха, че от плана ще има слаб 
ефект, ако самите държави членки не предприемат действия, пише EurActiv. "Това са доста пари, но, разбира се, всеки 
трябва да разбере, че основната отговорност е в ръцете на правителствата и инструментите трябва да бъдат използвани 
или прилагани на национално ниво", подчерта финландският премиер Юрки Катайнен. "Европейските решения може 
частично да помогнат, но това не е основното нещо". 
Германия, която като най-голяма икономика в ЕС поведе борбата срещу кризата, беше особено настойчива за плана за 
младежка заетост, опасявайки се, че може да бъде обвинена за всяко социално недоволство, свързано с безработицата, 
и то на фона на наближаващите през септември федерални избори. За да подчертае загрижеността си, германският 
канцлер Ангела Меркел ще бъде домакин на специална среща, посветена на безработицата, тази седмица. Повечето 
лидери на ЕС ще се съберат отново в Берлин, макар че никой не очаква значителни решения там, посочва Reuters. 
 
Вестник Труд 
 
√ КНСБ: 2400 лева таван за осигуряване 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2108536 
КНСБ настоява максималният осигурителен доход да се увеличи от 2200 лв. на 2400 лв. от 1 януари 2014 г., заяви 
изпълнителният секретар на синдиката Ася Гонева.  
Ръстът ще даде глътка въздух на осигурителната система, тъй като ще вкара повече приходи в нея, твърди Гонева. 
Разчетите на КНСБ показват, че допълнителните постъпления за 2014 г. ще са 37 млн. лв. 
По закон максималната пенсия е 35% от максималния осигурителен доход. Това означава, че ако искането на КНСБ бъде 
изпълнено, от догодина таванът на пенсиите ще се вдигне до 840 лв. В момента възрастните получават най-много 770 
лв. 
Според Гонева, ако през 2014 г. пенсиите бъдат повишени по швейцарското правило (половината от ръста на 
осигурителния доход и инфлацията за предходната година), най-вероятно увеличението ще е с 2,5%. Същият процент 
посочи наскоро и финансовият министър Петър Чобанов. Ръстът на пенсиите ще струва 110 млн. лв. допълнително за 
второто полугодие на 2014 г. 
КНСБ припомни и искането си възрастните с пенсии до 200 лв. да получат коледни добавки. Според профсъюза 
плащането трябва да е диференцирано - хората с най-ниски доходи да получат най-голяма добавка. 
Друго искане на синдиката е минималният размер на обезщетението за безработица да се вдигне от 7,20 лв. на 9 лв. 
Това ще увеличи годишните разходи за обезщетения с 35 млн. лв. “Убедени сме, че това може да бъде преглътнато от 
системата, въпреки че фонд “Безработица” е на дефицит”, твърдят от КНСБ. 
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Вестник Преса 
 
√ Три варианта за коледни добавки 
http://pressadaily.bg/publication/18265-%D0%A2%D1%80%D0%B8-
%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/ 
Три варианта за коледни добавки за пенсионерите обсъжда социалното министерство със синдикатите. „Който и от тях 
да стане, ще е от полза“, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров. По думите му министърът на труда д-р 
Хасан Адемов бил склонен за отпускането на парите. И трите варианта предвиждат да се дадат допълнителни средства 
на хората с пенсии до 200 лева. Става въпрос за близо 740 хиляди от всички 2,2 милиона пенсионери в страната. 
Вариантите ще струват съответно 30 милиона, 41 милиона и 60 милиона лева. Те предвиждат раздаване на суми от 20 до 
50-60 лева на калпак. 
Чак наесен обаче ще стане ясно дали в бюджета има пари за добавките. Ако управляващите изпълнят намерението си от 
1 юли догодина всички пенсии да се увеличат по т.нар. швейцарско правило, повишението ще е 2,5 процента, каза 
изпълнителният секретар на КНСБ Асия Гонева. В момента най-ниската пенсия е 150 лева, а най-високата - 770. 
Повишението ще струва 110 милиона лева. Сега разходите на парите за старини са над 7 милиарда лева годишно. КНСБ 
настоява от 1 януари 2014 година максималният осигурителен доход да стане 2400 лева вместо досегашните 2200. По 
данни на НАП с доход над 2200 лева са 81 300 българи. Ако доходът се повиши, автоматично ще се увеличи и таванът на 
пенсиите - от 770 ще стане 840 лева, тъй като този таван е 35% от максималния осигурителен доход. 
В момента на тавана от 770 лева са ограничени 50 хиляди пенсионери. Минималната работна заплата да стане 380 лева 
от 1 януари, иска още КНСБ. В момента тя е 310 лева и правителството обмисля от 1 октомври сумата да стане 340 лева. 
Повишението й с тези 30 лева ще струва 45 милиона лева на работодателите, каза още Гонева. 
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