Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
inews.bg
√ Васил Велев: Безотговорният призив за незабавни избори обслужва мафията
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_l.a_c.382_i.302471.html
Преди дни Йордан Матеев, представител на работодателските организации, изпълнителен директор на Сдружението за
модерна търговия към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), в ефира на БНР
коментира протестите, мерките на правителството, представителността на работодателските организации.
"Голяма част от протестиращите, които аз видях, всъщност са хората, които създават БВП", казва Матеев.
"В социалните мерки на кабинета, в първа точка, където са социалните мерки, основно преразпределение на БВП, т.е.
вземаме от тези, които са на жълтите павета, и даваме на тези, които са в нужда. Даже може да бъдат смятани като опит
да се противопоставят различни части на обществото. Например голяма част от протестиращите, които аз видях,
всъщност са хората, които създават БВП", казва още Матеев.
"Но хората, които са на жълтите павета, знаят, че раздаването, преразпределянето на БВП не решава основния проблем.
За да можеш да преразпределиш нещо, трябва първо то да бъде създадено. Няма как да създаваш блага, ако не
създадеш благоприятна среда за правене на бизнес, ако не създадеш работеща съдебна система, която да решава
споровете, ако не създадеш върховенство на закона и сигурност, че престъпниците в тази държава ще получат своето
наказание и това ще стимулира и бизнеса, и политиците да играят по правилата", посочва Матеев.
Той изрази мнение, че "едно такова правителство не може да проведе никакви реформи".
Освен КРИБ миналата седмица iNews веднага потърси и другите работодателски организации за коментар – Асоциация
на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК) и Българска търговско-промишлена
палата (БТПП). Отговори обаче получихме само от председателя на АИКБ Васил Велев.
Ето ги и тях:
- Споделяте ли мнението, че протестиращите са тези, които създават БВП на България, и мерките на настоящото
правителство са насочени срещу тях?
БВП се създава главно от над двата милиона заети в икономиката. И се създава, когато се работи.
Кои мерки са насочени срещу тях?
Промените в закона за енергетиката ли? Да, няколко компании, които се обогатяват, продавайки скъпа ел. енергия, за
сметка на милиони домакинства и стотици хиляди фирми, ще си намалят печалбите.
Или подготвящото се антимонополно законодателство в защита на потребителите? Да, при приемането му ще се
намалят кражбите и свръхпечалбите както на естествените монополи, така и на изкуствено създадените такива, а
милионите потребители ще получат по-добри цени и качество на стоки и услуги.
Или пък новият закон за обществените поръчки? Който има за цел да осигури честно състезание и да ограничи
нагласените търгове?
Или се защитават контрабандата на цигари, алкохол и горива и затова не трябва да се предприемат мерки за
ограничаването ѝ?
А що се отнася до протестите, когато те са цивилизовани и не пречат на останалите хора да си вършат работата, ние ги
подкрепяме енергично! Подкрепяме ги като пряк граждански контрол и средство да заставят парламент и правителство
да променят модела, да променят системата, при която властта, а не трудът, е средство за обогатяване. За да се смени
моделът, трябва да се организира по-добре гражданското общество и да се насочат протестите към конкретни мерки промени в изборното законодателство, премахване на икономическите основи на олигархията и
мафията. Безотговорният призив за незабавни избори и за "избори до дупка", както и противопоставянето на "леви и
десни", "сини и червени", "февруарски и юнски", прекрасно обслужва мафията, олигархията и партокрацията. Не
способства за смяна на модела, а за смяна на малка част от облагодетелстваните от него! А смяна на пет правителства за
една година не е добър сценарий за икономиката.
- Подкрепяте ли мерките, които кабинетът "Орешарски" предприема - в посока намаляване цената на
електроенергията? А какво е мнението ви за увеличаването на минималната работна заплата, за покачването на
размера на майчинските, връщането на швейцарското правило за индексации на пенсиите?
Мерките не са само в посока намаляване цената на ел. енергията. Те са и за цялостно оздравяване на
електроенергетиката, за възобновяване на износа, работата на мините и т.н.. Тези мерки следва да се подкрепят.
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Що се отнася до увеличаването на минималната работна заплата - няма нито една причина АИКБ да промени позицията
си. Ние сме категорично против ново увеличение на МРЗ през 2013 г.
Връщането на швейцарското правило за индексации на пенсиите едва ли се оспорва от някого. Покачване размера на
майчинските трябва да бъде съпроводено с намаляване на срока, според нас.
- Коя е най-голямата работодателска организация у нас?
През 2012 г., в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда, се проведе процедура за установяване на
представителност на организациите на работодателите. Даже бяха актуализирани критериите. Четири организации
покриха всички изисквания. По НИТО ЕДИН КРИТЕРИИ на закона КРИБ НЕ Е на първо място, както те се
самопровъзгласяват. А по най-важните е на ПОСЛЕДНО или ПРЕДПОСЛЕДНО. КРИБ са на първо място единствено по
брой монополисти и по брой "спечелени" обществени поръчки. Това не ги прави нито най-големи, нито найпредставителни, но обяснява защо не се чувстват никак добре, ако не са близо до управляващите, с всички сили се
стремят към тази близост, а ако не могат да я постигнат, за тях е достатъчно основание да искат незабавно предсрочни
избори.
А документираната истина кой кой е сред работодателите може да видите в таблицата по-долу:
http://bica-bg.org/admin/admin/upload/2575_tablica_kolichestveni%20pokazateli_npro.pdf
Най-много икономически дейности са упълномощили АИКБ да ги представлява.
Най-много членове и заети има БТПП.
Най-много териториални структури има БСК.
И трите организации (АИКБ, БТПП и БСК) са членове на МОР (Международната организация на работодателите).
Единствената българска организация на работодателите, която не е член на световното, а и на европейското семейство
на работодателите, е КРИБ.
Телевизия Bulgaria on Air
√ Актуализацията на бюджет 2013
http://www.youtube.com/watch?v=DZ1vZ8hHjzo
Видео от участието на Васил Велев в предаването Investbook от 02.06.2013г.
Гост в студиото: Петко Вълков, изпълнителен директор на Конкорд Асет Мениджмънт. По телефон ще чуете и мнението
на Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Вестник Дума
√ Димитър Манолов: След Дянков всеки финансов министър изглежда симпатичен
http://duma.bg/node/57612
След Дянков всеки финансов министър може да изглежда симпатичен на публиката и да направи добри неща. Това
заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов пред Нова ТВ вчера.
Според него "Орешарски може да е всякакъв, но той е твърде добър и консервативен финансист. Не ми се струва, че ще
тръгне на някаква авантюра, освен ако не го притиснат". С тези думи той коментира планираната актуализация в
бюджета за тази година.
"Важно за нас като представители на работодателите е, че няма да се повтори това, което се случи преди 4 години - да
не се разплати държавата с бизнеса за изпълнени обществени поръчки. Обещават да не се задържат плащания и да се
разплати със задържаните до края на август", заяви от своя страна Васил Велев от Асоциацията на индустриалния
капитал в България.
Вестник Класа
√ Увеличават защитните мерки на работниците при фалит
http://www.klassa.bg/news/Read/article/234146_%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%
B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B
A%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5
+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82+
В промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя,
приет на първо четене от бюджетната комисия се повишава степента на социална закрила на работниците и
служителите при неплатежоспособност на техния работодател. Законопроектът цели да гарантира социалните права на
работниците и служителите при специфични случаи на несъстоятелност, при които е налице значително забавяне на
процедурата по обявяване в неплатежоспособност и забавяне изплащането на дължимите обезщетения. С предлаганите
промени се увеличава периодът, през който работодателят е осъществявал дейност преди началната дата на
неплатежоспособността - от 6 месеца на 12 месеца, за да могат работниците и служителите да се ползват от
предвидените права по този закон.Увеличава се и размерът на гарантираните вземания от 3 на 6 начислени, но
неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 месеца. Повишава се и
максималният размер на гарантираните вземания на работниците и служителите от 1 000 лв. на 1 200 лв.Финансовите
измерения на предложените мерки са твърде скромни и са във възможностите на бюджета на Фонда за гарантиране
вземанията на работниците и служителите, в него има свободни около 220 млн.лв. за тази и за следващите години.
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Фондът разполага със значителен ресурс –това ще струва около 500 хил. лв. за 2013 г. и около 2 млн.лв. за следващата
2014 г., което не е значим разход, заяви зам.министърът на финансите Людмила Елкова. Ивелин Желязков от
Асоциацията на индустриалния капитал заяви, че от неговата организация не подкрепят законопроекта, защото този
фонд е формиран от работодателите като гаранционен и целеви фонд за точно определени нужди. От КРИБ и БСК също
не подкрепят законопроекта. Фондът набъбва, ползва се малка част от него за компенсации, а проблемът с
безработицата в страната расте, изрази несъгласие в работодателите депутатът от КБ Румен Гечев. Председателят на
бюджетната комисия Йордан Цонев от ДПС заяви,че до второто четене членовете на комисията ще се опитат да сближат
позициите на вносителите и работодателите.
vesti.bg
√ Мерки за закрила на работниците при фалит на техния работодател
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5901351
В промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя се
повишава степента на социална закрила на работниците и служителите при неплатежоспособност на техния
работодател.
Този текст гледаха днес и одобриха на първо четете депутатите от бюджетната комисия в НС, предаде репортер на
БГНЕС. Законопроектът цели да гарантира социалните права на работниците и служителите при специфични случаи на
несъстоятелност, при които е налице значително забавяне на процедурата по обявяване в неплатежоспособност и
забавяне изплащането на дължимите обезщетения.
Предлагат се следните комплексни мерки за постигане на набелязаните цели: първо, увеличаване на периода, през
който работодателят е осъществявал дейност преди началната дата на неплатежоспособността - от 6 месеца на 12
месеца, за да могат работниците и служителите да се ползват от предвидените права по този закон.
На второ място, увеличаване на размера на гарантираните вземания от 3 на 6 начислени, но неизплатени месечни
трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 месеца. И на трето място-увеличаване на
максималния размер на гарантираните вземания на работниците и служителите от 1 000 лв. на 1 200 лв.
Финансовите измерения на предложените мерки са твърде скромни и са във възможностите на бюджета на Фонда за
гарантиране вземанията на работниците и служителите, в него има свободни около 220 млн.лв. за тази и за следващите
години. Фондът разполага със значителен ресурс –това ще струва около 500 хил. лв. за 2013 г. и около 2 млн.лв. за
следващата 2014 г., което не е значим разход, заяви зам.министърът на финансите Людмила Елкова. Ивелин Желязков
от Асоциацията на индустриалния капитал заяви, че от неговата организация не подкрепят законопроекта, защото този
фонд е формиран от работодателите като гаранционен и целеви фонд за точно определени нужди. От КРИБ и БСК / с
някои изключения-бел.р./ също не подкрепят законопроекта.
Фондът набъбва, ползва се малка част от него за компенсации, а проблемът с безработицата в страната расте, изрази
несъгласие в работодателите депутатът от КБ Румен Гечев. Председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев от ДПС
заяви,че до второто четене членовете на комисията ще се опитат да сближат позициите на вносителите и
работодателите. /БГНЕС /
dobrichmedia.com
√ Обсъждат мерки за закрила на работниците при фалит на работодателя
http://www.dobrichmedia.com/news/balgariia_13/obsazhdat-merki-za-zakrila-na-rabotnitcite-pri-falit-narabotodatelia_2219.html
C промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя се
повишава степента на социална закрила на работещите при неплатежоспособност на фирмата,която ги е наела.
Промените бяха одобрени на първо четене от депутатите в бюджетната комисия на Народното събрание.
Законопроектът цели да гарантира социалните права на работниците и служителите при специфични случаи на
несъстоятелност, при които е налице значително забавяне на процедурата по обявяване в неплатежоспособност и
изплащането на дължимите обезщетения.
Предлагат се следните комплексни мерки за постигане на набелязаните цели: увеличаване на периода, през който
работодателят е осъществявал дейност преди началната дата на неплатежоспособността - от 6 месеца на 12 месеца, за
да могат работниците и служителите да се ползват от предвидените права по този закон. На второ място е увеличаване
размера на гарантираните вземания от 3 на 6 начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични
обезщетения през последните 12 месеца. И на трето място-увеличаване на максималния размер на гарантираните
вземания на работниците и служителите от 1 000 лв. на 1 200 лв.
Финансовите измерения на предложените мерки са твърде скромни и са във възможностите на бюджета на Фонда за
гарантиране вземанията на работниците и служителите, в него има свободни около 220 млн.лв. за тази и за следващите
години. Фондът разполага със значителен ресурс –това ще струва около 500 хил. лв. за 2013 г. и около 2 млн.лв. за
следващата 2014 г., което не е значим разход, заявяват от финансовото министерство. От Асоциацията на индустриалния
капитал не подкрепят законопроекта, защото този фонд е формиран от работодателите като гаранционен и целеви фонд
за точно определени нужди. От КРИБ и Българската стопанска камапа също не подкрепят законопроекта.
Фондът набъбва, ползва се малка част от него за компенсации, а проблемът с безработицата в страната расте, изрази
несъгласие с работодателите депутатът от Коалиция “За България” Румен Гечев. Председателят на бюджетната комисия
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Йордан Цонев от ДПС заяви,че до второто четене членовете на комисията ще се опитат да сближат позициите на
вносителите и работодателите.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Moody's прогнозира 1.2% икономически ръст за България през 2013 г.
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/03/2096317_moodys_prognozira_12_ikonomicheski_rust_za_b
ulgariia/
Рейтинговата агенция Moody’s прогнозира 1.2% растеж за българската икономика през тази година и 2.4% през 2014 г.
Това съобщи Министерството на финансите, цитирайки годишния кредитен анализ на агенцията. Очакванията на
агенцията са, че стабилизирането на еврозоната към края на годината ще повиши отново износа на българските
компании, а успоредно с това вносът ще расте, движен от частното потребление.
Въпреки това се дава положителна оценка за преориентирането на български фирми към пазари извън Европейския
съюз, като по този начин се намалява зависимостта от пренос на европейските проблеми в българската икономика.
Прогнозата на агенцията съвпада с тази на Световната банка отпреди месец, докато правителството очаква БВП да се
повиши през тази година с 1%, а Европейската комисия - с 0.9 на сто.
Анализаторите на Moody’s изтъкват, че високата безработица продължава да притеснява домакинствата и да потиска
потреблението, а в строителството и промишлеността компаниите продължават да реагират на спадащите поръчки с
освобождаване на работници вместо с намаление на заплатите им.
Заради проблемите на трудовия пазар и необходимостта държавата да компенсира безработните със социални
трансфери от агенцията очакват свиването на бюджетния дефицит да се забави и през 2014 да е 1.3% от брутния
вътрешен продукт, което е същото отношение като заложеното за тази и миналата година.
Добра оценка получава надзорът над банковата система и според анализаторите той е "ефективен" и важен фактор за
това банките да не се превърнат в тежест на бюджета по време на глобалната финансова криза.
Вестник Стандарт
√ Одобриха 7-годишния бюджет на ЕС
http://www.standartnews.com/svyat-evropeyski_sayuz/odobriha_7godishniya_byudzhet_na_es-194958.html
Европейският парламент одобри дългосрочния бюджет на ЕС след месеци на преговори между страните членки, след
като миналата седмица се постигна договореност между евродепутати, министри и Европейската комисия. С 474 гласа
„за", 193 „против" и 42 въздържали се в сряда Парламентът прие резултата от преговорите със Съвета за дългосрочния
бюджет на ЕС — Многогодишната финансова рамка за 2014―2020 година (МФР).
Общата сума на бюджета за периода 2014-2020 г. е 960 млрд. евро и за първи път в историята на съюза в него разходите
са намалени. През февруари страните трудно се договориха за бюджетните съкращения - за тях настояваха
Великобритания, Германия, Холандия и Швеция, а страните, които са нетни бенефициенти, като Гърция, Испания и
новите членки от Централна и Източна Европа искаха по-голям бюджет. На 19 юни преговорите постигнаха резултати,
които Парламентът обяви за недостатъчни, затова и разговорите продължиха и през миналата седмица в рамките на
подготовката за Съвета. Накрая председателят Мартин Шулц, основният преговарящ от ЕС Ален Ламасур (ЕНП, Франция),
мин.-председателят на Ирландия Енда Кени, външният министър Иймън Гилмър и председателят на Комисията Жозе
Мануел Барозу постигнаха съгласие, което получи одобрението на основните политически групи в Парламента и
страните членки.
В заключителните преговори беше постигнато споразумение да бъде увеличен Фондът за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица от 2,5 на 3,5 милиарда евро. Допълнителният един милион може да се използва от страните
членки по тяхно желание за схемата за разпределение на храни.
Парламентът постигна компромис - той предвиди средносрочен отчет на разходите в края на 2016 г., както и
неусвоените фондове от една година да се прехвърлят към следващата, а няма да се връщат към националните
бюджети, както досега. Парламентът добави „клауза за ревизия", която да даде на следващите Парламент и Комисия
възможност да се произнесат по бюджета, с който в противен случай трябваше да се съобразяват до края на мандатите
си, без всъщност да са имали отношение към приемането му.
Комисията ще представи преглед за функционирането на МФР, взимайки предвид икономическата ситуация. Ще бъде
обърнато особено внимание на привеждането на срока на МФР (7 години) в съответствие с 5-годишния политически
цикъл на европейските институции. Прегледът ще бъде съпътстван от законодателно предложение за ревизия.
Евродепутатите настояват първо да се гласува добавката от 11,3 млрд. евро за 2013 г., преди да се утвърди
Многогодишната финансова рамка (бюджетът 2014-2020 г.). Тя е необходима, за да се покрият разходи, прехвърлени в
настоящата година от 2012. Съветът заяви, че ще изпълни ангажимента си за финансиране на изискуемите за 2013 г.
задължения в размер на 11,3 млрд. евро. Министрите на икономиката и финансите на страните членки ще вземат
официално решение за първия транш от 7,3 млрд. евро до 9 юли най-късно, а в началото на есента ще решат за втория.
Това беше важен въпрос за Парламента, тъй като той иска да се увери, че бюджетът за 2014 година (първият за новата
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МФР) няма да бъде натоварен със стари неплатени сметки. ЕП няма да даде съгласието за регламента за МФР или за
приемането на бюджета за 2014 г., докато новият изменен бюджет, покриващ остатъка по дефицита (определен от
Комисията), не бъде приет от Съвета.
Финалното гласуване на текстовете се планира за септември или октомври. До 2009 г. Парламентът нямаше
законодателната власт да определя бюджета на ЕС. Изходът от преговорите ще бъде оформен в регламент, придружен
от междуинституционално споразумение, което трябва да получи одобрението на Парламента с мнозинство от
половината плюс един гласа от целия си състав. Парламентът е готов да гласува регламента за МФР и споразумението в
началото на есента, веднага щом нужните технически и законови условия за финализирането на необходимите текстове
са изпълнени, за да може да отразят споразумението.
Вестник Преса
√ Таванът на пенсиите няма да падне
http://pressadaily.bg/publication/18529-%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5/
Има опасност заложеното в Кодекса за социално осигуряване отпадане на тавана на новоотпуснатите пенсии от 1 януари
2014 г. да не се състои, смятат експерти. Според тях в бюджета на общественото осигуряване няма да има пари, за да се
осъществи мярката.
„Това, че се започнаха други социални промени, които изискват пари, ме кара да мисля така“, коментира
изпълнителният секретар на КНСБ и член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) Асия Гонева.
Според нея различните мерки, които управляващите предприеха, например повишението на обезщетението за гледане
на дете от 1 до 2 г. от 240 на 310 лева от 1 юли, може да попречи таванът да падне. Само вдигането на майчинството
гълта 32 млн. лева годишно.
„Трябва първо да се разгледа състоянието на пенсионната система, приходите, които намаляват“, каза за „Преса“ Григор
Димитров от Българската стопанска камара. По думите му всяко пипане „на парче“ води до негативни последици.
Таванът на пенсиите е 35% от максималния осигурителен доход, или 770 лева. За да отпадне за всички пенсионери,
трябват 10 млн. лева на месец, или 120 млн. лв. на година. И в момента над половината от парите за пенсии идват от
данъци, а не от осигуровки.
Сега са ограничени близо 53 000 пенсионери - т.е. те получават по-малко, отколкото им се полага. Те са ощетени с
различни суми - от 50 до космическите 14 230 лева. Пенсията на банкер от частна банка например би трябвало да е 15
000 лева - 100 пъти колкото минималната. Според НОИ обаче плащането на тази сума би довело до социален взрив.
Според осигурителния кодекс таванът трябваше да отпадне още 2004 г., но и тогава нямаше пари. После се очакваше
това да стане през 2010 или 2012 г., но също не се състоя. Засега е планирано да няма таван за новоотпуснатите пенсии
от 1 януари догодина. Таванът да отпадне за всички, а не само за новите пенсии, настоява обаче бившият управител на
НОИ Николай Николов.
Утре социалният министър Хасан Адемов събира на първо заседание консултативния съвет за промени в осигурителната
система, в който влизат бивши управители на НОИ и експерти по пенсионната реформа.
√ МВФ: България е финансово стабилна
http://pressadaily.bg/publication/18532-%D0%9C%D0%92%D0%A4:%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0/
Целите, зададени в бюджета на България за 2013-а година, са постижими. Това констатира мисията на Международния
валутен фонд след едноседмично посещение в страната ни, приключило вчера. МВФ приемо положително намерението
за акуалициране на бюджета, изразено от премиера Пламен Орешарски. Фонда предупреждава, че евентуален недостиг
в приходите вследствие от понижена икономическа активност или забавени плащания от ЕС не бива да бъде
компенсиран с потискане на разходите, заложени в бюджета, тъй като това ще постави под натиск крехкото
възстановяване на икономиката.
Фондът приветства увеличението на социалните разходи в съществуващите бюджетни рамки, както и намерението за
премахване на административните бариери за бизнеса. Заради застаряването на населението и продължаващата
емиграция обаче замразяването на възрастта за пенсиониране и промените в индексирането могат да доведат до
понижаване на устойчивостта на пенсионната система. Ако правителството реши да следва тези идеи, то трябва да ги
компенсира, като компенсира намалението на цените.. Инфлацията ще остане на ниско ниво. Политическата ситуация
остава нестабилна и е потециален риск за страната. МВФ приветства усилията на правителството на възобновяване на
тристранния диалог (между бизнеса, синдикати и държавата).
Международният валутен фонд констатира, че наред с "неприемливо високата безработица" България остава
макроикономически и финансово стабилна. Финансовата система е "добре капитализирана", с висока ликвидност,
дължаща се на ограниченото търсене на кредити и ръста на депозитите. Сред рисковете за българската икономика се
сочат несигурността в еврозоната и политическата ситуация в страната.
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economynews.bg
√ Три мерки срещу младежка безработица
http://www.economynews.bg/%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-news46745.html
Парламентът прие на първо четене мерки за борба с младежката безработица. Депутатите одобриха единодушно два
законопроекта за промени в Закона за насърчаване на заетостта. Единият е внесен от Сергей Станишев и група народни
представители и предвижда осигуряване на първо работно място на безработни млади хора до 29-годишна възраст,
завършващи средно или висше образование.
Предлага се на работодателя да се предоставят средства за пенсионни и здравни осигуровки за период от 6 до 18
месеца, както следва: 30% за първите 6 месеца, 50% за следващите 6 месеца, 75% за последните 6 месеца.
Работодателят се задължава да продължи договора с лицето за срок, не по-кратък от 12 месеца след изтичане на
мярката.
Вторият законопроект е внесен от Антон Кутев и група народни представители. С него се предлага да се предоставят
субсидии на работодатели, които разкриват работни места за наемане на безработни младежи на длъжности,
съответстващи на придобитата от тях квалификация. Периодът на субсидията ще е от 6 до 18 месеца като размерът й ще
нараства от 30% за първите шест месеца, на 50% от седмия до дванайсетия месец, включително и 75% за оставащия
период.
С друга мярка се предвижда насърчаването на наемането на младежи до 29 години с основно и по-ниско образование и
без квалификация за обучение на конкретно работно място под ръководството на наставник. Предвижда се субсидиране
на заетостта на наетите лица за период до 12 месеца, както и на възнаграждението на наставника. С измененията се
регламентира и изплащането на стипендия за участващите в мотивационно обучение. Урежда се и въвеждането на
единно разрешение за пребиваване и работа и неговото издаване.
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