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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Държавата избра заем пред облигации 
Министерство на финансите вече е разпратило покани до банки, желаещи да посредничат при кредита за 700 млн. 
лв. 
 
Избран е методът, по който държавата ще набере нужните 700 млн. лв. за финансиране на дефицита и бюджетните 
плащания до края на годината. Това ще стане чрез заем, изтеглен по непознатата у нас схема Schuldschein. Тя се предлага 
основно от германски банки и се ползва за набиране на капитал както от частни корпорации, така и от общини и 
държави. Източници на "Капитал Daily" съобщиха, че екипът, сформиран да организира процедурата по набиране на 
средствата, вече е разпратил покани до около 10 банки, които предлагат този инструмент за финансиране. 
Предварителните нагласи са до 20 октомври да бъде получен не само отговор на запитването за финансиране, но и 
евентуално да има резултат от двустранното договаряне. Като срок за пласиране в поканите към кандидатите е посочен 
края на годината, макар да е възможно операцията да приключи и през ноември. 
Новият инструмент  
Специалисти от пазара коментират, че изборът на Schuldschein е възможно най-удачният вариант за момента. Чрез този 
инструмент набирането на средства става бързо, в рамките на часове. Това е стандартизиран продукт, отпускан чрез 
типизирани бланки, в които просто се вписват данните на страните по сделката и договорените параметри по нея. За 
разлика от този вид заем подготовката на облигационна емисия отнема между 3 и 6 месеца, през които се прави роуд 
шоу сред потенциалните инвеститори - време, с което България не разполага. Освен това тегленето на пари чрез 
Schuldschein е евтино, тъй като се пестят разходи за написването на проспект, от изготвянето на правен анализ и от 
таксата за рейтингова агенция, която да присъди кредитен рейтинг на издадената емисия ценни книжа. Освен това 
търсената сума е малка за облигационна емисия. 
Друга причина, поради която този вид теглене на заем се счита за разумен ход, е, че по този начин държавата прави 
добро планиране на появата си на международните облигационни пазари. Това със сигурност ще се наложи, тъй като 
през януари 2015 г. падежират глобалните облигации за 1.2 млрд. долара, за чието обслужване ще бъде нужен нов 
облигационен заем. Вече е почти сигурно, че такъв ще бъде изтеглен догодина, така че, посягайки към Schuldschein, на 
страната няма да й се наложи да излиза на пазарите два пъти в рамките на толкова кратък период от време. 
Вариант за набирането на ресурса е и издаването на самурайските облигации, коментират експерти. Инструментите се 
наричат така, защото се емитират на японския пазар и са валутирани в йени. В България обаче няма достатъчно 
специалисти, които да подготвят тегленето на пари по тази схема за толкова кратко време. Schuldschein също е непозната 
форма на поемане на дълг и тепърва ще трябва да се разписват оперативни правила и процедури за това как да се следи 
обслужването на този дълг от държавната администрация. 
Състезание за тесен кръг играчи 
В Германия има 10 банки, които предлагат финансиране чрез избраната от България схема, и сред тях са Deutsche Bank и 
потребителски ориентираната Commerzbank. Не може да се каже обаче, че конкурсът между потенциалните кредитори е 
предрешен. Състезанието между тях ще се състои в това колко ниска такса за обслужване на заема ще поискат от 
държавата, като вероятно ще се дава тежест и на предишния опит в тази сфера. В офертите си банките най-вероятно 
няма да се ангажират с конкретна лихва на отпускания заем, тъй като обикновено те са посредник в сделката, а крайният 
кредитор са институционални инвеститори, които получават срещу отпуснатите средства ценни книжа от ранга на 
депозитарните разписки. Обикновено лихвата по заема се изчислява на база на лихвеният индекс Euribor, така че 
държавата не би могла да настоява за по-изгодния към момента Libor. Освен това валутата, в която се отпуска кредитът, е 
задължително в евро. 
Друг критерий, който може да наклони везните в полза на някоя от банките (или синдикатът от банки), е възможността 
част от заема да бъде изтеглен за по-кратък период от време, като така длъжникът си прави диверсификация на 
плащанията в зависимост от календара на другите задължения. Източник на "Капитал Daily" съобщи, че правителството 
проучва възможността за тегленето на суми за 7-, 10- и 15-годишен период от време, като предпочитанията клонят към 
възможността за теглене на по заем с по-кратък матуритет, защото лихвите ще са значително по-ниски. 
Сигурните инвеститори 
Според пазарните участници кредиторите ще проявят интерес към България, защото очакват, че след няколко години тя 
ще стане част от еврозоната. Когато това се случи, книжата, издадени по силата на Schuldschein договора, автоматично 
ще влязат в списъка на Европейската централна банка като допустимо обезпечение за операциите в евросистемата. Това 
е и причината, поради която се счита, че рискът България да не получи кредит след отправените запитвания е нищожен. 
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Потенциалните инвеститори са пенсионни фондове и застрахователни дружества в Германия, които традиционно купуват 
този вид инструменти, за да ги държат до падеж. Чрез тях те диверсифицират и хеджират инвестиционните си портфейли 
и ги предпочитат заради държавната гаранция, която получават срещу отпуснатите средства. Освен това те ще оценят 
факта, че България е страната с най-нисък дълг в рамките на Европейския съюз, има валутен борд, на който резервната 
валута е евро, тоест съвпада с валутата по заема, което също минимизира риска. Всичко това обаче не променя факта, че 
тегленето на заем по този начин ще се извърши непрозрачно за данъкоплатците. Много възможно е те да не узнаят 
всички детайли и скрити разходи по него. Нито пък за какво конкретно ще бъдат изразходвани средствата. 
 
√ Остри критики на идеята за данък "слънце" 
Мярката може да ликвидира сектора, смятат депутати и инвеститори 
 
Предложението за нов данък върху приходите на фотоволтаичните централи, което дойде от Българския енергиен 
холдинг (БЕХ), беше разкритикувано от депутатите като твърде рискована мярка за покриване на финансовия дефицит в 
държавната енергетика. Инвеститори пък видяха груба държавна намеса, опит за фалиране на бизнеса им и прехвърляне 
на проблеми от държавни към частни компании. 
Данък НЕК 
На 26 септември изпълнителният директор на БЕХ Боян Боев е изпратил писмо до парламента и Министерството на 
икономиката и енергетиката, в което предлага държавата да обложи с 30-процентен данък приходите от производство 
на електричество от слънце (фотоволтаици), за да се да се подпомогне Националната електрическа компания (НЕК) и да 
се даде възможност за по-ниски цени на енергията за домакинствата. В предложението има противоречие - в мотивите 
се говори за възобновяема енергия, а в разписания законов текст се споменават само слънчевите централи. 
В писмото мярката е аргументирана с подобни практики в Чехия, Франция и Гърция, които през последните години също 
изпитаха рязко нарастване на зелените мощности. Идеята идва точно когато Върховният административен съд се 
произнесе и последните дела на ВЕИ производители срещу такса достъп. Тя изземваше до 40% от приходите на 
централите и до обявяването й за незаконна от сектора бяха събрани над 300 млн. лв. 
Другото предложение е като цяло да се намали производството на възобновяема енергия чрез ограничения при 
диспечирането на мрежата. Освен това според холдинга годишната квота за изкупуване на енергия от "местни първични 
енергийни източници (на гориво)" трябва да се удвои. Това може да се тълкува като реверанс към централите на въглища 
или биомаса. БЕХ предлага още и да се отмени задължителното изкпуване на ток от зелени мощности и когенерации, 
свързани към разпределителните мрежи на EVN, CEZ и Energo-pro. 
Въпреки че писмото е адресирано до Рамадан Аталай (ДПС) като председател на енергийната комисия в парламента, в 
петък той отказа да коментира, преди официално да се запознае с текста. 
Риск от дела и фалити 
Идеите на БЕХ не срещат подкрепа сред другите народни представители, защото данъкът ще доведе до изостряне на 
проблемите. "Това е ликвидационна мярка, особено ако се комбинира с ограничение на производството", коментира 
пред "Капитал Daily" Явор Куюмджиев от БСП, който е зам.-председател на комисията по енергетика в парламента. По 
думите му не са дооценени рисковете от съдебно обжалване на такъв данък и от ситуация, в която държавата отново да 
бъде принудена да връща пари, какъвто е случаят в Испания. Освен това според депутата около 60% от инвеститорите в 
България са чуждестранни и могат да си търсят правата по Закона за насърчаване на инвестициите. Отрицателен ефект би 
имало и върху банките, които кредитират сектора. 
Според Делян Добрев от ГЕРБ би било много трудно данъкът да бъде обоснован. "Основното опасение е, че 
прехвърлянето на пари от бюджета към НЕК може да се изтълкува от Европейската комисия като държавна помощ", каза 
пред "Капитал Daily" депутатът, който беше енергиен министър в кабинета "Борисов". И Куюмджиев, и Добрев бяха 
категорични, че зелените централи трябва да участват на пазара за балансираща енергия и да плащат при 
свръхпроизводство или недостиг спрямо предварителния график. Така могат да се наберат около 300 – 400 млн. лева 
годишно, изчисли червеният депутат. Друга възможност е да се използват приходите от продажба на парникови квоти, 
каквото предложение беше внесено през юни от БСП и ДПС. 
Заради пускането стотици мегавати соларни проекти през 2012 г. БСП обвини правителството на ГЕРБ, че е създало хаос. 
Включените към мрежата съоржения обаче са с договори, подписани по Закона за възобновяемите източници от 2007 г. 
и поправките му от 2008 г., обясни Добрев, насочвайки упреците към тройната коалиция. 
Най-острите реакции 
Логично критики към идеята дойдоха и от инвеститорите във възобновяема енергия, които за пореден път се оплакаха от 
непоследователните политики към сектора. "Подобно решение би довело до фалит на цял един сектор и допълнителна 
дестабилизация на общия икономически климат в страната", обявиха в официално становище от Българската 
фотоволтаична асоциация (БФА). Според съобщението данъкът би поставил под въпрос инвестиции за над 3 млрд. евро. 
От организацията настояват за международен одит на държавния холдинг. "Без публично да се покаже истината за 
финансовото състояние на БЕХ, не може да се търсят каквито и да било решения за оздравяване и устойчиво 
функциониране на сектора", пишат още от фотоволтаичната асоциация. 
Инвеститорите във вятърни мощности видяха злоупотреба с власт и груба държавна намеса в електроенергийния пазар. 
Предложението на БЕХ е обезпокоително и "ако бъде осъществено, ще предизвика нова вълна от съдебни дела и 
окончателно унищожаване на доверието на инвеститорите", се казва в съобщение на Българската ветроенергийна 
асоциация (БГВЕА). С представените идеи, твърдят от организацията, БЕХ се опитва да забави реформите в енергетиката 
и да прехвърли финансовите проблеми под шапката на холдинга върху другите пазарни играчи.  
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√ Институтът за пазарна икономика: Субсидираната заетост не създава трайни работни места 
Необходимо е да се изгради благоприятна бизнес среда 
 
От години предпочитаните от управляващите мерки на пазара на труда са субсидии за създаване на временна заетост. Но 
е доказано, че по този начин не се създават устойчиви работни места. По дял на разходите за директно създаване на 
работни места от общите средства за политики на пазара на труда България е сред първенците в ЕС - около 70% от всички 
изхарчени средства за заетост. Естония пък харчи около процент за субсидирана заетост. 
Това е заключението на икономистите от Института за пазарна икономика (ИПИ) в анализ за държавните мерки за 
заетост. Той е изготвен по повод приетата от Националния съвет за тристранно сътрудничество през миналата седмица 
Актуализирана стратегия по заетостта 2013 - 2020 г. Тя предвижда за периода да бъдат отделени 3 млрд. лв. за заетост, от 
които половината ще бъдат европейски средства по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", а останалите 
ще дойдат от държавния бюджет. Така всяка година правителството ще трябва да заделя по около 180 млн. лв. за мерки 
на пазара на труда. 
Анализът на неправителствената организация показва, че политически популярните мерки за създаване на субсидирана 
заетост всъщност не водят след себе си трайни работни места. 
Ниска успеваемост 
Докато в дългосрочен план (за периода 2015 - 2020 г.) сред заложените цели на стратегията е осигуряване на значително 
по-висока и устойчива производителна заетост, то дотогава от Министерството на труда и социалната политика ще 
разчитат основно на насърчаване на разкриването на нови работни места, т.е. на субсидирана заетост, става ясно от 
проекта на стратегията. За да се изпълни заложеният план до 2020 г. - коефициентът на заетост на хората между 20 и 64 
години да достигне 76% (виж графиката), трябва да бъдат създавани по 100 хил. работни места годишно, стана ясно след 
заседанието на тристранката миналата седмица. Според анализа на ИПИ обаче запазването на всички тези работни места 
до 2020 г. е нереално. 
"Дори в пика си през 2004 - 2006 г. резултатите от най-голямата програма за активна политика "От социални помощи към 
осигуряване на заетост" показват, че едва 0.27% (800 души) от участвалите са намерили трайна заетост и това е струвало 
на данъкоплатците 350 млн. лв., или по почти половин милион лева на зает", пишат от института, като се позовават на 
одит на Сметната палата. 
Фокус - бизнеса 
"Частният сектор е този, който създава трайна и ефективна заетост, а всяка програма за субсидирана заетост е харчене на 
огромен ресурс срещу незадоволителни и краткотрайни резултати", пишат от ИПИ. Затова усилията на държавата трябва 
да са насочени към първоизточника на безработицата, смятат от неправителствената организация. Мерките, които те 
предлагат, са намаляване на облагането на труда, повишаване на гъвкавостта на пазара, облекчаване на процедурите по 
наемане и освобождаване на работници, намаляване на регулациите за работно време, минимално заплащане и 
минимални осигурителни прагове, както и провеждане на мерки в областта на образованието с ясни индикатори на 
успех. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бизнесът иска да се уреди почасовото заплащане. 2000 незаети места, а безработицата расте 
Преквалификация и модерни специалности във ВУЗ съживяват пазара на труда 
 
Намаляването на работната ръка и повишаването на безработицата е проблем, който в България се задълбочава. 
Тенденцията продължава вече седем години и за съжаление застрашително се засилва. Това констатира при последното 
си проучване у нас Manpower България. В същото време има голям брой свободни работни места, за които не могат да се 
намерят служители сред застаряващото население на страната. За този проблем може да се намери комплексно 
решение, смята управляващият директор на компанията Надя Василева. В момента има над 2000 работни места, за които 
не може да се намерят веднага служители, защото трябва да преминат през дългосрочно обучение или да се промени 
акцентът на изискваните компетенции, коментира Василева, която е шеф на компанията не само за България, но и за 
Сърбия и Хърватия.  
Друга възможност за оживление на икономиката и повишаване на заетостта е изнасянето на бизнеси в България заради 
много благоприятния корпоративен данък и възможността да се наеме евтина работна ръка. От компанията предлагат да 
се създадат работни групи, които да търсят решение на проблема с разширяващата се пропаст между търсещи и 
предлагащи работа. За справяне със създалата се ситуация на трудовия пазар, няма просто, бързо и лесно решение. 
Фирмите трябва да разработят стратегии за развитие на човешките ресурси в дългосрочен аспект. В зависимост от 
нужните на бизнеса кадри трябва да се прецени дали да се отдели време за предварително обучение или да се 
назначават хора с първоначални умения и след това да се обучат.  
Образованието е следващото, на което трябва да се обърне сериозно внимание. Може да се направи анализ за кои 
компании България представлява интерес и към какви кадри има предпочитания за наемане, кои чуждоезикови 
комбинации са най-търсени. От Manpower предлагат студенти, които се обучават в специалности, с които не се очаква да 
си намерят работа, своевременно да се преквалифицират. 
Друга препоръчителна стъпка е създаването в най-кратки срокове на работни групи, които да предлагат решения на 
бизнеса. Те трябва да са съставени от изявени специалисти от HR средите, държавните институции и образователните 
общности. Важно за решаване на проблема с безработицата е и регламентирането на почасовото заплащане и наемане 
на служители. За пример може да се посочи как в Израел се обучават млади жени на IT умения, които работят почасово 
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от дома си и се грижат за децата си. Тези примери по света стават в сътрудничество с държавата, за да се увеличи броят 
на заетите. За това е необходима и промяна на трудовото законодателство. 
 
√ Регистрираме ООД с 50 лв. по-евтино  
 
С 31% да бъдат намалени таксите за регистрация на дружества с ограничена отговорност. Това са част от предложенията 
за спад на административните такси на министъра на правосъдието Зинаида Златанова. Така от 160 лв. те ще станат 110 
лв., когато са на хартиен носител и от 80 на 55 лева - на електронен. Работната група по тарифите на Агенцията по 
вписванията е предложила още финансови облекчения. Ще паднат и таксите за подаването на годишните финансови 
отчети - от 50 лева на 40 лв., ако са подадени на хартиен носител, и от 25 на 20 лв. за електронен. 
Т.г. 70% от фирмите са предпочели да изпратят отчетите си по интернет и почти не е имало опашки, твърдят от Агенцията 
по вписвания. Според тях има предложение да се върви към предоставяне на услуги на едно гише. Очаква се падане на 
тарифите за БУЛСТАТ с 24%. За имотния регистър някои такси ще намалеят с 30%, а други с по-малко, тъй като при него 
изчисляването е по-сложно. 
Обмисля се обявяване на обществена поръчка за създаването на единен информационен телефон, на който всеки 
гражданин да може да звъни и да сподели своя проблем. 
 
√ Още 370 млн. за пенсии догодина  
 
Разходите за пенсии през 2014 г. ще са с 370 млн. лв. повече, отколкото тази година, прогнозираха от НОИ пред 
Медиапул. В тази сума влизат 120 млн. лв. годишно за въвеждане на швейцарското правило за осъвременяване на 
пенсиите от 1 юли. Пенсионната ваканция, която се кани да въведе правителството по настояване на БСП, ще струва на 
държавата около 45 млн. лв. допълнително. Ако бъде спряно увеличението на възрастта за пенсиониране и трудовият 
стаж, се очаква през идната година в заслужен отдих да излязат 15 300 пенсионери повече от планираното. От години 
парите от осигуровки не са достатъчни да покрият разходите за пенсии. Още не е ясно дали държавата ще отпусне 40 
милиона лева, нужни за коледни надбавки от 50 лева на 800-те хиляди пенсионери с пенсия под 200 лв. 
 
√ Осигуровките за лекарите без промяна 
  
Без промяна ще са минималните осигурителни доходи за лекарите догодина. Първоначално обявеният 13% ръст на 
праговете, под който не може да се правят вноските за пенсия и здраве, бе оспорен от част от браншовите структури в 
здравеопазването. Те се оплакаха, че не са участвали в преговорите със синдикатите в края на август. Тогава 
представители на гилдията от КРИБ и БТПП се съгласиха лекарите в клиниките да се осигуряват минимум върху 650 лв., а 
в болниците - върху 960 лв. От Националната асоциация на работодателите от здравеопазването обаче са категорични, че 
няма как да се вдигнат доходите, докато не се завишат цените по клиничните пътеки. 
Отказът от увеличение на минималните осигурителни доходи в здравеопазването свали наполовина - от 4% на 2%, 
средния ръст за всички сектори, в които са постигнати споразумения между работодатели и синдикати. Договорености 
има в 48 от общо 85 дейности. Социалният министър Хасан Адемов сега трябва да реши дали да увеличи 
административно с 2% осигурителните прагове в секторите без споразумения. Тази седмица се очаква заседание на 
тристранката, на което да се обсъди въпросът. Бизнесът очаква Адемов да замрази тези осигурителни прагове заради 
рецесията и трудностите пред малките фирми.  
 
Вестник Сега 
 
√ Социално слаби губят помощи заради смяна на адрес 
 
Изискването социалната оценка, необходима за отпускане на помощи, да се прави само по постоянен адрес, създава 
сериозни проблеми на хората за получаване на подпомагане и това е една от честите причини за оплаквания пред 
омбудсмана Константин Пенчев. Правоимащи, на които най-често по здравословни причини им се налага да бъдат 
настанени в болница или при близки извън постоянния си адрес, се чувстват дискриминирани, тъй като не могат да 
получат подкрепа, е отчетено в доклада за дейността на омбудсмана за 2012 г. 
Пенчев припомня, че през 2010 г. и през 2011 г. е предупреждавал институциите, че с въведеното изискване за 
извършване на социална анкета и оценка единствено по постоянен адрес, без възможността това да става и по настоящ, 
се ограничава правото на гражданите, когато са най-уязвими. Той е правил препоръка пред социалното министерство да 
се предприемат мерки, които да гарантират защитата на човешките права. Дори е припомнил становището на Комитета 
на министрите, че пример за нарушаване на Европейската социална харта (ревизирана) е въвеждането на изискването 
лицата, подаващи молби за социално подпомагане, да имат постоянен адрес, което води до лишаване от правото им на 
социална закрила. Препоръката не е изпълнена, отбелязва Пенчев. 
Изискването за постоянен адрес създава огромни пречки пред социалната система, особено след като такъв вече се дава 
само срещу нотариален акт или декларация от собственик на имот. От Агенцията за закрила на детето признаха, че това е 
съществен проблем за издаване на документи за самоличност на младежите, напускащи домовете, а това пречи те да 
бъдат обхванати от различни мерки за подпомагане - финансови, за включване в мерки за обучение и заетост. 
Бездомните например също трудно могат да бъдат обхванати от системата.  
ОЩЕ ОПЛАКВАНИЯ 
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Бедни масово се жалят на омбудсмана за много ниските социални помощи, които не могат да им покрият жизненоважни 
нужди. Според Пенчев не може гарантираният минимален доход, върху който се изчисляват помощите, да е замразен 
вече пета година на 65 лв. при огромния скок на цените на електроенергията, топлоенергията, храните от първа 
необходимост и т.н. Управляващите обаче засега не дават заявка да го увеличат. 
 
Вестник Преса 
 
√ КНСБ: Има тенденциозно поддържане на ниски цени на труда 
Пет са разделите на исканията на КНСБ - работни заплати, социално-осигурително законодателство, пазар на 
труда, икономическа, данъчна и бюджетна политика 
 
"Трябва да се прекрати порочната практика на тенденциозно поддържане на ниски цени на труда в България". Това 
заяви днес президентът на КНСБ Пламен Димитров на среща в централата на КНСБ по повод Световния ден за достоен 
труд, на която синдикатът представи своите искания към правителството, предаде БГНЕС. 
Участие във форума вземат социалният министър Хасан Адемов, представители на министерства и други институции, 
синдикалисти от различни браншове. 
"Безпрецедентната по своя обхват и продължителност политика на "замразяване на доходите" имаше не само 
изключително тежко отражение върху жизненото равнище на населението, но тя действаше проциклично, забавяйки 
потреблението и вътрешното търсене", е един от изводите на синдикалистите. КНСБ счита, че трябва да се прекрати 
порочната практика на тенденциозно поддържане на ниски цени на труда, с оглед постигането на по-добра "разходна 
конкурентноспособност" на българската икономика. 
Исканията им са за повишаване на минималната работна заплата за страната от 310 лева на 340 лева от началото на 2014 
година; оказване на логистична подкрепа на бипартийния социален диалог при ежегодните преговори за нарастване на 
работните заплати в отделните отрасли и браншове; ръст не по-малко от 10% на средствата за работни заплати в 
бюджетно финансираните дейности от началото на следващата година. 
Пет са разделите на исканията на КНСБ - работни заплати, социално-осигурително законодателство, пазар на труда, 
икономическа, данъчна и бюджетна политика. Предложенията са за: криминализиране неплащането на осигурителни 
вноски, настояват от синдиката, а 30 % от средствата за активна политика на пазара на труда да бъдат насочени към 
програми и мерки за заетост и квалификация на младежи до 29 г. възраст като се осигури заетост на 11 000 младежи и 
професионална квалификация и обучение по ключови компетенции за 10 000 младежи и др. 
Сред предложените данъчни мерки са въвеждане на необлагаем минимум при облагане на доходите на физически лица, 
равен на минималната работна заплата за страната в размер на 340 лв. Като тази мярка ще струва на бюджета 650 млн. 
лв. за годината, но ще увеличи нетните месечни доходи от труд на повечето работещи с между 30 и 34 лв. От КНСБ искат 
въвеждане на данък върху финансовите трансакции с предполагаем приходен ефект от 150-200 млн.лв., както и 
повишаване на данъка върху дивидента от сегашните 5% - на 10%", посочи лидерът на синдиката. Както и запазване на 
стимулите за младите семейства с ипотечни кредити за жилище и въвеждане на семейно подоходно облагане. 
"На първо място сред икономическите мерки са разработване на дългосрочна програма за реиндустриализация на 
страната и създаване на Национален инвестиционен фонд със средства от европейски програми, който да предлага 
инвестиционни заеми. Също и ясно дефиниране на държавните приоритети за развитие на отрасли и браншове на 
националната икономика. Според синдиката трябва да има дългосрочен план за одържавяване на задълженията на 
"НЕК" ЕАД /около 2.5 млрд. лв./ и залагане на съответните средства в бюджета за 2014 г., за да се прекрати фалита на 
дружеството. Те настояват в процедури за приватизация, обществени поръчки и др. да не се допускат за участие 
офшорни фирми", подчерта Пламен Димитров. 
"Искаме и пет неща, свързани с правата на гарантиране на изплащането на неплатените заплати, правото на сдружаване, 
правото на колективно договаряне и др., което касае политическата воля на управляващите и волята на работодателите", 
заключи Пламен Димитров.  
Хасан Адемов: Кабинетът е съгласен за минимална работна заплата от 340 лв. 
"Идеята на правителството и партиите, които го подкрепят, е от 1-ви януари 2014 година минималната работна заплата у 
нас да бъде увеличена на 340 лева". Това заяви социалният министър Хасан Адемов след участието си във форум в 
централата на КНСБ, с което фактически подкрепи едно от исканията им към кабинета", предаде БГНЕС. 
"Все пак, това е идея, която престои да бъде обсъдена в Националния съвет за тристранно сътрудничество", направи 
уговорка Адемов. За въвеждане на необлагаем минимум на равнището на минималната работна заплата, той обясни, че 
това води до увеличаване на разполагаемия доход на голяма част от гражданите, но причинява и огромен дефицит в 
приходите на бюджета и няма как на този етап правителството и МФ да си го позволят. А увеличаването на 
осигурителните вноски няма как да стане в условия на този растеж, който имаме в момента и при това ниво на 
събираемост на данъчните приходи", каза Адемов. В условия на криза трудно можем да си позволим увеличаване на 
осигурителните вноски, ясно заяви министърът. Дискусията за ръст на бюджетните заплати и за нова концепция 
предстои, особено, на държавните служители", каза той. 
"Радвам се, че на днешната среща поставяме началото на дискусията за Бюджет 2014 и то на Световния ден за достоен 
труд", заяви по-рано в словото си социалният министър Хасан Адемов. "Най-важното, за което и да е правителство, е 
хората да разчитат на достоен труд и социална защита", подчерта той. "В годините на икономически растеж имаше 
инвестиции, но истината е, че България изостава в растежа на доходите. Стремим се да догонваме средноевропейските 
доходи, независимо от ситуацията на криза и да поддържаме социалния диалог, за да постигнем устойчиви решения", 
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каза Адемов. "Макрорамката на бюджета за 2014 година на този етап е за очакван икономически ръст 1.4%, приходите са 
в съотношение към БВП към 37%, а разходите - към 39%", уточни министърът. 
 
dnevnik.bg 
 
√ Социалната ангажираност и подкрепата за регионите са приоритети на БСП за Бюджет 2014  
 
Социалната ангажираност, образованието, по-сериозна подкрепа на местната власт, по-категорична модернизация на 
държавното управление и привеждане на националната политика към регионалното развитие. Това беше посочено от 
лидера на БСП Сергей Станишев като приоритетни политики, които да залегнат в бюджета за 2014 г.  
Ще настояваме за бюджет с коренно различен подход и философия. Трябва да бъдат извадени ясни приоритети, вместо 
движението между ведомствените боричкания - борба между ведомства и сектори за повече пари, без яснота какъв ще е 
крайният резултат, заяви Сергей Станишев в доклада си, който представи на заседанието на Националния съвет на 
партията. 
"Важно е правителството да направи преглед на текущите разходи по сектори. Необходимо е да се заложи амбициозна 
приходна част, за да демонстрираме желание за реална промяна в борбата срещу контрабандата", заяви още лидерът на 
БСП, цитиран от "Фокус". 
Станишев коментира и протестите срещу правителството и отбеляза, че те вече са загубили и своя морален заряд. "Много 
хора осъзнаха, че наред с техния справедлив гняв, има икономически сили, които се опитват да ги използват за свои 
цели. Друга причина е липсата на позитивна програма за това как ще се развива страната след евентуални нови избори", 
смята председателят на БСП. 
Той определи като неубедителен опитът на Реформаторския блок да набере сила. "Пред Реформаторския блок стои един 
въпрос, от който неговите ръководители бягат – въпросът за отношението им към ГЕРБ и готови ли са да управляват с 
ГЕРБ, дали биха участвали с тях на предстоящите евроизбори", каза още лидерът на БСП. 
Според него и БСП, и правителството не са направили достатъчно, за да разкрият политическото наследство на ГЕРБ, а 
бойкотът на ГЕРБ на парламента два месеца не е дал резултат. 
Новата тактика сега следва философията - колкото по-зле, толкова по-добре. Същността на тази тактика е целта да се 
делегитимира парламентът, да се покаже като неработещ, обясни Станишев. Той предупреди, че опонентите им от ГЕРБ 
ще следят за проблеми и ще се опитат да слеят протеста от лятото със социално недоволство. 
 
√ Над 30 000 работни места се очакват след сливането на 6 индустриални зони край Пловдив 
 
Над 30 000 работни места се очаква да бъдат разкрити в "Тракия икономическа зона", която обединява шест 
индустриални зони в Пловдивско, съобщиха авторите на проекта.  За 10 години в зоната ще бъдат инвестирани 800 млн. 
евро.  
Площта на зоната в Пловдивска област е 10 700 000 кв.м е площта на най-новия проект в Пловдивска област. "Тракия 
икономическа зона" бе представена за първи път днес по време на конференцията "Регионални стратегии за 
индустриално и аграрно преструктуриране" в Международен панаир Пловдив. 
Новият икономически субект не започва от "нулата", а обединява добрия опит и развитие на 6 индустриални зони в 
района на Пловдив: Марица, Раковски, Куклен и стартиралите наскоро "Индустриална зона и високотехнологичен парк 
"Тракия" в землището на Калековец , "Агро център Калояново" и Парк "Образование и високи технологии" в Пловдив, 
обясни инж. Пламен Панчев от сдружение "Инвестиционна инициатива" и "Клъстер проектиране и строителство ", които 
стоят зад създаването на зоната. 
В шестте икономически зони от 1995 г. до 2013 г. са инвестирани над 1 милиард евро, привлечени са над 60 крупни 
инвеститори. Вече над 12 000 човека работят в предприятията и логистичните бази. Създадени и управлявани са проекти 
на територия от над 5 000 000 кв. м., 845 000 кв. м са изградените индустриални и логистични площи. 
По идея на сдружение "Инвестиционна инициатива" кметовете на 8 общини /Асеновград, Куклен, Марица, Пловдив, 
Първомай, Родопи, Стамболийски, Раковски/ подписаха през май договор за създаване на обща железопътна връзка и за 
сътрудничество със следните цели: развитие на регион Пловдив, подобряване мобилността на работната сила, 
осигуряване достъп до работни места в индустриалните зони на региона, подобряване на бизнес средата. Общинските 
власти поискаха обединяване на усилията за по-добро развитие. 
Така се поставя началото на "Тракия икономическа зона", която се развива като публично-частна инициатива. Целта е 
чрез обща система за координация и управление, подобряването на инфраструктурната свързаност и улесняване на 
административното обслужване да се осигури добър бизнес климат за привличане на чужди и местни инвеститори, 
разширяване на производство на стоки за износ, преработване на местна селскостопанска продукция, индустриализация, 
развитие на агро сектора, квалификация и преквалификация на кадрите, повишаване на заетостта на населението и 
използване на научния потенциал на институтите и университетите. 
 


