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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Вестник Банкеръ  
 
√ Наказателна акция за сивата икономика 
 
Управляващите, бизнесът и синдикатите отдавна негодуват, че сивата икономика краде "на едро". Над една трета от 
българските работодатели не плащат данъци и не осигуряват служителите си, но въпреки това все се изплъзват от уж 
преследващите ги органи. В резултат на твърде мижавия отпор "сивите" дават заплати на ръка или осигуряват 
работниците си на абсолютния минимум, а бюджетът губи милиарди левове. С тези грешно харизани пари преспокойно 
би могъл да се покрие пенсионният дефицит и да се стимулира легално работещият бизнес. 
За борбата със "сивия сектор" досега повече се говореше, отколкото се действаше. Положителна, но твърде малка бе 
крачката, направена с последните промени в Закона за обществените поръчки. Непрозрачните и нагласени "за някого" 
процедури вероятно ще намалеят, но едва ли ще изчезнат напълно. От около две години действа и забраната за 
разплащане в брой за суми над 15 хил. лева. Но въпреки че санкциите на НАП са драконовски, контролът е труден и има 
множество вратички за заобикаляне на разпоредбата. Парламентът отхвърли неотдавна по "партийна линия" промените 
в Наказателния кодекс, предвиждащи глоби и затвор за работодатели, укриващи задължителните здравни и пенсионни 
осигуровки. Мотивът на народните представители бе, че бизнесът не е готов за толкова драстичен ход. 
Именно коректните предприемачи обаче са сред най-заинтересованите неформалната икономика да излезе на светло 
или да бъде преследвана "до дупка". Така национално представителните работодателски организации, синдикатите и 
Министерството на финансите най-накрая се обединиха в общ фронт и предложиха пакет от законодателни промени и 
мерки за борба с данъчните измами, които да ограничат порока. В плана "антисиво " въпросът за криминализиране на 
умишленото укриване на осигурителни вноски и работни заплати отново се връща на дневен ред. Планирано е 
създаването на регистри с нарушителите на данъчното и осигурителното законодателство, регулиране на такса "смет", 
намаляване на лихвите за забавени осигурителни вноски, преминаване на комисиите за нетрудоспособност към НОИ, 
въвеждане на задължение държавата да плаща лихви при просрочие, както и нов прочит на осигурителния режим за 
сезонните работници. 
Добре мотивирано изглежда искането сезонно заетите да не бъдат лишавани от социални помощи. Според Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал, нелоялните практики са най-много в прибирането на 
селскостопанската реколта и в туризма. Причината е, че ангажираните в тези сектори са предимно социалнослаби , които 
не са склонни да подписват трудов договор за по няколко месеца, тъй като впоследствие ще загубят правото си да 
ползват социални помощи. Но ако решението се приеме, те ще бъдат мотивирани да излязат "на светло". В тази насока 
се предлага и регистрираните в бюрата по труда да могат да сключват договори за сезонен труд, като за месеците, в 
които работят, държавата ще плаща половината от обезщетенията им. Така хем ще се икономисат средства от 
социалната система, хем в хазната ще влизат повече данъци и осигуровки. Сега над половината от сезонните работници в 
земеделието работят без договори, а заплащането им в повечето случаи е под минималната работна заплата. 
Твърде спорно е обаче дали с прехвърлянето на ТЕЛК към Националния осигурителен институт ще се засили контролът 
при издаването на експертизите и средствата за нетрудоспособност ще бъдат изразходвани "по-правилно". Още 
финансовият министър на ГЕРБ Симеон Дянков искаше медицинската експертиза да бъде откъсната от надзора на 
здравното министерство и да се повери на осигурителния институт, за да следи изкъсо как се харчат парите. Подобен 
преход е явен конфликт на интереси и противоречи на текстове от Закона за здравето, според които експертизата е 
неразделна част от лечението, профилактиката, физиотерапията и рехабилитацията на всеки инвалид. Не е етично 
институция с огромен дефицит да контролира отпускането на средства, за които и се казва "свише", че непременно 
трябва бъдат орязани. 
Експерти смятат, че до измами и корупция в системата не води регламентирането на комисиите за нетрудоспособност, а 
промяната в Кодекса за социално осигуряване от 2000 г., позволяваща трансформирането на придобита пенсия за стаж и 
възраст в инвалидна пенсия. С нея пенсионерите получиха възможност да взимат четвърт от социалната инвалидна 
пенсия заедно с редовната. Всички със заболяване или загубена трудоспособност се наредиха на опашки пред 
лекарските комисии за 20-30 лв. отгоре на месец. Освен това удостоверението за ТЕЛК носи и други облаги - не се 
заплащат такси за преглед при личен лекар и специалист, има отстъпка за телефонни услуги към БТК, безплатен ток през 
зимата, винетка за инвалиден автомобил, карта за градски транспорт, по-ниски общински и държавни такси. Така че 
може би в тази посока трябва да се търсят работещи решения. 
Намаляването на лихвите за работодатели, забавили изплащането на осигурителни вноски, може и да не доведе до по-
висока събираемост, но поне ще донесе справедливост. При действащите сега норми невнесените суми за задължително 
и допълнително пенсионно осигуряване се събират с лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода, 
плюс 20 пункта. А санкцията за забавен данък общ доход е два пъти по-ниска. От бизнеса твърдят, че в много случаи 
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натрупаните лихви за осигуровки многократно надхвърлят главницата и са непосилни за плащане дори работодателите 
да искат да ги изчистят. В този смисъл най-логичният следващ ход е и държавата, както всички останали, да плаща лихви 
за забавени плащания. Досега тя не само че не го правеше, но и прехвърляше част от задълженията си към бюджета за 
следващата година. По изчисления на Асоциацията на индустриалния капитал държавата и общините дължат минимум 
400 млн. лв. на бизнеса. Предприемачите са на мнение, че проблемът ще се реши, ако срокът за разплащане по 
търговски сделки бъде фиксиран на 30 календарни дни, след което да започва да тече законовата лихва. Те искат и 
обезщетение минимум от 80 лв. за разноските по събиране на просрочени дългове. 
Правителството вече реши размерът на такса "смет" от 2015-а да се определя според количеството на битовите 
отпадъци. Тепърва обаче ще се търси подходяща методика за изчисление, която да е приложима и в големите градове, и 
в по-малките общини. Днес съществува парадоксът технологично остарели компании, изхвърлящи много отпадъци, да 
плащат в пъти по-малко от модернизирани производства, които почти не изхвърлят боклук. За да избегнат раздялата с 
неоправдано големи суми за "чужда" смет, потърпевшите намаляват балансовата стойност на бизнеса си, което влиза в 
сивата гама. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Промишленото производство продължава да се свива 
Спадът през август е с 2.4% на годишна база. В търговията на дребно е отчетен  4.2% ръст 
 
Промишленото производство е продължило да намалява и през август, а търговията на дребно се развива възходящо. 
Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Свиването при индустрията е било 2.4 на сто 
спрямо година по-рано, като темповете на влошаване се забавят минимално спрямо юли. Отчетеният тогава годишен 
спад беше с 2.6 процента. Най-осезаемо в сравнение с август 2012 г. е забавянето в добивната промишленост и при 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. В преработващата промишленост също е 
отчетено свиване. В отделните подсектори на преработващата промишленост най-сериозно е влошаването на ситуацията 
в ремонта и инсталирането на машини и оборудване, където е отчетено годишно свиване на дейността с 25.3%. 
Въпреки че на годишна база отчита най-малък спад, преработващата промишленост е единственият от трите отрасъла, 
съставящи индекса на промишленото производство, който се забавя спрямо юли. Свиването на месечна база е с 0.4%, 
като в най-голяма степен за него натежават спадът в производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета, на 
лекарствени вещества и продукти и на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти. 
Същевременно, данните на националната статистика показват съживяване при добивната промишленост, която отчита 
повишаване от 8.3% в сравнение с юли. Подобрение има и при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ, където повишението е с 1.9% на месечна база. Така за август общият индекс на промишленото 
производство отбелязва ръст с 0.9% в сравнение с юли. 
Продажбите на дребно се увеличават  
През август се запазва наблюдаваната през последните месеци тенденция на подобрение в търговията на дребно. Към 
края на месеца оборотите в сектора са с 4.9% по-високи спрямо август 2012 г. (при отчетен годишен ръст от 4.2 на сто 
през юли). Сравнението на месечна база също е положително, като отчетеното нарастване на продажбите е с 0.4%. За 
последния месец увеличение на търговията се наблюдава в почти всички икономически групи, но то е само малко над 
един процент. Продажбите на дребно на текстил, облекло, обувки и кожени изделия растат с 1.3%, а тези на хранителни 
стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.1 на сто. Също с 1.1 процента са се увеличили и оборотите в търговията с 
фармацевтични и медицински стоки. Продажбите по пощата, телефона или по интернет обаче намаляват спрямо юли, 
като отчетеният спад е с 1.2%. 
Сравнението на годишна база показва свиване на оборотите само при търговията с компютърна и комуникационна 
техника, където е отчетен спад от 5.4 на сто. В останалите сегменти оборотите се повишават, като най-съществен е ръстът 
при продажбите на текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 22.5 процента. 
Спадът в строителството продължава 
И през август статистиката показва запазване на низходящата тенденция в строителния сектор. По предварителни данни 
на НСИ индексът на продукцията в сегмента е с 1% по-нисък спрямо юли, като свиването е с 1.1 на сто при силно 
зависимото от публични проекти градско и инженерно строителство и с 0.8% при строителството на сгради. На годишна 
база също е отчетено намаляване на строителната продукция с 9.5 процента.  
 
√ България е на 56-о място в първия Индекс на човешкия капитал 
Страната има сериозни проблеми с качеството на работната сила, образованието и здравеопазването, показва 
проучването на Световния икономически форум 
 
Българските компании и организации имат сериозни проблеми с привличането и задържането на способните си 
служителите, а в някои случаи дори и с намирането им. Качеството на образованието значително изостава (особено 
обучението с бизнес насоченост) и нарежда страната в дъното на класацията сред държавите от Европейския съюз. А по 
качество и достъп до здравеопазване сме дори на едно от последните места в световен мащаб. Това показват отделните 
показатели, на базата на които Световният икономически форум е разработил първия си Индекс на човешкия капитал. 
Според обобщената оценка България реално е някъде по средата на класацията – на 56-о място сред 122 държави, 
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включени в проучването. Тя изостава най-силно в областта на работната сила и заетостта (където сме на 100-но място), на 
второ място по изоставане е сферата на образованието (46-а позиция), следвана от здравословното състояние на 
населението (33-то място). 
От проблеми към реформи 
Човешкият капитал е един от важните двигатели на икономическия растеж на страните и затова разбирането на 
предизвикателствата свързани с него и развитието на потенциала на хората е от ключово значение, посочват авторите на 
доклада. Целта им е резултатите от индекса да провокират нови политики и проекти от страна на бизнеса, 
правителствата, гражданските общества и университетите, които да доведат до положителна промяна в набелязаните 
слаби области. 
В случая на България реформите трябва да са доста широкообхватни. Страната ни има най-ниска оценка по отношение на 
пазара на труда и по-конкретно в привличането (115 позиция от общо 122) и задържането на таланти (118 позиция). В 
същото време сериозно предизвикателство се оказва и това доколко е лесно да се намират способни служители. Групата 
от изследвани фактори, свързани с пазара на труда, показва и че фирмите изостават в използването на нови технологии и 
иновации в дейността си, както и в предоставянето на обучения за развитието на качествата на служителите си. 
Нивото на заетост също не е нещо, с което можем да се похвалим. Страната ни е назад в класацията за заетостта на 
икономически активното население във възрастовата група от 16 до 64 години (79-та позиция). На едно от последните 
места (117-о) е и по отношение на участието на пазара на труда на хората на възраст 65+ години (всъщност немалка част 
от по-възрастното население реално е ангажирана, макар и в сивия сектор, така че този показател реално може би е 
малко по-добър). 
Образование, по-добро образование 
По отношение на образованието страната ни е някъде в средата на класацията, но на практика само две държави от ЕС са 
след България - Гърция и Румъния. В същото време то има по-добра оценка в държави като Корея (17-а), Малайзия (34-
та), Коста Рика (39-а) и Казахстан (43-та). 
Преглеждайки отделните съставни елементи на съвкупния показател образование, проличават и отделните проблемни 
области. По качеството на образователната система страната е на непрестижната 77-ма позиция, а най-нисък резултат е 
даден за качеството на училищата с бизнес насоченост – 98-ма позиция. Достъпът до образование е на позиция от 12 до 
45 в зависимост от това дали става въпрос за основно или средно обучение. 
Болно здраве 
Макар общият показател за здравословното състояние на работната сила да е относително добър, има отделни 
критерии, които показват сериозни проблеми и нужда от целенасочена държавна политика. Качеството на 
здравеопазването е на едно от последните места в класацията – 113-о. Същото важи и за достъпа до здравеопазване, по 
който България е на 85-а позиция. Българите се нареждат сред най-стресираните и най-депресираните. А хората на 
възраст над 30 години имат и проблеми със затлъстяването. 
Фактори за промяна 
Сред факторите, които биха могли да повлияят положително за промяна на средата, България получава и добри, и лоши 
оценки. Така например в групата на инфраструктурните показатели тя е с водеща позиция по отношение на броя на 
хората, използващи мобилни апарати (18-о място), както и използването на интернет (49-о), но има проблеми с 
качеството на транспорта (79-о място). Развитието на бизнес клъстерите също изостава (95-та позиция), както и 
сътрудничестовто между бизнеса и университетите по отношение на научна и развойна дейност (R&D). Защитата на 
интелектуалната собственост и права също е с ниска оценка (91-во място). Изоставаме и по отношение на социалната 
мобилност (108-мо място). 
Къде сме ние 
56-ото място ни поставя в компанията на Гърция и Унгария, от които изоставаме с няколко позиции, а веднага след нас са 
Бразилия и Мексико. По-добри резултати имат държави като Кипър, Словения, Бахрейн, Оман, Казахстан и др., зад нас са 
съседите Турция (60-а позиция), Македония (65-а), Румъния (69-а), Сърбия (85-а). 
По света 
Челната десетка е доминирана от европейски държави, основно от северната част на Стария континент. Единственото 
изключение е Сингапур. В дъното попадат предимно държави от Африка и някои от Азия. В топ 3 на класацията по 
образование са Финландия, Канада и Сингапур. Здравословното състояние на работната сила е най-добро в Швейцаария, 
Швеция и Дания. Работната среда и заетостта имат най-висока оценка в Швейцария, Сингапур и Финландия. А факторите, 
които биха имали позитивно влияние върху трите групи, посочени по-горе, са най-благоприятни във Финландия, 
Швейцария и Германия. 
По региони изпъкват Сингапур, Нова Зелания и Япония в Азия и Пасифика, Швейцария, Финландия и Холандия в Европа и 
Централна Азия, Барбадос, Коста Рика и Чили в Латинска Америка и Карибите, Катар, ОАЕ и Израел в Средния изток и 
Северна Африка, а Канада изпреварва САЩ в Северна Америка. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Прекрояват бюджета 
Хазната харчи 1,2 млрд. повече, всеки четвърти лев ще отива за пенсии 
 
Работният вариант на Бюджет 2014 е бил тотално отхвърлен на тайно заседание на кабинета и шефовете на 
парламентарни групи в резиденция "Бояна" в понеделник, научи "Стандарт". И след близо 4 часа дебати финансовият 
министър Петър Чобанов и депутатите са прекроили държавните сметки за 2014 година. В дискусията са участвали и 
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председатели на парламентарни комисии, а лютият спор е станал в присъствието на премиера Пламен Орешарски. 
Срещата започнала в 15 часа, но не е била оповестена за медиите. "До края на седмицата ще проведем още една", 
коментира пред "Стандарт" високопоставен източник от Министерски съвет. В предварителните разчети на финансовото 
министерство заложените приходи били от порядъка на 800 млн. лв. Но от БСП скочили за още пари в хазната за 
социални разходи. И сумата била поправена на малко повече от 1,1 млрд. лв. А МВР, НАП и агенция Митници получили 
светкавична депеша от Орешарски да затегнат събирането на данъци и намаляването на контрабандата чрез щателни 
проверки. Според запознати, часове по-късно е започнал масиран контрол по границата, като буквално е проверявана 
всяка кола.     
С бюджета за 2014 г. държавата ще похарчи 1,2 млрд. лв. повече, отколкото през настоящата година. Това предвиждат 
прогнозите на финансовото министерство в първоначалния им вариант, които се дискутират в кабинета. Бюджетът за 
2014 г. трябва да бъде внесен в парламента до края на месеца. В работния проект обаче се предвижда разходите на 
държавната хазна догодина да бъдат близо 39% от БВП на страната или около 31,8 млрд. лв. Това ще даде допълнително 
близо 1,2 млрд. лв. на управляващите над разходите за настоящата година, които ще може да се похарчат за социално 
подпомагане, реформи в някои сфери, както и за стимулиране на родната икономика. Голяма част от увеличението на 
държавните разходи се планира да отиде за вдигане на пенсии, социални плащания и повишаване на заплати на 
държавни служители. С не повече от 3% ще бъдат вдигнати пенсиите от средата на 2014 г. по швейцарското правило - с 
50% от ръста на инфлацията и 50% от ръста на средния осигурителен доход. За пенсии ще отиде всеки четвърти лев от 
бюджета за следващата година. За настоящата година за пенсии са предвидени 7,87 млрд. лв. А за 2014 г. разходите на 
бюджета за пенсии ще бъдат поне 8,1 млрд. лв. Така близо половината от допълнителните разходи на държавата през 
2014 г. ще отидат директно в ръцете на хората под формата на по-високи пенсии, заплати и социални плащания.  
Останалите допълнителни средства ще бъдат разпределени между отделните министерства, като целта ще бъде да се 
подобрят предлаганите услуги на гражданите. През 2014 г. държавата ще разполага с повече средства благодарение на 
очакваното раздвижване на икономиката. След като последните прогнози за 2013 г. предвиждат ръст на икономиката с 
около 0,6%, за следващата се предвижда ръстът на БВП да се ускори до 1,8%. 
 
√ По-малко чиновници с по-големи заплати 
Минималното възнаграждение е абсурд, от който държавата трябва да се откаже 
Емил Хърсев, финансист 
 
Намерението на правителството да вдигне държавните заплати с 5% от догодина определено е оправдано. В България 
през последните години възнагражденията са се повишавали средно с около 8%, а в бюджетния сектор вероятно е 
констатирано известно изоставане. Сигурен факт е обаче, че и там, макар скрито и неогласявано, постепенно се 
увеличаваха заплатите. Но според мен по-големият въпрос, който стои пред кабинета, е не дали трябва да се увеличават 
заплатите в публичния сектор. Очевидно е, че те трябва да следват заплатите в частния сектор, както е редно да бъде във 
всяка една икономика. В противен случай държавата би се лишила от качествени служители, които да изпълняват 
отговорните задачи на администрацията. Големият въпрос е друг и той се състои в това, че имаме изключително раздута 
публична администрация, която се е превърнала в хранилка за партийни активисти. Неслучайно бе широко дискутирано 
в пресата, че има 150 000 души, заети в държавно-публичното управление. В Холандия например са 50 000. Така че би 
трябвало, след като се увеличават заплатите в държавния сектор с 5%, което е най-логичното, поне с около пет на сто за 
начало да бъдат съкратени тези очевидно преувеличени щатове в администрацията ни. Ясно е, че България може да се 
управлява достатъчно добре с не повече от 50 000 души. А ако съкращението е от 10%, ще може да се увеличат заплатите 
в крак с възнаграждението в частния сектор и въпреки това в бюджета да има икономии от по-ефективното държавно 
управление.  
По отношение на предвиждания скок на минималната работна заплата от 310 на 340 лева от догодина, смятам, че 
въпросният показател и регулатор, наречен минимална работна заплата, би трябвало тотално да изчезне от 
икономическата сфера. Защото той подвежда сериозно и създава впечатлението, че държавата може да вдига заплатата. 
Това не е вярно. Заплатите в икономиката се определят от това какво ние можем да произведем и при какви 
конкурентни условия евентуално можем да работим. Така че всякакви доводи, че видиш ли, вдигнали седемнайсет 
министри ръчичка и хоп - вдигнали се доходите, са груба заблуда и не отговарят на икономическата реалност. Заплатите 
се вдигат и с повече, но трябва да е ясна причинно-следствената връзка и как именно става това увеличение на доходите. 
А то се случва, когато работим повече и имаме по-голямо производство. В никакъв случай увеличението на минималната 
работна заплата няма да доведе до подобряване благосъстоянието на българина. Виждали сме ситуации, в които при 
увеличаване на минималната работна заплата средната се запазва на същото ниво и сме виждали да падат общите 
доходи при увеличаване на безработицата. Не съответства на истината това, че увеличаването на минималната работна 
заплата никога не е довело до увеличаване на безработицата. Просто нещата не стават толкова бързо. Никой не може да 
очаква, че от вдигането на минималната работна заплата днес ще има реакция след един месец. Реакцията следва след 
около половин година. За подобряването на благосъстоянието на българина може да се направи само едно - да се 
работи повече - денонощно, по 14 и по 16 часа. Трябва да мислим какво да направим, от къде да спечелим пари, защото 
колкото и да очакваме някой друг да ни подобри благосъстоянието, това няма да се случи - най-много да ни излъже.  
Няма доказателства за мрачните прогнози, които предвиждат срив на икономиката ни и задълбочаване на кризата 
догодина. Напротив, в момента има доказателства за обратното. Видимо спада безработицата, увеличава се 
производството и се наблюдава процес на възстановяване на инвестиционната активност. Но няма и място за 
оптимизъм. Депресията продължава и не се вижда нищо, което да изменя картината, която наблюдаваме от доста 
години насам. Според мен това, което трябва да се направи за съживяване на икономиката ни, е държавата да остави 
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бизнеса да работи. Защото именно бизнесът произвежда доходи и благосъстояние и колкото по-далече стои държавата 
от този процес, толкова по-добре. А държавата може да облекчи бизнеса, като например намали броя на държавните си 
"хрантутници", за да може да увеличи разходите си за инфраструктура и за нещата, които правят условията за бизнес по-
добри. 
 
Вестник Труд 
 
√ Бизнесът дължи 500 милиона лева за осигуровки 
 
Близо 500 млн. лв. са начислените, но неизплатени към момента осигуровки от работодатели. Това съобщи социалният 
министър Хасан Адемов пред ТВ7. 
По закон при това положение техните служители имат право да получават обезщетения от НОИ, въпреки че вноските, 
които им гарантират това право, не са преведени към НАП. Законодателят е предвидил тази възможност, за да не губят 
права работниците на фирми с временни затруднения, обясни Адемов. 
Той добави, че подкрепя криминализирането на умишленото укриване на осигуровки. Приемането на подобен текст в 
Наказателния кодекс обаче е дискусионно. Според юристи, за да се стигне до подобно наказателно преследване на 
работодатели, трябва да са изчерпани всички административни санкции, каза Адемов. 
Сега в закона има текст, който криминализира укриването на данъци. Досега обаче нито един бизнесмен не е влязъл в 
затвора за това престъпление, каза социалният министър. 
Според него, за да се реши проблемът със сивата икономика, се искат усилия не само от държавата, но и от работниците 
и работодателите. Хората трябва да разберат, че обезщетенията и пенсията, която ще получат, зависи от дохода, върху 
който се осигуряват. 
Бизнесът също има полза от успешната борба със сивата икономика, защото така ще намалее конкурентното предимство 
на некоректните фирми, които спестяват разходи за осигуровки, обясни Адемов. 
Социалният министър припомни, че управляващите имат политическа воля да увеличат минималната заплата от Нова 
година на 340 лв. По отношение на искането на КНСБ за ръст на заплатите в администрацията Адемов коментира, че това 
може да се случи само за сметка на икономии в бюджета на съответните институции. 
Анонсираното увеличение на детските добавки от 35 на 40 лв. ще струва 50 млн. лв., показват разчетите на социалното 
министерство.  
 
√ Преговаряме с ЕИБ за финансиране от 800 млн. евро 
 
Премиерът Пламен Орешарски и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Михай Танасеску обсъдиха 
кредитни линии за около 800 млн. евро, съобщиха от правителствената информационна служба. 
Парите ще бъдат предвидени за програмите за периода 2014 - 2020 г. ЕИБ не поставя лимит на заемите и при добри 
проекти може да осигури още финансиране. 
150 млн. евро от парите ще отидат за Българската банка за развитие, още 150 млн. евро - за селските райони, а 
останалите 500 млн. евро - за инфраструктурни проекти. 
От кабинета коментираха, че заемите от Европейската инвестиционна банка са с изключително ниски лихви и са за дълги 
периоди, което ги прави много изгодни. 
За периода 2008 - 2012 г. страната ни е получила 1,1 млрд. евро заеми от банката. 
  
Вестник 24 часа 
 
√ Хасан Адемов: България има проблем с ранното пенсиониране 
 
Едно поколение изтърпя цялата пенсионна реформа през годините. Това заяви в „Здравей, България" министърът на 
труда и социалната политика Хасан Адемов пред Нова телевизия. По думите му увеличението на изискуемия трудов стаж 
у нас изпреварва показателите в останалите европейски страни. „Проблемът на България е в ранното пенсиониране", 
посочи Адемов и даде пример с няколко професии, в които продължава да се прилага, най-вече в сектор „Сигурност". 
Всеки, който има идентификационен осигурителен код може да изчисли каква пенсия ще получава, като се възползва от 
услуга на сайта на Националния осигурителен институт, отбеляза социалният министър. За да се изчисли размерът на 
пенсията обаче са необходими няколко показателя, най-важният от които е осигурителният доход за последната година 
от стажа. 
Хасан Адемов даде коментар по очакваните надбавки за пенсионерите в края на годината. Едната възможност е всички 
пенсионери да получат по 50 лева. Другата - помощта да бъде диференцирана. Един от вариантите за тавана на пенсиите 
пък е той да бъде обвързан с максималния осигурителен доход. Иначе увеличението на пенсиите ще се случва по 
швейцарското правило, потвърди отново министърът. Тенденцията в социалната сфера е изключително негативна е в 
България. Освен че се увеличава продължителността на живота, населението застарява, посочи Адемов. 
Увеличението на минималната работна заплата ще бъде обсъдено в Националния съвет за тристранно сътрудничество, 
каза Хасан Адемов. По думите на социалния министър досега няма успех в опитите за изчисление на базовото трудово 
възнаграждение на основата на изменение на конкретни фактори като прага на бедността например. 
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Министърът от кабинета на Пламен Орешарски определи като изключително сложна ситуацията, в която работи 
изпълнителната власт в момента. „Трудно ми е да коментирам решението на Конституционния съд (по казуса „Пеевски", 
бел.ред.), предстои официална позиция на партията, която представлявам (ДПС, бел. ред.)", уточни Адемов. 
Според него правителството работи трудно в създалата се обстановка. Това очаква и следващите правителства, 
прогнозира социалният министър, според когото автобусите с привърженици и нагнетяването на напрежение не са 
добър път за решаване на конфликтите. 
„Знам какви са очакванията и какви са възможностите", каза Хасан Адемов в коментар на социалния натиск. По думите 
му правителството ще направи всичко възможно да ги срещне в сравнително висока точка след четири години без 
социална политика.  
 
Вестник Сега 
 
√ Половината българи са застрашени от бедност 
В слабо заселените райони у нас в риск са дори 60 на сто от хората 
 
Бедността и социалното изключване застрашават половината от българите. Така страната ни трайно се нарежда в дъното 
на негативната класация сред страните от ЕС, а тенденцията се потвърждава във второ поредно изследване на 
европейската статистическа служба. В началото на годината друго проучване на Евростат показа, че всяко второ дете у 
нас също е застрашено от бедност.  
У нас общо 49.1 на сто от населението живее в риск от бедност. Данните са от проучване, правено между 2008 г. и 2011 г. 
Според разбивката в по-слабо заселените региони - като Видинско, Монтанско и др., 57.7 на сто от населението живее в 
риск от бедност, в тежки материални лишения или в семейства с много нисък интензитет на работа. За по-населените 
региони опасността да са покрият някои от трите критерия е реална за 38.6 на сто от българите. Ножицата между по-
слабо заселените и по-населените региони е най-голяма у нас - разликата е 19%. В Полша разликата е 13%, а в Унгария и 
Хърватска - по 12%. 
Румънците заемат предпоследното място в класацията за риск от бедност или социално изключване с 40.3% от 
населението. Пред тях са латвийците с 36.6%. Рискът от бедност е най-нисък в Чехия, където едва 15.4% от населението 
според данните на Евростат са в риск от бедност. В такова положение са 15.7% от холандците и 16.1 на сто от шведите. 
121 млн. жители на ЕС, или 24%, живеят в лишения, тоест отговарят на поне един от следните критерии - застрашени са 
от бедност, изпитват сериозни материални лишения или живеят в домакинства с много нисък работен интензитет. 
Според Евростат най-богатият регион в ЕС е Лондон, където БВП на глава от населението е 328% от средното за съюза. 
Следват Люксембург и Брюксел. Според данните между 2008 г. и 2011 г. заетостта е намаляла в почти 3/4 от всички 272 
региона в страните от ЕС. Южният централен район у нас е с най-изразено намаление на заетостта - с 9.7 на сто. В 
испанската област Валенсия и в Латвия се отчита спад от 9.5 на сто. Сред общо 43-те региона в ЕС, в които заетостта пада 
с около 5 на сто, 15 от тях са в Испания, 9 - в Гърция и 6 - в България. 
НАСЕЛЕНИЕ 
Населението на 19 държави расте през 2011 г. С най-много се е увеличила Великобритания - 474 хил. жители повече 
спрямо 2010 г. Следва Франция, където населението е с 333 хил. повече, и Италия - със 194 хил. повече. Най-голямо 
намаление се отчита при населението в Румъния - 58 хил. души. България липсва в тази извадка, но по данни на НСИ през 
2012 г. сме се стопили с над 42 000 души. Най-много емигранти спрямо броя на жителите в страната са отчетени в Латвия, 
където емигрантите са се увеличили с 16 на хиляда, и Литва - с 14.8 на хиляда жители. През 2011 г. населението на София 
се е увеличило с 3.7%, а на Варна е намаляло с почти 1%. В същото време населението на Видин и Монтана се е стопило 
съответно със 17.1% и 15.5%, сочат данните на Евростат.√  
 
Вестник Преса 
 
√ Кабинетът ще приеме актуализираната Стратетия по заетостта 
В дългосрочна перспектива ще се цели съществено повишаване на инвестирането в човешкия капитал, осигуряване 
на значително по-висока и устойчива производителна заетост и интегриране на най-широк кръг от лица на пазара 
на труда 
 
На редовното си заседание тази сряда, 9 октомври, правителството ще приеме Актуализирана стратегия по заетостта на 
България за периода 2013-2020.  В края на миналата седмица документът беше одобрен от Националния съвет за 
тристранно сътрудничество. В средносрочна перспектива (до 2015 г.) политиката ще бъде насочена към повишаване на 
заетостта за компенсиране на намалението по време на кризата и ограничаване на безработицата чрез разкриването на 
нови работни места и подобряване на услугите по заетостта. В дългосрочна перспектива ще се цели съществено 
повишаване на инвестирането в човешкия капитал, осигуряване на значително по-висока и устойчива производителна 
заетост и интегриране на най-широк кръг от лица на пазара на труда. 
 
В Актуализираната стратегия са определени три основни направления на действие и съответните задачи по тях. Първото 
е повишаване на качеството на работната сила според изискванията на работните места и за повишаване на 
производителността на труда. Второто направление е повишаване на предлагането на работна сила. Мерките, 
предвидени тук, са подобряване на услугите за безработните младежи чрез консултации и подкрепа относно тяхното 
образование и подобряване на перспективите за работа в процеса на преход от училище към заетост, изготвяне на 
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индивидуални планове за развитие, създаване на "Виртуална служба за заетост" с цел извършване на online регистрация, 
информиране и консултиране. 
Подкрепа за повишаване търсенето на работна сила е третото направление. По него се предвижда улесняване достъпа 
до финансиране в подкрепа на инвестициите и нуждите от оборотен капитал на малките и средните предприятия, 
стимулиране на външнотърговския капацитет и конкурентоспособността на българските фирми на външните пазари, 
поддържане на национален експортен интернет портал и база данни на български предприятия с експортен потенциал, 
създаване на унифицирана информационна система и база данни, предоставяща свободен достъп и възможности за 
търсене на партньори и за достъп до секторна, аналитична и маркетингова информация, изграждане и функциониране на 
повече индустриални зони и високотехнологични паркове и т. н. 
Правителството ще одобри сключването на заемно споразумение за 35 млн. евро между "Фонд за органите на местно 
самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие. Средствата ще позволят 
удължаване на т. нар. Инфраструктурен проект на ФЛАГ. От създаването си през 2007 г. Фонд ФЛАГ финансира широк 
диапазон от инфраструктурни проекти, вкл. в областта на енергийната ефективност, общинската инфраструктура, 
рехабилитацията на пътища и инвестиции в съоръжения за ВиК. Фондът е основният инструмент за финансиране на 
проекти, които се изпълняват със средства по линия на Европейския съюз от общините в България. Заемът ще позволи 
разширяване на капацитета му за предоставяне на заеми на общините. 
 
dnevnik.bg 
 
√ МВФ понижи прогнозата си за икономическия растеж на България 
 
Международният валутен фонд занижи прогнозата си за глобалния икономически растеж през 2013 и 2014 г., като по-
негативно е и очакването за България. В оповестената днес прогноза се посочва, че растежът на българската икономика 
през тази година се очаква да е 0.5 на сто при 1.2 процента, прогнозирани през април. За 2014 г. показателят е 1.6 на сто 
вместо записаните в оценката от април 2.3 процента. В същото време институцията занижава и очакването си за ръста на 
потребителските цени. Очакваното им повишение през тази година е за 1.4 и 1.5% през 2014 г. При предишната прогноза 
тези показатели бяха съответно 2.1 и 1.9%. 
Финансовият министър Петър Чобанов обяви наскоро, че правителството очаква растежът през следващата година да е 
1.8%. 
МВФ обаче запазва непроменени прогнозите си за безработицата в България. Така за тази година се очаква тя да е 12.4%, 
а през следващата леко да намалее до 11.4%. Според последните данни на Евростат безработните у нас към края на 
август са 13%. 
В оценката на МВФ, който за шести път от началото на годината променя прогнозите си за глобалния растеж, България се 
посочва сред страните, в които има структурна безработица. В тези държави е необходима смела програма за реформи, 
за да се повишат заетостта и конкурентоспособността, препоръчват от фонда. 
Очакванията на МВФ за глобалния икономически растеж се влошават в сравнение с юли основно заради слабото 
представяне на развиващите си страни. Положителните перспективи пред развиващите се пазари, които дълго бяха 
двигател на глобалното възстановяване, сега избледняват заради структурни и циклични фактори, се посочва в анализа 
на фонда. 
Така за тази година МВФ намалява до 2.9% прогнозата си за глобалния икономически растеж при оценка  3.1%, 
направена през юли. За следващата година очакването също е влошено от предишната прогноза от 3.8 на 3.6%. 
За еврозоната фондът също коригира в негативна посока прогнозата си. Според актуалните данни през тази година 
икономиката на страните от валутния съюз ще се свие с 0.4%, а през 2014 г. ще нарасне с 1%. С 0.1 процентни пункта 
фондът занижава прогнозата си за безработицата в еврозоната през следващата година като очаква тя да е 12.2%. 
Дори икономиките на Италия и Испания се прогнозира да покажат положителен растеж през следващата година, сочи 
анализът на фонда. 
Невъзможността на Европа да се справи с проблемите си и опасността от рязко затягане на финансовите условия заради 
оттеглянето на Федералния резерв на САЩ от програмата си за масово изкупуване на облигации, води до едва 3% 
глобален икономически растеж в средносрочен план, посочва МВФ. 
Възстановяването на глобалната икономика от кризата е теглено в значителна степен от САЩ. Това ще продължи, като в 
допълнение се очаква през следващите месеци най-голямата икономика да отчете добър ръст, ако страната реши 
проблема с тавана на дълга. 
"Провалът при опита да се реши този въпрос, водещ САЩ към частична неплатежоспособност, може сериозно да 
навреди на глобалната икономика", предупреждава фондът. 
 


