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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Вестник Дума 
 
√  Приходите на фирмите за скрап - 2,5% от БВП 
Общите приходи за миналата година на фирмите за скрап е 1,969 млрд. лв. Това обяви вчера депутатът от Коалиция за 
България Петър Кънев. По данни на НСИ БВП на страната за миналата година е над 77 млрд. лв., което означава, че 2,5% е 
от скрап. По думите на депутата от Коалиция за България този факт е показателен, че все още може да се печели от 
нарязването на това, което е било построено през изминалите години. Кънев участва вчера в дискусията 
"Реиндустриализацията на Европа - мит или реалност: предизвикателствата пред българската икономика", организирана 
от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).  
Прекалено големите изисквания към фирмите в Европа ограничават конкурентоспособността и възможностите за 
развитие на индустрията, заяви по време на дискусията председателят на Европейския икономически и социален 
комитет Анри Малос. Според него ЕК налага прекалено много ограничения - антимонополни и екологични, например, 
които задушават индустрията в Европа. Не че опазването на околната среда не е важно, но трябва да се обърне внимание 
на подобряването на бизнес средата и да се помага за сътрудничеството на индустриалците. Според Малос Европа 
трябва да промени енергийната си политика и да спре да си поставя такива амбициозни цели, каквито са изискванията за 
използване на ВЕИ мощности. Това вдига цената на енергията и така се връзват ръцете на бизнеса по отношение на 
конкурентоспособността.  
Няма как Европа да има силна икономика без реална индустрия и да се разчита само на финансови операции, заяви 
председателят на АИКБ Васил Велев. В момента всяка втора стока, закупена от магазина, се произвежда в Китай. Велев 
бе категоричен, че не може да се говори за развитие на индустрията, без да има иновации в технологичните сектори. В 
момента делът на индустрията на европейския пазар е спаднал до 15%. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ 400 евро за всеки, ще се обсъжда след евроизборите 
Предложението за въвеждане на гарантиран минимален доход за всеки европеец между 400 и 1000 евро на месец ще 
бъде дадено за обсъждане на следващия Европарламент и новата Европейска комисия. Това са плановете на 
Европейския икономически и социален комитет, които обяви в София шефът му Анри Малос. 
ЕИСК е нещо като граждански парламент на Европейския съюз. В него влизат работодателски, синдикални и други 
съсловни организации от страните членки, които разработват политики и правят предложения до официалните органи 
като Европарламента и комисията. 
Виж тук новите електронни издания в MediaMall - цени от 1 до 4 лева 
"На този етап ще предложим на евродепутатите да гласуват ножица от 400 до 1000 евро в зависимост от стандарта на 
страните членки", обясни Малос. 
Моделът, който предлага социалният съвет, е заимстван от Франция. Той предвижда, ако човек не може да постигне 
гарантирания минимален доход, държавата да му додава. Икономическият и социален съвет разчита именно на 
френската подкрепа, за да прокара идеята. 
"Очакваме социалният минимум в определен диапазон да се въведе до 4-5 години. Важното е да постигнем съгласие 
между всички социални партньори, че трябва да се върви към сближаване на доходите", заяви Малос. Следващата 
стъпка на ЕС трябвало да е затваряне на ножицата, препоръча той. 
Въвеждането на такова ограничение в минималните доходи ще сложи край на социалния дъмпинг, който налагат 
гражданите на по-бедните членки на ЕС, сред които е и България, обясни шефът на Европейския икономически и 
социален комитет. При положение че във всяка страна има еднакви нива на социалните доходи, бедните хора няма да са 
стимулирани да мигрират в друга държава заради ползването на социалните фондове. Другият ефект щял да бъде, че 
компаниите няма да пренасят заводите си от една в друга страна заради по-евтината работна ръка. 
Крайният ефект от подобна мярка Малос вижда в край на ксенофобските настроения спрямо трудовите мигранти от 
Източна Европа, които в момента са завладели по-богатите страни от ЕС. 
Франция: Да прекратим социалния дъмпинг  
Постигнатата наскоро в преговорите за коалиция договорка в Германия за минимално заплащане от 8,50 евро на час 
може би няма да се реализира преди 2017 г. 
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Идеята да има минимална заплата на европейско ниво обаче е изключително важна за ограничаване на социалния 
дъмпинг, смята френското правителство. Миналата седмица то обяви нова офанзива срещу нископлатените работници в 
контекста на предстоящите догодина избори за Европейски парламент. 
Още през септември френският премиер Жан-Марк Еро поиска Германия и Италия да въведат минимално заплащане и 
да подкрепят Франция в искането за универсална за ЕС минимална заплата. Според него така ще се предотврати 
нелоялната конкуренция, особено що се отнася до определени сектори на икономиката. 
Във Франция минималната заплата (SMIC), която задължително получава всеки работещ, е 1430 евро за 2013 г. (тя се 
актуализира според промяната на покупателната способност - бел.ред.). 
Основната грижа на французите обаче не е само пристигането на имигранти в страната им, които често пъти работят на 
черно и подбиват местния пазар на труда, но също и изнасянето на производства и работници в други европейски 
страни, където те са по-слабо платени. 
Затова френският кабинет предлага мерки, които, от една страна ограничават работата на черно, а от друга, целят да 
прекратят командироването на френски работници в чужбина, при които се нарушава трудовото законодателство. 
Опасността била най-голяма в сферата на строителството и още няколко сектора, където френските предприятия са 
изложени на нелоялна конкуренция от европейски компании, които не спазват правилата за преместване на 
производствата и командироване на служители в страни с по-ниска минимална заплата. В ЕС има директива, която 
регулира тези практики, но тя все по-масово се нарушавала. 
За момента Франция иска преди всичко да засили контрола на инспекциите по труда на собствената си територия. 
Нейното настояване е също да бъдат потърсени промени в законодателството на европейско ниво. 
Икономисти: Ще трябват нови 4 млрд. лева  
Идеята за 400 евро минимална заплата е абсурдна и неприложима, коментира Десислава Николова, главен икономист на 
Института за пазарна икономика. Тя допълни, че възнаграждението е за положен труд. И по принцип минималната 
заплата е вредна за пазара. А увеличаването й ще умножи в пъти негативните ефекти. 
Единият риск бил от трудовия пазар да отпаднат големи групи хора - нискоквалифицираните, учещите се, тепърва 
навлизащите, всички онези, които получават минимална заплата. За работодателите няма да е изгодно да плащат 800 лв. 
на месец, а този служител да изработва продукт за 200-300 лв., даде пример Николова. 
Другият риск бил от увеличаване на сивата икономика. На служителите да се плащат на ръка по-малки суми от 
минималната заплата. Или да се регистрират, но като почасови работници. Според Николова нито едно правителство не 
би рискувало бюджетните си приходи заради ръст на сивата икономика. Тя не очаква идеята да се приеме. 
Предложението е прекрасно, но ако авторът осигури парите за въвеждането му, каза финансистът Емил Хърсев. По 
негови груби изчисления на година в България ще са нужни нови 4 млрд. лв., за да покрият по-високата минимална сума. 
Доход не се въвежда или приема, а се изкарва, допълни Хърсев. Той не смята, че идеята ще се приеме добре от други 
европейски страни. И даде пример с Германия, които едва склонили на 8,5 евро минимална почасова ставка, която да 
бъде въведена в бъдеще. 
Дългите уикенди да скъсяват отпуската, предлага депутат  
Проблем пред българската икономика са 60-те неработни дни през годината, което ни превръща в една от най-
неработещите нации в Европа, обяви вчера депутатът от БСП Петър Кънев на дискусия за реиндустриализацията на 
България. Отработването на почивните дни в събота не е ефективно, допълни той. 
Предложението на Кънев е ползваните за дълги уикенди дни да се вземат от отпуската, както е във Франция. 
Реиндустриализацията на България е начинът за създаване на повече работни места, повишаване на доходите и 
съответно ще повиши и нивото на социална защита, каза на форума пък социалният министър Хасан Адемов. 
Приоритет на Европа трябва да е реиндустриализацията, а не регулацията, заяви и шефът на Европейския икономически 
и социален комитет Анри Малос. Най-доброто, което е направено в ЕС за последните 40 години, е компанията "Ербъс", 
но в наши дни ЕК нямаше да позволи такова обединение, даде пример той. 
Двата проблема пред възраждането на индустрията у нас са финансирането и кадрите, обясни пък левият депутат Румен 
Гечев. Инвестиции обаче можело да се привлекат от Китай, а работници да се обучат, като се пращат на практики в други 
държави, препоръча той. 
 
vesti.bg 
 
√ Бр.Ботев: Трябва да се съобразим с реиндустриализацията 
Дали реиндустриализацията е мит или реалност за мен е риторичен въпрос. Тя е реалност, с която ние трябва да се 
съобразим. А приоритетите пред българската индустрия трябва да определяме, стъпвайки на природните ни дадености и 
натрупаните квалификация и опит.  
Необходимо е да се върнем към корените си. На второ място е регулаторната рамка, която създаваме. Регулациите 
трябва да подпомагат, а не да задушават индустрията. Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката с 
ресор туризъм Бранимир Ботев на дебата на тема "Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност" в София, 
съобщиха от МИЕ. 
Затова е нужна по-голяма активност от страна на бизнеса, индустрията трябва да е водещата с идеи, подчерта той. 
Зам.-министър Ботев изрази надежда, че този дебат ще донесе именно идеите, от които да формираме 
предизвикателствата, с които ще трябва да се справи индустрията на България. Той допълни още, че такъв един пример 
може да бъде приетият през октомври тази година от Европейския съюз Регламент 201124, който ще разкрие нови 
възможности пред българската туристическа индустрия. Благодарение на него огромна част от страните членки на ЕС с 
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висок стандарт на живот ще могат да аутсорсват дейности по рехабилитация, медицинско обслужване, почивка, 
санаториално лечение в България. Става въпрос за един глобален ресурс от порядъка на около 90 млрд. евро, с който 
оперират техните здравни каси. Говорим за индустрия, която може да излее златен дъжд върху България. "Дали обаче 
България е подготвена за това предизвикателство", попита зам.-министър Ботев. Имаме нужда от подготвени и 
квалифицирани кадри, лекари с езикова подготовка, диетолози, физиотерапевти, кинезитерапевти, медицински сестри. 
Трябва не просто да ги създадем, но и да ги задържим в България. 
Растежът е факт, но той поражда въпросите, на които ние като администрация трябва да търсим как да отговорим, 
допълни той и припомни, че за половин година делът на туризма в брутния вътрешен продукт на България е скочил от 
12.5 на 13.6% тази година, очакваме 7-милионния турист, както и 3 млрд. евро постъпления от отрасъла. Необходими са 
обаче кадри, които да обслужват всички тези туристи, които очакваме. Голям проблем, с който бизнесът и 
администрацията трябва заедно да се справим, е и текучеството на кадри - близо 80% в сектора, подчерта още зам.-
министърът.  
Възможности в тази посока Ботев очерта в определението за туризма като "експорт на място". "Ние до голяма степен 
решаваме въпроса с износа, ако можем да експортираме на място, да насочим съпътстващите отрасли – хранително-
вкусова промишленост, битова химия, енергетика, транспорт, строителство, услугите. Те могат да обслужват крайният 
продукт, наречен туризъм. Развивайки ги, ние създаваме индустрия и работни места", допълни още Бранимир Ботев. 
/БГНЕС / 
 
√ АИКБ: Реалният производствен сектор има потенциал 
Българската индустрия има сериозен потенциал за създаването на устойчиви работни места.  
Необходими са обединените усилия на държава и бизнес за формулиране и провеждане на политика за системно 
насърчаване на реалното производство, така че да се ползват по-добре силните ни страни - разнообразни сектори, 
развита сервизна и търговска мрежа, развита инфраструктура, правилно образование за формиране и развитие на вериги 
на стойността.  
Зад този основен извод се обединиха участниците в дебата "Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност: 
Предизвикателства пред българската икономика", организиран съвместно от Асоциация на индустриалния капитал в 
България и Българска асоциация на електротехниката и електрониката, съобщиха от АИКБ. В дискусиите взеха участие 
Анри Малос (председател на Европейския икономически и социален комитет), Хасан Адемов (министър на труда и 
социалната политика), Анелия Клисарова (министър на образованието и науката), Васил Велев (председател на УС на 
АИКБ), както и други важни гости. 
Подробно бяха обсъдени приоритетите при насърчаването на реалния производствен сектор, като акцент беше поставен 
върху насочване на вниманието не само върху високотехнологичните сектори, но и върху трудоемки традиционни 
български индустрии, създаващи голям брой работни места - шивашка, конфекция, дървообработване, мебели, 
хранително-вкусова промишленост, селско стопанство, туризъм и т.н. 
Основните предизвикателства, за посрещането на които държава и бизнес ще обединят усилията си, са: повишаване на 
ролята на предприемачеството и повишаване на обществената информираност за ролята на предприемачите, 
намаляване на административните бариери пред бизнеса, начини за привличане на инвестиции към реалния 
производствен сектор, осигуряването на кадри с техническо и инженерно образование и прецизиране на учебните 
програми и профилиране на младите хора към специалности и професии с потенциал за реализация. /БГНЕС / 
 
b2bnews.bg 
 
√ Анри Малос: Реиндустриализацията на Европа не е мит 
Европа няма как да бъде реална икономическа сила в световен мащаб, когато индустрията не работи, смята 
председателят на АИКБ Васил Велев 
Европа страда от три мита, но реиндустриализацията не е един от тях. Това заяви председателят на Европейския 
икономически и социален комитет (ЕИСК) Анри Малос по време на дебата „Реиндустриализацията на Европа - мит или 
реалност: Предизвикателствата пред българската икономика“. 
Според Малос първият истински мит е икономиката на познанието, анонсирана като цел на Лисабонската стратегия през 
2000 г., а цялата реформаторска програма от този период е била грешна. 
Вторият мит е единният пазар, който преди три десетилетия е изглеждал като добра идея, но днес просто не върши 
работа, тъй като пазарите са глобални. Последният мит, който често се среща в Европа, е разбирането, че в икономиката 
могат да се случат чудеса. 
Всъщност европейският проект трябва да тръгне по един нов път, в който централно място да заема индустрията. 
Реиндустриализацията, а не регулацията трябва да бъде най-важен приоритет. Според Малос дори трябва да се запитаме 
дали Европейската комисия да бъде запазена в този си вид, тъй като тя пречи на сътрудничеството между 
индустриалците, следейки постоянно за нарушаващи конкуренцията съглашения. 
Председателят на ЕИКС е на мнение, че единственото добро постижение в Европа за последните 40 години е 
създаването на „Airbus”, но ако това се случваше днес, ЕК нямаше да позволи толкова много компании да се обединят. 
Не е възможно да има силна икономика, без индустрия и Европа не може да бъде реална икономическа сила, смята 
председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев. 
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Според социалния министър Хасан Адемов пък реиндустриализацията е в състояние да доведе до повече работни места, 
което от своя страна ще повиши доходите, ще подобри осигурителната система и ще гарантира по-добра социална 
защита. 
Реиндустриализацията на Европа и България няма алтернатива, смята заместник-председателят на парламентарната 
комисия по икономическа политика и туризъм Румен Гечев. Според него двата основни въпроса са свързани с нейното 
финансиране и набавянето на необходимите кадри. 
По отношение на финансирането добра възможност са инвестициите от Китай, например. За липсващите кадри пък 
България може да компенсира като изпрати млади инженери и специалисти в чуждестранни центрове. Добра идея би 
била да отпуснем стипендии на представящи се добре български студенти в чужбина, като по този начин те ще бъдат 
стимулирани да работят за страната ни след приключването на образованието. 
Дефицит на образовани кадри 
Според Адемов у младите българи трябва да бъде внедрен предприемачески дух, тъй като голяма част от работната сила 
в момента са нискоквалифицирани кадри. 
Според министърът на образованието и науката Анелия Клисарова основен проблем на българските ученици и студенти 
е това, че им липсват т.нар „меки умения“. Доказателство за това са изнесените вчера данни от проучването на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) PISA 2013, според което страната ни заема 47-мо от 
общо 65 държави по функционална грамотност сред 15-годишните. 
Министър Клисарова е на мнение, че основният проблем на учениците е невъзможността да приложат придобитите 
знания на практика. 80% от професионалните направления в България трудно се вписват при търсене на работа. Страната 
ни изостава в обучението на инженери и представители на т.нар „нови професии“. 
В тази връзка сред приоритетите на образователното министерство са да се разшири връзката между висшето 
образование, бизнеса и регионите, както и връзките между българските и чуждестранни учебни заведения. Отличен 
пример в тази посока е програмата Erasmus+, която от 15 януари ще стартира за следващия 7-годишен период. Според 
Клисарова практиката показва, че възползвалите се от програмата български студенти след това намират професионално 
развитие много по-лесно. И то най-често за големи международни компании, но в България. 
Друг приоритет на образователното министерство е да се доразвие системата на студентските практики и стажове, тъй 
като в момента много работодатели просто предоставят необходимите бележки за преминато обучение на студентите, 
без реално те да са научили нещо в работна обстановка. 
Също така изключително важно е да бъде засилена ролята на съществуващите вече в повечето университети кариерни 
центрове, смята Клисарова. 
Според народния представител от Коалиция за България Петър Кънев голям проблем е фактът, че България е една от 
най-неработещите нации в Европа, като многото почивни дни в допълнение с многото болнични, които се падат на 
служител, в крайна сметка водят до натрупването на около 60 дни, в които българинът не работи. Той допълни, че 
моделът да се отработва в съботни дни е твърде неефективен и би било много по-добре, ако страната ни премине към 
френската практика, при която дните се компенсират за сметка на отпуската. 
Администрацията също не трябва да пречи на бизнеса. В момента обаче тя е силно инерционна, смята зам.-министърът 
на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев. Според него трябва много повече да се използва ролята на държавната 
администрация да търси инвестиции и да бъде по-интерактивна. 
 
econ.bg  
 
√ Анри Малос: Реиндустриализацията на Европа не е мит 
Европа няма как да бъде реална икономическа сила в световен мащаб, когато индустрията не работи, смята 
председателят на АИКБ Васил Велев 
Европа страда от три мита, но реиндустриализацията не е един от тях. Това заяви председателят на Европейския 
икономически и социален комитет (ЕИСК) Анри Малос по време на дебата „Реиндустриализацията на Европа - мит или 
реалност: Предизвикателствата пред българската икономика“. 
Според Малос първият истински мит е икономиката на познанието, анонсирана като цел на Лисабонската стратегия през 
2000 г., а цялата реформаторска програма от този период е била грешна. 
Вторият мит е единният пазар, който преди три десетилетия е изглеждал като добра идея, но днес просто не върши 
работа, тъй като пазарите са глобални. Последният мит, който често се среща в Европа, е разбирането, че в икономиката 
могат да се случат чудеса. 
Всъщност европейският проект трябва да тръгне по един нов път, в който централно място да заема индустрията. 
Реиндустриализацията, а не регулацията трябва да бъде най-важен приоритет. Според Малос дори трябва да се запитаме 
дали Европейската комисия да бъде запазена в този си вид, тъй като тя пречи на сътрудничеството между 
индустриалците, следейки постоянно за нарушаващи конкуренцията съглашения. 
Председателят на ЕИКС е на мнение, че единственото добро постижение в Европа за последните 40 години е 
създаването на „Airbus”, но ако това се случваше днес, ЕК нямаше да позволи толкова много компании да се обединят. 
Не е възможно да има силна икономика, без индустрия и Европа не може да бъде реална икономическа сила, смята 
председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев. 
Според социалния министър Хасан Адемов пък реиндустриализацията е в състояние да доведе до повече работни места, 
което от своя страна ще повиши доходите, ще подобри осигурителната система и ще гарантира по-добра социална 
защита. 
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Реиндустриализацията на Европа и България няма алтернатива, смята заместник-председателят на парламентарната 
комисия по икономическа политика и туризъм Румен Гечев. Според него двата основни въпроса са свързани с нейното 
финансиране и набавянето на необходимите кадри. 
По отношение на финансирането добра възможност са инвестициите от Китай, например. За липсващите кадри пък 
България може да компенсира като изпрати млади инженери и специалисти в чуждестранни центрове. Добра идея би 
била да отпуснем стипендии на представящи се добре български студенти в чужбина, като по този начин те ще бъдат 
стимулирани да работят за страната ни след приключването на образованието. 
Дефицит на образовани кадри 
Според Адемов у младите българи трябва да бъде внедрен предприемачески дух, тъй като голяма част от работната сила 
в момента са нискоквалифицирани кадри. 
Според министърът на образованието и науката Анелия Клисарова основен проблем на българските ученици и студенти 
е това, че им липсват т.нар „меки умения“. Доказателство за това са изнесените вчера данни от проучването на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) PISA 2013, според което страната ни заема 47-мо от 
общо 65 държави по функционална грамотност сред 15-годишните. 
Министър Клисарова е на мнение, че основният проблем на учениците е невъзможността да приложат придобитите 
знания на практика. 80% от професионалните направления в България трудно се вписват при търсене на работа. Страната 
ни изостава в обучението на инженери и представители на т.нар „нови професии“. 
В тази връзка сред приоритетите на образователното министерство са да се разшири връзката между висшето 
образование, бизнеса и регионите, както и връзките между българските и чуждестранни учебни заведения. Отличен 
пример в тази посока е програмата Erasmus+, която от 15 януари ще стартира за следващия 7-годишен период. Според 
Клисарова практиката показва, че възползвалите се от програмата български студенти след това намират професионално 
развитие много по-лесно. И то най-често за големи международни компании, но в България. 
Друг приоритет на образователното министерство е да се доразвие системата на студентските практики и стажове, тъй 
като в момента много работодатели просто предоставят необходимите бележки за преминато обучение на студентите, 
без реално те да са научили нещо в работна обстановка. 
Също така изключително важно е да бъде засилена ролята на съществуващите вече в повечето университети кариерни 
центрове, смята Клисарова. 
Според народния представител от Коалиция за България Петър Кънев голям проблем е фактът, че България е една от 
най-неработещите нации в Европа, като многото почивни дни в допълнение с многото болнични, които се падат на 
служител, в крайна сметка водят до натрупването на около 60 дни, в които българинът не работи. Той допълни, че 
моделът да се отработва в съботни дни е твърде неефективен и би било много по-добре, ако страната ни премине към 
френската практика, при която дните се компенсират за сметка на отпуската. 
Администрацията също не трябва да пречи на бизнеса. В момента обаче тя е силно инерционна, смята зам.-министърът 
на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев. Според него трябва много повече да се използва ролята на държавната 
администрация да търси инвестиции и да бъде по-интерактивна. 
 
inews.bg 
 
√ Адемов: Реиндустриализацията ще увеличи работните места 
Това ще доведе и до повишаване на доходите 
Реиндустриализацията е в състояние да доведе до повече работни места. Това заяви социалният министър Хасан Адемов 
време на дебат "Реиндустриализацията на Европа - мит или реалност: Предизвикателствата пред българската 
икономика", информира Econ.bg. 
Според министъра това от своя страна ще повиши доходите, ще подобри осигурителната система и ще гарантира по-
добра социална защита. 
Адемов изрази мнение, че у младите българи трябва да бъде внедрен предприемачески дух, тъй като голяма част от 
работната сила в момента е съставена от ниско квалифицирани кадри. 
По думите на заместник-председателя на парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм Румен Гечев, 
реиндустриализацията на Европа и България няма алтернатива. Според него двата основни въпроса са свързани с 
нейното финансиране и набавянето на необходимите кадри. 
 
Министерство на труда и социалната политика 
 
√ Реиндустриализацията ще доведе до нови и по-качествени работни места 
Реиндустриализацията ще доведе до нови и по-качествени работни места, каза днес министърът на труда и социалната 
политика Хасан Адемов по време на дебата „Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност: Предизвикателства 
пред българската икономика“. Форумът се организира от Асоциацията на индустриалния капитал в България, а участие 
взеха президентът на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос, министърът на образованието и 
науката Анелия Клисарова и представители на социалните партньори. 
„Създаването на устойчиви индустрии дава предвидимост и перспектива на икономиката”, посочи министър Адемов. Той 
допълни, че политиката по реиндустриализация трябва да стъпи върху традициите и натрупания опит. „Необходимо е 
възраждането на стари и подкрепата на нови индустрии”, подчерта министър Адемов. 
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Той съобщи, че работната сила в България е заета основно в сектори, изискващи ниска квалификация. „Образователната 
система в момента не осигурява достатъчно специалисти в някои технически и високотехнологични сектори. 
Правителството отчита тази необходимост и предприема мерки за недостига на квалифицирани кадри в отделни 
икономически дейности”, увери министър Адемов. 
 
3e-news.net 
 
√ Регулаторните ограничения в Европа пречат на индустриализацията и бизнеса 
Прекалено големите ограничения и изисквания към фирмите в Европа ограничават конкурентоспособността и 
възможностите за развитие на индустрията. Това заяви Анри Малос, председател на Европейския икономически и 
социален комитет по време на дебат "Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност: предизвикателствата пред 
българската икономика", организиран от Асоциацията на индустриалния капитал у нас. Според него Европейската 
комисия налага прекалено много ограничения – антимонополни и екологични, например, които задушават индустрията 
на Стария континент. Според Малос основен приоритет на Европа трябва да е индустриализацията, за да може 
общността да продължи да бъде на лидерските позиции по развитие на икономиката. На второ място политиката на ЕК 
трябва да бъде конкурентоспособността. Не че опазването на околната среда не е важно, напротив, но просто трябва да 
се обсъден внимание на подобряването на бизнес средата и да се помага за сътрудничеството на индустриалците. Не 
може само да се следи дали те не са се наговорили за поддържане на еднакви цени, заяви още Малос. Според него 
единствената лидерска индустрия на Европа в момента е концернът Airbus, който е създаден в сътрудничество с няколко 
от основните икономики на ЕС. 
Според Малос Старият континент трябва да промени и енергийната си политика и да спре да си поставя такива 
амбициозни цели, каквито са изискванията за използване на ВЕИ мощности. Това вдига цената на енергията и ние така 
връзваме ръцете на бизнеса по отношение на конкурентоспособността на европейските фирми в световен мащаб. 
Другата насока на ЕС трябва да е за енергийната политика към Русия, откъдето Стария континент може да договори да 
получава суровини на приемливи цени. 
Конкретно за България пък е необходимо да се насочите към по-добро използване на местните ресурси и местните 
предприемачи, заяви още Малос. По време на конференцията той да за пример Унгария, която е насочила две трети от 
отпусканите и евросредства за следващия програмен период именно за реиндустриализация. 
Няма как да Европа да има силна икономика без реална индустрия и да се разчита само на финансови операции. Това 
заяви и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал у нас Васил Велев по време на дебата. Той припомни, 
че в момента всяка втора стока, закупена от магазина, се произвежда в Китай. Велев бе категоричен, че не може да се 
говори за развитие на индустрията без да има иновации в технологичните сектори. В момента е важно да се спре 
миграцията на производството към Азия и Америка и Европа да се опита да възстанови част от индустриите си. В 
момента дела на индустрията на европейския пазар е спаднал до 15%. 
Конкретно за България трябва да бъде ясно каква е ролята на предприемачите у нас и дали те имат потенциала да 
инвестират в материални активи и човешки ресурси, заяви още Велев. Той припомни, че еврофондовете отговарят само 
за много малка част от инвестициите тук. Сериозен проблем за страната ни се оказва липсата на добро образование, с 
което страната ни се хвалеше допреди 20 години. 
Приключва възможността Европа и САЩ да печелят добре, а в Китай да сглобяват iPhone-инте. Скоро в Китай ще си 
измислят иновациите и този етап на печалбите вече привършва, категоричен бе Велев. 
 
√ Румен Гечев: Ще изпращаме младежи да учат в чужбина, те ще работят за страната впоследствие 
Ако страната ни си осигури евтини енергийни ресурси ще се подобри конкурентоспособността на бизнеса 
В момента страната ни няма достатъчно средства и възможности да възстанови всички инженерни и химически 
факултети у нас. Депутатите са обсъдили с правителството друга възможност – български докторанти и млади 
специалисти да се изпращат на обучение във водещи технически университети в Европа, САЩ и Япония. Това заяви 
Румен Гечев, който заместник-председател на комисията по икономическа политика и туризъм в парламента по време на 
дебат "Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност: предизвикателствата пред българската икономика", 
организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той обясни, че в момента няма как в България да се 
създаде добре оборудвана среда за учение, каквато има в редица западни университети. Според него на тези места 
може да се направят малки български центрове, младежите да се обучават там, а държавата да им осигурява стипендия 
за това. "След това младежите ще имат ангажимент да се върнат да работят за определени години за България, обясни 
идеята Гечев. Според него това може да бъде направено със съвместната подкрепа и финансиране от страна на бизнеса. 
За България е важно как ще бъде организирана реиндустриализацията като в страната ни трябва да се повиши 
ефективността на енергийния сектор, каза още Гечев. "Ако успеем да обвържем новите енергийни проекти и имаме 
евтини ресурси, то това ще доведе до по-добра конкурентоспособност на икономиката ни. Важно е да използваме 
възможностите на газопровода "Южен поток", да работим за развитието на ядрената енергетика, защото се вижда, че 
производството на ток от ВЕИ се оказва скъпо дори и за развитите страни, заяви Гечев. Според него на България й трябват 
безопасни конвенционални изтичници на енергия. 
 
√  Петър Кънев: Премахва се отработването в събота, сливането на празници ще е за сметка на отпуската 
Държавата ще предприеме законодателни промени, чрез който да се спре отработването на почивните дни. Идеята е 
занапред да не се отработва в съботите, а тези дни да се взимат от отпуските на хората. Това обясни депутатът от БСП 
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Петър Кънев по време на дебат "Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност: предизвикателствата пред 
българската икономика", организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Той заяви, че страната ни е на първо място в Европа по неработене като тук има въведени 13 официални почивни дни. 
Единствено в Япония има повече почивни дни – 16, припомни Кънев. Той уточни, че идеята да се спре отработването в 
събота е да се промени модела и да се премине към по-ефективните начини на работа, каквито има въведени в 
системите на Франция например. Предложението му бе подкрепено от работодателите, които присъстваха на срещата. 
Кънев добави, че при всеки ден, който се отработва още от обяд хората вече са по колите си и тръгват за почивка, като 
реално този ден не е работен нито при бизнеса, нито при администрацията. Той припомни, че на българинът му се падат 
около 160 дни в годината без работа, защото освен официалните празници и уикендите има още 20 дни отпуска и 20 дни 
болнични по закон.  
Депутатите възнамеряват занапред да намалят и бюрократичната тежест за микро и малките предприятия. Няма смисъл 
малките фирми от по пет-десет човека да провеждат инструкции за безопасност при аварийни ситуации или обучение 
как се работи с елмрежата. Знае се, че и прегледите при доктори, организирани от работодателите се правят проформа, 
като и това ще бъде променено, обясни Кънев. Той заяви, че занапред микропредприятията ще бъдат освободени и от 
създаване на план за отпуските през следващата година. "Работим с бизнеса по темата и се опитваме да оне пречим на 
бизнеса в неговата дейност", заяви още Кънев. 
 
Регал 
 
√ Реалният производствен сектор има потенциал 
Българската индустрия има сериозен потенциал за създаването на устойчиви работни места. Необходими са 
обединените усилия на държава и бизнес за формулиране и провеждане на политика за системно насърчаване на 
реалното производство, така че да се ползват по-добре силните ни страни - разнообразнисектори, развита сервизна и 
търговска мрежа, развита инфраструктура, правилно образование за формиране и развитие на вериги на стойността. 
Зад този основен извод се обединиха участниците в дебата "Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност: 
Предизвикателства пред българската икономика", организиран съвместно от Асоциация на индустриалния капитал в 
България и Българска асоциация на електротехниката и електрониката. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България съобщиха, че в дискусиите взеха участие Анри Малос (председател 
на Европейския икономически и социален комитет), Хасан Адемов (министър на труда и социалната политика), Анелия 
Клисарова (министър на образованието и науката), Васил Велев (председател на УС на АИКБ),както и други гости. 
Подробно бяха обсъдени приоритетите при насърчаването на реалния производствен сектор, като акцент беше поставен 
върху насочване на вниманието не само върху високотехнологичните сектори, но и върху трудоемки традиционни 
български индустрии, създаващи голям брой работни места - шивашка, конфекция, дървообработване, мебели, 
хранително-вкусова промишленост, селско стопанство, туризъм и т.н. 
Основните предизвикателства, за посрещането на които държава и бизнес ще обединят усилията си, са: повишаване на 
ролята на предприемачеството и повишаване на обществената информираност за ролята на предприемачите, 
намаляване на административните бариери пред бизнеса, начини за привличане на инвестиции към реалния 
производствен сектор, осигуряването на кадри с техническо и инженерно образование и прецизиране на учебните 
програми и профилиране на младите хора към специалности и професии с потенциал за реализация. 
 
Вестник Сега 
 
√ Връщането на данъци създава риск за укриване на доходи 
Планираният ръст от 1.8% за 2014 г. не е толкова висок, за да изглежда абсурден, казва икономистът проф. Стефан 
Петранов 
Проф. Стефан Петранов е дългогодишен преподавател в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" по 
макроикономика, микроикономика, теория и управление на инвестициите. Преподавал е също така по програми на 
Делауеърския университет (САЩ), Университет "Еразмус" (Холандия) и Висшето училище по застраховане и финанси. 
Основател е на Института на дипломираните финансови консултанти, а сега е член на управителния му съвет. Част е и от 
екипа на Асоциацията на индустриалния капитал, която наскоро представи тазгодишните си данни за дела на сивата 
икономика. 
ТЕНДЕНЦИИ 
Макар традиционните прояви на неформалната икономика в България да намаляват, а обществената нетърпимост към 
тях да се повишава, фирми и служители продължават да укриват доходи. Това показа последното проучване на 
Асоциацията на индустриалния капитал. Работата без трудов договор, подписването на контракти за малка сума и 
плащането на ръка, както и неиздаването на касови бележки продължават да се приемат за нещо нормално. Докато 
преди година обаче по-голямата част от нарушенията са били свързани с работата без трудов договор, то сега 
контрактите се регистрират, но много от тях са само фиктивни. Почти 65% от работодателите и служителите смятат, че 
работата в сивия сектор води до бързи печалби. Около 52.7 % твърдят, че рискът от наказуемост е много нисък и затова 
си заслужава да се рискува. Че законите не се прилагат еднакво строго към всички стопански субекти, смятат почти 90% 
от запитаните. Все пак почти толкова - малко над 90%, са и тези, които казват, че сивата икономика ощетява изрядните 
работодатели. 
- Професор Петранов, има ли промяна в честотата на укриването на доходи в България? 
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- В последните 2-3 години сивата икономика у нас намалява. Говоря за времето от 2010 до 2012 година. В края на 
периода обаче темпът на това изсветляване се забавя и има загуба на инерция, застой. От една страна това се дължи на 
икономическата криза, която се оказа доста дълга. Това влияе на много работодатели и служители. Те търсят решение на 
финансовите си проблеми за оцеляване чрез сиви практики като укриване на доходи, работа без трудов договор, 
нагласени търгове, подписването на фиктивни трудови договори и т.н. 
Друг фактор, който оказва сериозно влияние, е политическият цикъл. Това няма как да не повлияе и да не даде 
отражение. По наша "традиция" част от чиновниците, които по принцип би трябвало да извършват контролни и 
санкциониращи дейности и да са проводник на определени стандартни политики, не работят на нужното ниво, защото са 
в процес на "изчакване" и чувстват определена несигурност. Фирмите също не се чувстват особено стабилни. Като цяло 
винаги има неопределеност, когато свършва един политически цикъл и започва друг. Бизнесът е изправен пред неяснота 
и затова част от компаниите решават, че щом в момента могат да се възползват от определена ситуация, то защо да не го 
направят. 
- Някои работодателски организации като БТПП смятат, че бюрокрацията "се храни" от тази несигурна в момента среда и 
изнудва фирмите, за да придвижва документите им бързо. Имате ли такива наблюдения? 
- Не мога да кажа дали има някакъв засилен натиск върху фирмите, тъй като в ежегодното проучване на Асоциацията на 
индустриалния капитал няма точно такъв показател за административна преса. Но ако се върнем на кадровите промени - 
рокадите по върховете на институциите все още не са завършили и това поставя пред изпитание самата администрация. 
Тези промени ще доведат до различен стил на работа и част от чиновниците се притеснява за работните си места. Така че 
донякъде контролът е на занижено ниво и ефективността на проверките като цяло е по-малка. За това до какво са довели 
самите промени по върховете на институциите ще можем да кажем догодина, като видим как са работили. В момента 
новоназначените директори и ръководители все още са "пресни" и реално не са започнали работа по същество. Така 
ефектът за фирмите от тяхната работа ще може да се види след време, когато отчетем работата им през настоящата 
година чрез нашата система от показатели. 
- Излиза, че чиновниците мислят повече за това какво се случва вътре в самата структура, отколкото за работата си... 
- Точно така. След като стават някакви промени - структурни или персонални, естествено е погледът на много от хората да 
е обърнат повече навътре, отколкото навън. 
- Секторът на услугите ли продължава да бъде на първо място по сиви практики. Има ли все пак размествания на 
браншовете в последната година? 
- Няма промени, тъй като сивите практики остават устойчиви. Освен сектора на услугите това са строителството, туризмът, 
здравеопазването, млекопреработването и др. Макар и намаляваща, толерантността към сивия сектор остава все още 
относително висока. Друг е въпросът, че в нашето проучване половината от фирмите, пък и работещите в тях, смятат, че в 
ситуация на криза сивият сектор спасява компаниите от фалит. 
- Доколко е изпълним ръстът на брутния вътрешен продукт от 1.8%, заложен в бюджета за 2014 г., при сегашните данни 
за сивата икономика? 
- Ръстът е изпълним, но с някои уговорки, тъй като това няма да е никак лесно. Както при всяка икономическа прогноза, 
така и тук има вероятност тя да се сбъдне или не. Ръстът не е толкова висок, за да изглежда абсурден за възможностите 
на икономиката ни. Напредък от 1.8 на сто не е нещо невиждано и непостижимо. Напротив, в нормални времена това 
трябва да се разглежда като нисък ръст. Но това, което ще се случи догодина, зависи много от политическата обстановка 
в страната. Основният фактор за растеж догодина не е капацитетът на българската икономика или външната среда, а 
вътрешната политическа среда. Ако политиците намерят начин да успокоят обществото, а и фирмите, да ги извадят от 
несигурността, в която се намират, не виждам защо ръст 1.8% да не се изпълни. Ако обаче обществените настроения 
продължат да са напрегнати, ако продължава тази непродуктивна обстановка, заложената цел може да се окаже 
прекалено висока. 
- Как ще се отразят вдигането на минималната работна заплата на 340 лв. от догодина и идеята за връщането на ДОД за 
хората с най-ниски доходи? 
- Това са две мерки, с които правителството цели да подпомогне хората с най-ниски доходи. Ако са правилни разчетите 
на бюджета, това не би трябвало да доведе до нови дефицити, тоест ако се сбъдне прогнозата за ръст от 1.8%. Това е от 
гледна точка на бюджетния баланс. Предприемането на такива мерки е правилна политика при сегашните обстоятелства. 
Начинът, по който се прави обаче, не е много добър.  
Вдигането на минималната работна заплата е заявено отдавна и в този смисъл не е неочаквана мярка на правителството. 
Но какво се получава - минималната заплата се определя повече или по-малко произволно и без съобразяване с 
конкретните условия и възможности. Това не е добра практика. В този смисъл следва да се обърне внимание и да се 
изследват възможностите за определяне на минималната работна заплата според твърдо възприети принципи. Също 
така да се отчитат регионалните и браншовите различия. Иначе има риск за разширяване на сивата икономика. 
Другата мярка - връщането на ДОД за хората с най-ниски доходи, изникна някак неочаквано след внасянето на 
проектобюджета в парламента и без особени дискусии. Остана впечатлението, че не всичко по нея е премислено. Още не 
са ясни подробности за механизма на нейното приложение и поради това не може да се даде прецизна оценка. Знайно 
е, че дяволът се крие в детайлите. Има риск да се направят опити за укриване на доходи, за да се ползва тази 
преференция. Ще се увеличи и натовареността на данъчната администрация. С една дума, мисля, че осигуряването на 
повече доходи за тази група хора можеше да стане и по по-ефикасни начини. 
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√ Бранимир Ботев: да определяме приоритетите на индустрията на база природните ни дадености 
„Приоритетите пред българската индустрия трябва да определяме, стъпвайки на природните ни дадености и 
натрупаните квалификация и опит. Необходимо е да се върнем към корените си“ – това каза заместник-министърът на 
икономиката и енергетиката с ресор туризъм Бранимир Ботев по време на дебата на тема “Реиндустриализацията на 
Европа – мит или реалност” в София. 
Според приетия от  Европейския съюз Регламент 201124, огромна част от страните членки на ЕС с висок стандарт на 
живот ще могат да аутсорсват дейности по рехабилитация, медицинско обслужване, почивка, санаториално лечение в 
България. Става въпрос за глобален ресурс от порядъка на около 90 млрд. евро, с който оперират техните здравни каси, 
посочи Ботев. „Дали обаче България е подготвена за това предизвикателство”, попита зам.-министърът. „Имаме нужда от 
подготвени и квалифицирани кадри, лекари с езикова подготовка, диетолози, физиотерапевти, кинезитерапевти, 
медицински сестри. Трябва не просто да ги създадем, но и да ги задържим в България.“ 
 
money.bg 
 
√ Българският индустриален сектор има потенциал 
Българската индустрия има сериозен потенциал за създаването на устойчиви работни места. Необходими са 
обединените усилия на държава и бизнес за формулиране и провеждане на политика за системно насърчаване на 
реалното производство, така че да се ползват по-добре силните ни страни - разнообразни сектори, развита сервизна и 
търговска мрежа, развита инфраструктура, правилно образование за формиране и развитие на вериги на стойността. 
Зад този основен извод се обединиха участниците в дебата „Реиндустриализацията на Европа - мит или реалност: 
Предизвикателства пред българската икономика", организиран съвместно от Асоциация на индустриалния капитал в 
България и Българска асоциация на електротехниката и електрониката. В дискусиите взеха участие  Анри Малос 
(председател на Европейския икономически и социален комитет),  Хасан Адемов (министър на труда и социалната 
политика), Анелия Клисарова (министър на образованието и науката),  Васил Велев (председател на УС на АИКБ), както и 
други важни гости. 
Подробно бяха обсъдени приоритетите при насърчаването на реалния производствен сектор, като акцент беше поставен 
върху насочване на вниманието не само върху високотехнологичните сектори, но и върху трудоемки традиционни 
български индустрии, създаващи голям брой работни места - шивашка, конфекция, дървообработване, мебели, 
хранително-вкусова промишленост, селско стопанство, туризъм и т.н. 
Основните предизвикателства, за посрещането на които държава и бизнес ще обединят усилията си, са: повишаване на 
ролята на предприемачеството и повишаване на обществената информираност за ролята на предприемачите, 
намаляване на административните бариери пред бизнеса, начини за привличане на инвестиции към реалния 
производствен сектор, осигуряването на кадри с техническо и инженерно образование и прецизиране на учебните 
програми и профилиране на младите хора към специалности и професии с потенциал за реализация. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Чакаме милиони от балнеология 
Милиони може да привлече страната ни благодарение на СПА и балнеоиндустрията. Това стана ясно от думите на зам.-
икономическия министър Бранимир Ботев по време на дебата на тема "Реиндустриализацията на Европа - мит или 
реалност". 
Това става възможно след приемането на промяна в еврорегламентите, благодарение на която огромна част от страните 
членки на ЕС с висок стандарт на живот ще могат да аутсорсват дейности по рехабилитация, медицинско обслужване, 
почивка и санаториално лечение в България. Става въпрос за един глобален ресурс от порядъка на около 90 млрд. евро, 
с който оперират техните здравни каси, обясни Ботев. Той подчерта, че страната ни има нужда от подготвени и 
квалифицирани кадри, лекари с езикова подготовка, диетолози, физиотерапевти, кинезитерапевти и медицински сестри, 
които да имат стимул да останат на работа у нас. 
 
focus-news.bg 
 
√ Зам.-министър Бранимир Ботев: Трябва да определяме приоритетите пред българската индустрия, стъпвайки на 
природните ни дадености 
„Дали реиндустриализацията е мит или реалност за мен е риторичен въпрос. Тя е реалност, с която ние трябва да се 
съобразим. А приоритетите пред българската индустрия трябва да определяме, стъпвайки на природните ни дадености и 
натрупаните квалификация и опит. Необходимо е да се върнем към корените си. На второ място е регулаторната рамка, 
която създаваме. Регулациите трябва да подпомагат, а не да задушават индустрията.“ Това каза заместник-министърът 
на икономиката и енергетиката с ресор туризъм Бранимир Ботев на дебата на тема: „Реиндустриализацията на Европа – 
мит или реалност“ в София, съобщиха от пресцентъра на Министерство на икономиката и енергетиката. Затова е нужна 
по-голяма активност от страна на бизнеса, индустрията трябва да е водещата с идеи, подчерта той. 
Зам.-министър Ботев изрази надежда, че този дебат ще донесе именно идеите, от които да формираме 
предизвикателствата, с които ще трябва да се справи индустрията на България. Той допълни още, че такъв един пример 
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може да бъде приетият през октомври тази година от Европейския съюз Регламент 201124, който ще разкрие нови 
възможности пред българската туристическа индустрия. Благодарение на него огромна част от страните членки на ЕС с 
висок стандарт на живот ще могат да аутсорсват дейности по рехабилитация, медицинско обслужване, почивка, 
санаториално лечение в България. Става въпрос за един глобален ресурс от порядъка на около 90 млрд. евро, с който 
оперират техните здравни каси. Говорим за индустрия, която може да излее златен дъжд върху България. „Дали обаче 
България е подготвена за това предизвикателство“, попита зам.-министър Ботев. Имаме нужда от подготвени и 
квалифицирани кадри, лекари с езикова подготовка, диетолози, физиотерапевти, кинезитерапевти, медицински сестри. 
Трябва не просто да ги създадем, но и да ги задържим в България. 
Растежът е факт, но той поражда въпросите, на които ние като администрация трябва да търсим как да отговорим, 
допълни той и припомни, че за половин година делът на туризма в брутния вътрешен продукт на България е скочил от 
12.5 на 13.6% тази година, очакваме 7-милионния турист, както и 3 млрд. евро постъпления от отрасъла. Необходими са 
обаче кадри, които да обслужват всички тези туристи, които очакваме. Голям проблем, с който бизнесът и 
администрацията трябва заедно да се справим, е и текучеството на кадри - близо 80% в сектора, подчерта още зам.-
министърът.  
Възможности в тази посока Ботев очерта в определението за туризма като „експорт на място“. „Ние до голяма степен 
решаваме въпроса с износа, ако можем да експортираме на място, да насочим съпътстващите отрасли – хранително-
вкусова промишленост, битова химия, енергетика, транспорт, строителство, услугите. Те могат да обслужват крайният 
продукт, наречен туризъм. Развивайки ги, ние създаваме индустрия и работни места“, допълни още Бранимир Ботев. 
 
sliven.net 
 
√ Реалният производствен сектор има потенциал 
Българската индустрия има сериозен потенциал за създаването на устойчиви работни места. Необходими са 
обединените усилия на държава и бизнес за формулиране и провеждане на политика за системно насърчаване на 
реалното производство, така че да се ползват по-добре силните ни страни - разнообразни сектори, развита сервизна и 
търговска мрежа, развита инфраструктура, правилно образование за формиране и развитие на вериги на стойността. 
Зад този основен извод се обединиха участниците в дебата „Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност: 
Предизвикателства пред българската икономика“, организиран съвместно от Асоциация на индустриалния капитал в 
България и Българска асоциация на електротехниката и електрониката. В дискусиите взеха участие г-н Анри Малос 
(председател на Европейския икономически и социален комитет), г-н Хасан Адемов (министър на труда и социалната 
политика), г-жа Анелия Клисарова (министър на образованието и науката), г-н Васил Велев (председател на УС на АИКБ), 
както и други важни гости. 
Подробно бяха обсъдени приоритетите при насърчаването на реалния производствен сектор, като акцент беше поставен 
върху насочване на вниманието не само върху високотехнологичните сектори, но и върху трудоемки традиционни 
български индустрии, създаващи голям брой работни места - шивашка, конфекция, дървообработване, мебели, 
хранително-вкусова промишленост, селско стопанство, туризъм и т.н. 
Основните предизвикателства, за посрещането на които държава и бизнес ще обединят усилията си, са: повишаване на 
ролята на предприемачеството и повишаване на обществената информираност за ролята на предприемачите, 
намаляване на административните бариери пред бизнеса, начини за привличане на инвестиции към реалния 
производствен сектор, осигуряването на кадри с техническо и инженерно образование и прецизиране на учебните 
програми и профилиране на младите хора към специалности и професии с потенциал за реализация. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Монитор 
 
√ Със спешни законови промени слагат такса за всички производители на ток 
Ставката за ВЕИ ще е от 5% до над 25% 
Такса върху преференциалните цени ще бъде въведена за всички производители на еленергия, научи „Монитор“. Това 
ще стане чрез спешни промени в законите за възобновяемите енергийни източници и за енергетиката, които ще бъдат 
внесени в парламента в петък. Към момента предложението е такса от 20% да се налага върху субсидираните цени на 
слънчевите и вятърните централи. Обхватът й обаче ще се разшири за АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ и всички останали зелени централи. 
„Промените се налагат, за да бъде поправен дисбалансът в енергийната система, допуснат от ГЕРБ”, обясни в пленарната 
зала председателят на енергийната комисия Рамадан Аталай. 
Това обаче 
ще се отрази на приходната и на разходната част 
в бюджета. В момента приходите и разходите са сметнати, като се имат предвид само 150 млн. лв., които ще постъпят от 
таксата от 20% върху префернциалните цени на слънчевите и вятърните централи. Предвижда се събраните пари да се 
харчат за инвестиции и програми в областта на енергетиката. 
Това беше уточнено в последния момент на извънредно заседание на бюджетната комисия във вторник. 
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Освен това таксата върху преференциалните цени на слънчевите и вятърните централи няма да е твърдо фиксирана на 20 
на сто, а ще бъде диференцирана, обясни в кулоарите на парламента председателят на бюджетната комисия Рамадан 
Аталай. Размерът на ставката ще зависи от годината на инсталиране и от размера на мощността. „За някои 
производители ще е 5%, а за други над 25%“, каза Аталай. Той поясни още, че таксата ще е средно 15 на сто. 
„Трябва да има ясен сигнал към банките, че този бизнес не трябва да ги притеснява и че инвеститорите ще могат да си 
плащат кредитите“, коментира Аталай. 
Председателят на енергийната комисия обясни още, че хората, които имат слънчеви панели на покрива за собствени 
нужди, най-вероятно ще бъдат освободени от таксата. Ако обаче са се свързали към някое от електроразпределителните 
дружества и продават енергия, ще дължат такса. 
Междувременно в пленарна зала за втори ден депутатите не успяха да приемат дори чл. 1 за приходите и разходите в 
Закона за бюджета за 2014 г. Депутатите от опозицията използваха различни процедурни хватки. Например по 
предложение на депутатът от ГЕРБ Цветомир Михов беше проведена поименна проверка на кворума. По инициатива на 
различни народни представители 
всяко предложение беше прегласувано 
Така и обаче не беше приет окончателният вариант на чл. 1 за приходната и разходната част на бюджета за догодина.  
По предложение на председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев пък бяха открити дебатите по параграф 6 от 
Закона за бюджета, в който се регламентира въвеждането на такса върху преференциалните цени на слънчевите и 
вятърните централи. В късния следобед разискванията бяха прекратени, но предстои текстовете да бъдат гласувани днес. 
 
news.ibox.bg 
 
√ Обещават на студентите широко отворени врати на бизнеса за тях 
Министерският съвет е почти готов с промените в Кодекса на труда, които регламентират договори за платени младежки 
стажове. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова по време на тържественото 
откриване на тазгодишните Дни на кариерата в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). 
Янкова увери възпитаниците на УНСС, че социалното министерство се опитва да следва тенденциите и да осигурява на 
младите повече мобилност и добри условия на труд. Тя обеща, че държавата ще се постарае да работи в насока, в която 
вратите на бизнеса да бъдат по-широко отворени за младите. 
Пред медиите Янкова заяви, че за 2014-2015 г. страната ни ще разполага с 240 млн. лв. за програми и мерки, насочени 
към младежката безработица. Стана ясно, че не по-малко от 100 млн. лв. ще бъдат насочени към подпомагане на 
същинската заетост, а с останалите ще бъдат подкрепени професионалното развитие като обучение и изготвяне на 
професионален профил. 
Заместник социалният министър подчерта, че част от тези пари ще отидат за субсидиране на работодателите, които ще 
плащат на стажантите, така ще се подпомогне малкият бизнес, за да може, от една страна, да излезе от криза, а от друга 
страна младежите да започнат трудова кариера. 
Стана ясно, че работодателите, които желаят субсидии, ще кандидатстват за тях в бюрата по труда. 
На откриването на Дни на кариерата присъства и началникът на Агенцията по заетостта, Камелия Лозанова, която 
сподели пред студентите от УНСС, че освен образование, за успешна кариера ще им трябва и мотивация и градивно 
любопитство. Тя обеща на младежите да им помага за прекосяването на всякакви възможни мостове,  които има и им 
пожела да направят много пари без да губят сърцето си. 
Ректорът на УНСС Стати Статев, пък подчерта, че в неговия ВУЗ има реална непрекъсната връзка между образованието и 
бизнеса. 
Той се похвали, че тази година броят на фирмите, които участват в Дните на кариерата са се удвоили два пъти и вече са 
достигнали 50,като участие са взели както родни, така и чуждестранни фирми. 
По думите на Статев 40 % от одиторите в Сметната палата са възпитаници на УНСС, а от 24 хил. дипломирани бакалаври, в 
последните години от УНСС ,едва 600 са се регистрирали в агенцията по труда като безработни. 
Ректорът призова държавните институции и бизнесът да оценяват по достойнство неговите студенти и те да бъдат 
предпочитани кадри. 
Младежите бяха приветствани и от изпълнителният директор на банка ДСК Виолина Маринова, която е мениджър на 
годината и „Мисис Икономика 2013”. 
„Имайте силна воля за да постигате успехи”, обърна се тя към студентите. 
Тазгодишните дни на кариерата в УНСС са посветени на специалностите: икономика финанси, човешки ресурси , 
маркетинг и обслужване на клиенти. 
 
btvnews.bg 
 
√ Клисарова: Трябва да засилим граматиката и малко да я опростим 
Министърът коментира след нагледен пример как осмокласници не знаят колко е девет по осем 
„Трябва да засилим граматиката и може би малко да я опростим. Знаете колко трудни неща учат децата от първи до 
четвърти клас. Нека първо да ги научим на базова грамотност и след това да започнем да надграждаме”. Това бе 
коментарът на образователния министър Анелия Клисарова в „Тази сутрин” по повод резултатите от Програмата за 
международно оценяване на учениците (PISA), която постави българските деца на 47 място от 65 страни. 
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Изказването й дойде и след нагледен пример как ученици в осми клас във Враца са силно затруднени да отговорят колко 
е девет по осем. 
„Анализите на PISA ни показаха, че има сериозна диференциация в зависимост от социалния статус. Това противоречи на 
философията ни равен достъп до качествено образование. Трябва да вземем много бързи и сериозни мерки”, каза 
Клисарова. 
Проблем идва и от факта, че ученици не повтарят от първи до четвърти клас, тъй като по мнение на психолозите по този 
начин децата не се мотивират да продължат обучението си. „В новите планове, които правим, трябва да има нови 
учебници и нека в тях да участват повече учители и от малките, и от големите училища”, смята министърът. 
Друго нови, за което съобщи тя, е нова философия за финансиране на училищата, за да могат да бъдат интегрирани 
ромските деца. „Делегираните бюджети направиха диспропорция – парите следваха децата, къде остава качеството и 
какво правят малките училища или средищните, които събират деца от 4-5 региона. Предвижда се базова стойност 
независимо от броя на децата за текущите разходи. За тези деца в трудните райони със специални потребности с 
различен от българския майчин език ще има допълнителни заплащания, за да мотивираме и тях, и учителите”, обясни 
Анелия Клисарова. 
В посока мотивиране ще се работи и за младите учители. „В нoвия закон разработихме специална стратегия за развитие 
на педагогическите кадри, за да можем да ги мотивираме да остават. Има учители, които ходят и от любов, за късмет. 
Говорим за един социален пакет за младите учители. Започваме да им плащаме транспорта в отдалечените места, за да 
ползват собствен автомобил, а не да търсят”, каза още образователният министър. 
По думите й новите законови текстове вече са на ниво директори, до края на януари ще бъдат публикувани официално 
за обществено обсъждане на сайта на министерството и след това ще влязат в ресорната парламентарна комисия. 


