Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Агенция БГНЕС
√ Велев: Регламентите задушават бизнеса в Европа
Регламентите и нагласите в Европейския съюз гонят индустрията. Това заяви председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал Васил Велев в "Студио БГНЕС" с водещ Дияна Тушева.
"Производството не може да отговори на изключително високите изисквания, които се налагат в ЕС", каза Василев и даде
за пример непосилните задачи със съкращаването на вредните емисии. Поставяната от Европейската комисия цел
предвижда да бъдат намалени за един изключително кратък период тези емисии.
"В резултат на тази политика цели производства се изнесоха на други континенти, защото не можаха да ги осъществят,
иначе трябваше да затворят врати", заяви Велев и подчерта, че даже Европа да изпълни изискванията за намаляване на
вредните емисии, това ще водеше до тяхното съкращаване с едва 2%, но ще се унищожи индустрията ни. "А в САЩ и
Китай, които не преследват тези амбициозни цели, тези производства се развиват", добави Велев.
Според него Европейската комисия тежи като камък на ЕС, защото бълва регламенти и директиви, които задушават
бизнеса в Европа. "Ние европейците ще спрем да продаваме все повече неща, а вместо нас това ще го правят
китайците", констатира Велев. "Лисабонската стратегия много прилича на някое решение на конгрес на БКП. На
европейците им трябва време, за да го осъзнаят. Ще развиваме икономика на знанието, с кого? Не трябва ли наред с
високоразвитите индустрии да развиваме и такива, които ще дават работа на многобройната маса от
нискоквалифицирани хора", добави той.
По отношение на идеята за реиндустриализация, за която се заговори в много европейски страни, включително у нас,
Велев заяви, че това наистина не е само наш проблем. "Процесът на реиндустриализация тече повече от десет години. За
известно време преместващите се производства спряха за малко дори и в България, преди да продължат своя път на
Изток", каза той.
Според него митът, който битуваше в Европа и САЩ, че те ще се правят само високотехнологични продукти, рухна.
"Производството изисква иновации. Финансовите деривати се откъснаха от реалния сектор. Никой не може да се
нахрани, облече и да отиде на работа с финансов дериват. Западният свят мислеше, че Китай ще произвежда стоките, а
ЕС и САЩ ще им предоставим иновации и капитали и така ще запазят водещата си позиция в света. Този мит се срути.
Производството поражда след себе си иновации", констатира Велев.
Мениджърът на фирма от високотехнологичната индустрия Емил Георгиев заяви, че за всички е очевиден резултата от
неолибералната политика. Той посочи, че след края на Студената война в света се води друг вид ожесточена война –
идеологическа, в резултат на която се наблюдава силно разслоение на богатство. Едновременно с това Георгиев
подчерта, че "сама по себе си глобалната икономика дава възможност на хората, живели в затворена икономическа
среда поради липса на пазар и инвестиции, да се включат в света. Това е хуманната страна на тази идея".
"Имаме един елит, който по никакъв начин не е обвързан със ставащото в реалното общество. Имаме криза на
собствеността. Нашата собственост има престъпен произход. Говорим за средствата за производство. Те са придобити в
по-голямата част по престъпен характер. Естествено има и такива, които са създали нещо сами", заяви Георгиев.
От своя страна Велев смята, че самото ни самоопределение като най-лошите и най-корумпираните ни пречи да
поставяме проблемите, стоящи пред развитието на страната. "У нас предприемачите, които трябва да започнат тази
реинудстриализация, са най-хулените", заяви той. /БГНЕС
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√ Колко печелят фирмите от скрап-индустрията?
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%.
slivendnes.com
√ 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
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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 24 часа
√ 230 млн. лв. за работа на младите
Ставката за ВЕИ ще е от 5% до над 25%
Малко над 230 млн. лв. ще бъдат насочени към младежи до 25-годишна възраст в следващите 2 г., за да си намерят
работа. Новината съобщи днес зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова на дебата на в. "24 часа"
"Хора за работа" в Стара Загора.
За 2014-2015 г. само от ЕС България ще получи над 110 млн. евро, 55 млн. ще са от Европейския социален фонд и още
толкова от други източници. През 2014 г. 61 млн. евро ще се ползват за търсене на заетост за младежи.
"От 2008 г. младежката безработица се е увеличила с близо 15 000 души. През януари-октомври 2013 г. регистрираните
младежи до 25 г. без работа са 35 463. С тези над 29 г. стават 73 000. Така близо 20,3% от регистрираните безработни са
млади хора, сочи статистиката. Според Евростат безработните у нас до 25 г. са 28,3%", обясни Янкова.
"24 часа" избра точно Ст. Загора, за да направи втория от серията дебати "Хора за работа", защото в района има развит
бизнес както в услугите, така производствен и земеделски. Безработицата в града е 6,33%, а в областта 9,68%, което е
сравнително ниско за страната. Данните съобщи Иванка Данаилова, лидер на КНСБ в града.
На дебата имаше мощно присъствие от големите работодатели в региона "AES Гълъбово", "Лидл", "Метро", "Кауфланд",
"Арсенал Казанлък", присъства зам. областният управител на Ст. Загора Теодора Иванова и много млади предприемачи.
През 2014 г. за първи път у нас се въвежда т.нар. пакетна услуга за намиране на работа
на млади хора, съобщи Янкова. За 4 месеца психолози, педагози, трудови посредници ще направят индивидуален план
за действие за всеки безработен. Профилът ще оценява неговите знания и умения и това ще даде прогноза дали човекът
е подходящ за по-нататъшно обучение, или директно за заетост. Идеята е да се изчистят всички притеснения, които
пречат на младите хора да се реализират на пазара на труда, обясни Янкова.
Още днес трябва този нов подход да бъде одобрен от Националния съвет за насърчаване на заетостта заедно с
останалите мерки по Младежката гаранция, финансирана от ЕС. Създават се и възможности малки и микрофирми да
вземат на стаж млади хора и особено за тези, които продължително време са били без работа.
На дискусията на в. "24 часа" предприемачи от Стара Загора поискаха специални мерки, чрез които държавата да
стимулира млади работодатели, за да открият фирми и да развият бизнеса си, като наемат и още хора.
"Ще споделя как виждам аз тази идея", отговори Янкова. Специален пул от представители на бизнеса и банките да
разглежда идеи на млади кандидат-предприемачи, да преценяват дали те ще доведат до успешен бизнес и само
авторите на годните за реализация проекти, да бъдат подпомагани да създадат фирми, разказа зам.-министърът.
"В първите 6 месеца до 1 г. до младите предприемачи трябва да стои консултант. Той ще им обясни какво е договор, как
се смятат заплати и осигуровки, как се наема работник, какво изисква Кодексът на труда, правилата за безопасност,
тънкостите в Закона за защита на конкуренцията, в Търговския закон и т.н. И тогава неусетно консултантът пуска младия
предприемач, който вече се е научил да плува. Едва тогава той ще тегли кредит или ще участва в програми за
финансиране на бизнеса си", каза Янкова.
В хода на дискусията тя очерта основните две причини за голямата младежка безработица у нас и не скри, че проблемът
тръгва от образованието "Факт е, некачественото образование ражда качествени безработни. Другата причина е липсата
на професионално ориентиране в училище. Когато младежът завърши специалност, която не се търси, той не може да си
намери работа", обясни зам.-министърът.
Ваня Тутова от "Стандард профил" разказа, че компанията е трета в страната по брой назначени млади хора - 450 души.
"От средните училища децата излизат с почти никаква компютърна грамотност. Познанията им се ограничават само с
фейсбук, а пък висшистите не могат да попълват служебна документация" категорична бе Тутова.
Дуално обучение в 5 града още от 2014 г.
Още от 2014 г. в Ст. Загора, Плевен, Пазарджик, Смолян и Царево дуалното обучение трябва да е факт. Това ще стане по
проект на българско-германските центрове за професионално обучение, съобщи за "24 часа" изпълнителният директор
на държавното предприятие Любов Попова.
Във всеки от 5-те града ще има по една група с хора до 25-годишна възраст, която едновременно ще учи и ще работи. Тип
дуално обучение всъщност е започнало в България още през 1995 г. с откриването на първите три българско-германски
центъра, припомни Попова. Чак до 2010 г. там са организирали двугодишни курсове, които съчетавали работа и
образование в над 20 специалности. Те давали изключително добра практическа подготовка. До края на 2014 г.
центровете ще започнат и подготовка на работодатели, които да наемат и обучават младежи от рискови групи. "Ако се
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подходи избирателно, ефективността при усвояването на отпуснатите средства се повишава изключително много",
обясни Попова.
Българско-германските центрове разполагат с работилници, оборудвани от водещи фирми в съответната област. Всеки от
клоновете е специализиран. Тези в Царево и Смолян са предимно за подготовка на кадри за туризма и услугите.
Центърът в Стара Загора обучава специалисти по металотехника и заварки, селскостопанска техника, автомонтьори, ВиК,
съобщи шефът му Върбан Танев. В този център е и изключително интересната специалност ортопедична техника.
Спомена се дори идея да се влезе в преговори със страните от Западните Балкани, където имало много хора, пострадали
от войните, тъй като на курсистите в Стара Загора са им нужни реални обекти, а не манекени.
Завод търси трескаво оръжейни инженери
"В момента в България никъде не се произвеждат оръжейни специалисти, имаме сериозни затруднения с инженерния и
висшия персонал", заяви на дебата "Хора за работа" Станислав Ненов от "Арсенал" - Казанлък. Заводът изключително
много се нуждаел и от оператори на цифрови машини.
"Принуждаваме се да държим на работа пенсионери. 15% от състава на фирмата са такива хора", каза Ненов и описа
перипетиите на "Арсенал" да се договори със средни и висши училища да му подготвят кадри.
Опитали да уредят Техническият университет в Пловдив да обучава техни стипендианти, но не успял. Искали да са хора
от Казанлък, че като се обучат, да се върнат на работа в завода. Ненов поиска държавата да даде право на фирмите да
обучават за своя сметка синове и дъщери на работници, за да си създават кадри.
В "Арсенал" са направили център за подготовка и квалификация, защото дори професионалната гимназия в Казанлък не
подготвяла специалисти за тях. В момента 16 ученици от машиностроителни специалности работели веднъж седмично
учебно в завода. Центърът не е с професионални преподаватели, но се мъчим да си решим проблема сами, оплака се
Ненов.
Зам.-министър Росица Янкова обеща да запознае колегите си в министерството на образованието с искането на завода.
Зам. областният на Ст. Загора Теодора Иванова отбеляза, че учениците не искат да се записват в машиностроителна
специалност. И посъветва Ненов фирмата да стимулира родители, които работят при тях, да насочат децата си към тях.
Вестник Капитал Daily
√ Иновативните предприятия на 2013 г.
Наплив от новостартирали кандидати в деветия национален конкурс на фондация ПИК
Девет компании бяха отличени в Националния конкурс за иновативно предприятие на 2013 г., който се организира за
девета поредна година от фондация "Приложни изследвания и комуникации" (ПИК). Селекцията е направена от общо
150 номинирани фирми. Награди бяха разпределени в седем приоритетни области, като в новата категория "Иновативно
новостартирало предприятие" бяха отличени три фирми заради многото участници. Според организаторите големият
интерес на новостартиралите предприятия е доказателство както за предприемчивостта на хората, така и за действащите
вече финансови механизми.
Най-голямо въздействие
Като фирми с най-голямо иновационно въздействие от ПИК определиха победителите в две области - "Иновационен хъб"
и "Пазарно лидерство". Първата награда получи софтуерната и консултантска фирма "Интерконсулт България", която за
15 години на пазара има над 300 успешни проекта за български и чуждестранни компании. През последната година е
разработила няколко интересни решения, сред които agileMode за автоматично генериране на софтуер, Engi Tools за
автоматизация и оптимизация на производствени процеси и програмата K-IMS за отдалечено управление на кораби от
наземен център в реално време.
Пазарният лидер на 2013 г. е габровската "Мехатроника", която се занимава с конструиране и изработка на автоматични
машини за производство, пълнене и запечатване на гъвкави опаковки за козметичната, хранително-вкусовата,
химическата и фармацевтичната промишленост. Предприятието държи 20% от световния пазар.
Другите победители
В областта "Качество на живот" беше отличена фирма "Амет", която разработва и произвежда компоненти за
медицинско оборудване. Наградата за 2013 г. й беше връчена за микропроцесорен апарат за високочестотна
електрохирургия, който се използва за унищожаване на тумори и метастази в меките тъкани.
"ДеКони интернешънъл" е победителят в категорията "Зелена иновация" за уникалния си в света мобилен образователен
център "3D Екобус". Той е оборудван с подвижни триизмерни екрани и модерни звукови и интерактивни системи за
екологично обучение на деца.
Ботевградската "АМГ технолоджи" беше наградена за "Устойчиво иновативно поведение". Фирмата работи в областта на
нанотехнологиите и вградените системи. В конкурса участва със специални сензори, които осигуряват безпрецедентен
достъп до изследвания образец, и с технология за производство на микроелектромеханични прибори с вградени
сензорни елементи.
Победителят в областта "Социално въздействие" е "Робопартанс" с едноименния си проект за училище по роботика.
"Робопартанс" предоставя цялостна учебна програма с материали и технически средства, която се разпространяват под
форма подобна на франчайза.
Три новостартирали новатори
Общо трима са победителите в новата категория за новостартирало предприятие. Компанията "Уча.се" разработва
цялостна платформа за онлайн обучение, която в момента съдържа 1900 урока. Стремежът на екипа е да създаде
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мултимедийни уроци и упражнения за всички предмети от всички класове. Платформата е спечелила финансиране от
Jeremie, както и от местни бизнес ангели.
"Хътгрип" е автор на софтуер, който помага на предприятията да предвиждат и предотвратяват производствени аварии,
да подобряват процесите и да оптимизират използваните ресурси и енергия. Системата HutGrip автоматично анализира
дaнните и предлага решения. За реализация на иновацията си "Хътгрип" получава менторство и финансиране от две
американски програми.
Третата отличена фирма е "Плейграунд енерджи", която разработва иновативни играчки за детски площадки. В тях е
вграден генератор, който превръща кинетичната енергия в звуци и светлина. Иновацията е получила финансиране от
Jeremie.
√ ЕЦБ прогнозира бавно възстановяване и ниска инфлация
Япония налива нови 182 млрд. долара за стимулиране на икономиката
Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано остави непроменена основната си лихва на месечното заседание в
четвъртък, на което също така бяха представени последните прогнози на институцията за икономиката на еврозоната.
През миналия месец ЕЦБ понижи лихвата до рекордно ниското ниво от 0.25%, след като резкият спад на инфлацията в
региона през октомври до 0.7% създаде опасения от дефлация.
Ниска инфлация
През ноември повишаването на потребителските цени се повиши до 0.9%, а според ЕЦБ средното ниво за цялата 2013 г.
ще бъде 1.4 на сто. За следващите две години централната банка прогнозира по-ниски стойности на показателя съответно 1.1 и 1.3 процента. Това поставя пред изпитание ръководената от Марио Драги институция, която ще трябва да
търси нови нетрадиционни мерки, за да изпълни целта си за инфлация от близо, но под 2%.
Според ЕЦБ икономиката на еврозоната, която излезе от рецесия през второто тримесечие, ще се свие с общо 0.4% през
тази година, преди да нарасне скромно - само с 1.1 на сто през следващата и с 1.5% през 2015 г. В сравнение със
септемврийската прогноза очакваният ръст на БВП догодина е повишен с 0.1%.
Британската централна банка също не предприе промени в паричната си политика, като финансовият министър Джорд
Озбърн коментира, че икономическият план за страната работи. Но предупреди, че предстоят още "трудни решения"
въпреки прогнозите за постигане на бюджетни излишъци през 2018 г.
Мерки със спорен ефект
Същевременно в другия край на света японското правителство одобри нов пакет от икономически стимули в размер на
182 млрд. долара въпреки съществуващите съмнения какъв ще е ефектът от тях. Официалната стойност на мерките е 18.6
трлн. йени, но голяма част от тях представляват вече запланувани разходи на местните власти и кредити от държавно
гарантирани финансови институции.
В основата на пакета са разходни мерки на стойност 5.5 трлн. йени, обявени още през октомври от правителството на
Шинзо Абе. Целта им е да подкрепят икономиката преди планираното повишаване на данъка върху продажбите през
април. Държавата няма нужда да емитира нов дълг, за да финансира мерките.
Правителството обаче е критикувано, че продължава да действа на парче, което пречи на икономическия растеж в
дългосрочен план. "Участниците на пазара искат правителството да фокусира дори още повече енергия върху
икономическите си политики. Някои от новите мерки, като например възстановяване на щетите от земетресението, са
вече запланувани и реално не представляват икономическа стратегия", коментира пред Reuters Хироши Миазаки, старши
икономист в Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Според него реалният ефект от мерките ше е около 2 трлн. йени, с
което само ще се компенсира ефектът от повишените данъци. Според правителствените прогнози обаче пакетът ще
добави 1 процент към брутния вътрешен продукт и ще създаде 250 хил. работни места.
Вестник Стандарт
√ Кафето от машина без касова бележка
Машините, от които си купуваме кафе, сандвичи или играчки, няма да дават касови бележки. Това предвижда проект за
промяна на Наредбата за регистриране на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства. Макар че т. нар.
вендинг машини няма да дават касови бележки на хартия, на техните дисплеи ще се изписва кратка информация за
покупката. Клиентът няма да може да съхрани информацията на хартиен или оптичен носител, но тя ще се пази в паметта
на машината (контролна лента).
За разлика от машините за кафе, сандвичи и играчки (продажба на стоки), автоматите за продажба на валута и плащане
на битови сметки (предоставяне на услуга) ще трябва да дават касови бележки. Собствениците на такива автомати ще
трябва да ги снабдят с електронни касови апарати с фискална памет и фискални принтери. Добра новина за
собствениците и на двата вида машини е отмяна на изискването за съставяне на дневни, месечни и годишни отчети. Това
ще доведе до намаляване на разходите за поддръжка и консумативи, пише в мотивите към проектонаредбата.
√ Търсят 105 данъчни да следят камионите
Дават заплата от 850 лв. и стоп палки на инспекторите от "Фискален контрол"
Национална агенция за приходите търси 105 служители за новото звено "Фискален контрол", което ще започне работа от
1 януари 2014 г. Те ще бъдат оборудвани със стоп палки, светоотразителни жилетки и лаптопи и ще спират за проверка
камионите с рискови за хазната стоки. НАП е обявила конкурси за длъжността "старши инспектор по приходите" и
"инспектор по приходите". Данъчните от звеното ще работят в екипи на територията на цялата страна. Екипите ще правят
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проверки в близост до граничните пунктове с Румъния и Гърция, както и във вътрешността на страната - на местата,
където камионите ще бъдат разтоварвани под данъчен контрол.
Конкурсът за свободните работни места ще се проведе на два етапа. На първия участниците ще решават тест, чиято цел е
да се установят професионалните им знания. Вторият етап на конкурса е интервю. Работата на инспекторите във
фискалното звено ще бъде свързана с физически и документален контрол на стоки, представляващи висок фискален
риск. Данъчните ще следят движението на всички рискови стоки без значение дали се реализират в страната или се
изнасят, като ще се проверяват всички документи на превозвача, получателя и доставчика. Служителите в звеното ще
бъдат обезпечени с транспортни средства и техническо оборудване за изпълнение на функциите си. На камионите ще
може да се слагат и GPS, за да се проследява движението им във вътрешността на страната и дали се отклоняват от
планирания маршрут.
Кандидатите за работа в НАП трябва да подадат документи до 15 декември лично или чрез пълномощник с нотариално
заверено пълномощно в сградата на съответната структура на НАП в София, Варна, Пловдив, Велико Търново или Бургас.
Тъй като 15 декември е неделя, от НАП уточняват, че ще приемат документи и в понеделник. Основната заплата за
длъжността "старши инспектор по приходите" е 850 лв., а за "инспектор по приходите" е 700 лв. Кандидатите трябва да
имат минимална образователна степен - бакалавър, като предпочитаната специалност е икономика.
Вестник Труд
√ Половината българи живеят в бедност
Всеки втори българин е застрашен от бедност или социално изключване. Това показва традиционното изследване на
Евростат за 2012 г. За поредна година България заема първо място сред 28-те страни от ЕС по дял на хората, които живеят
в недоимък.
Данните показват, че у нас 3,6 млн. души, или 49,3% от населението на страната попада в тази категория. След нас в
печалната класация са Румъния, Латвия и Гърция. В ЕС средно 25% от хората са в незавидно положение.
Виж тук новите електронни издания в MediaMall - цени от 1 до 4 лева
Според методологията на Евростат заплашени от бедност и изключване от обществото са хората, които се сблъскват с
поне един от следните проблеми - парична бедност, остри материални лишения или живот в домакинства с много нисък
трудов интензитет.
Изследването показва, че в последните години делът на бедните у нас непрекъснато се увеличава. В предкризисната
2008 г. в лишения са живеели 44,8%, или 3,4 млн. българи. Това означава, че в годините на икономическа криза, висока
безработица и задържане на доходите бедните българи са се увеличили с 200 000 души.
44% от хората у нас търпят големи материални лишения. В тази категория попадат хората, които не отговарят на поне 4 от
следните условия - да си плащат наема или сметките навреме, да ядат месо всеки втори ден, да отопляват жилището си
нормално, да могат да си позволят едноседмична почивка извън дома, да имат пералня, цветен телевизор, телефон,
кола. В ЕС средният дял на хората, които живеят в лишения, е над 4 пъти по-малко отколкото у нас. В Люксембург и
Швеция едва 1% от населението е в това състояние.
Данните показват, че всеки пети българин е застрашен от парична бедност. В Гърция, Румъния, Испания делът на хората в
това положение е по-голям отколкото у нас. Това далеч не означава, че доходите в България са по-високи. Обяснението
е, че страните определят самостоятелно прага на бедност и между различните държави има огромни разлики. В
изследването си Евростат не посочва какви са сумите в отделните страни. В България официалният праг на бедност за
2012 г. беше 236 лв. През т.г. стойността му е 241 лв., а от догодина ще стане 251 лв.
Най-малък е делът на бедните в Холандия и Чехия, където само 15% от хората търпят лишения. Подобно е положението
във Финландия, Швеция и Люксембург.
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