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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Телевизия Европа 
 
√ Според бизнеса ръст на икономиката от 2,1% за 2014 г. е нереалистичен 
Прогнозата на финансовото министерство за 2,1 % ръст на икономиката през 2014 г. е нереалистична. Такова мнение 
изрази в сутрешния блок на ТВ "Европа" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил 
Велев. Причината е, че не са отчетени рисковете, свързани с кризата в Украйна. Според Велев увеличението на 
минималната работна заплата до 450 лв. през 2017 г. също не е икономически обосновано. 
Ръст на икономиката от 2,1% за 2014 г., каквато е прогнозата на финансового министерство е нереалистичен. Това сочат 
анализите на АИКБ. Според председателя Васил Велев от финансовото ведомство не са калкулирали рисковете за 
България, свързани с кризата в Украйна. 
Средносрочната прогноза на бюджета на Министерството на финансите предвижда и увеличаване на минималната 
работна заплата до 450 лв. през 2017 год. Според бизнеса обаче това увеличение не е икономически обосновано.  
Според Велев отлагането на емитиране на външен дълг в размер на 3 млрд. лв. е верен ход.  
Статистиката показва, че България емитира при по-добри параметри от всички страни от южна и някои от централна 
Европа. Съотношението на държавния дълг към БВП пък е едно от най-добрите в ЕС и не е достигнало 20%. Преди нас в 
тази класация е само Естония. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Труд 
 
√ Чобанов повиши прогнозата за икономическия ръст на 2,1% 
Ръстежът на БВП на България тази година ще достигне 2,1% в реално изражение вместо заложените в бюджета 1,8 на сто. 
Това съобщи финансовият министър Петър Чобанов при представяне на средносрочната бюджетна прогноза от 2015 до 
2017 г. 
От думите му стана ясно, че увеличението е свързано с подценения през миналата година ръст на БВП. През 2013 г. беше 
заложено икономиката ни да нарасне с 0,6%, но НСИ отчете ръст от 0,9 на сто. Според данните вътрешното потребление 
за м.г. не се е свило чак толкова сериозно и ще стимулира ръста на БВП и през т.г. Допълнителен принос за растежа ще 
имат и увеличените инвестиции. Очаква се през т.г. те да се повишат с 3%, като това е свързано и с по-големи капиталови 
разходи на правителството. Финансовият министър обясни още, че през 2014 г. инфлацията ще се запази ниска, но през 
2015 г. се очаква да се ускори до 2,4%. 
По думите на Чобанов догодина ще бъде осигурен допълнителен ресурс от 265 млн. лв. за пенсии, за да бъдат 
индексирани според швейцарското правило. 100 млн. лв. ще отидат за великденски и коледни добавки за пенсионерите 
през 2015-а. Стремежът ще е този ресурс да се отделя ежегодно. 
Правителството не е променило плановете си от 1 януари 2015 г. минималната заплата да се повиши от 340 лв. на 380 
лв., от 2016 г. да нарасне с още 40 лв., а от 1 януари 2017 г. да достигне 450 лв. Дотогава максималният осигурителен 
доход ще стане 3000 лв., като също ще се вдига поетапно. 
По публичната програма за развитие на регионите за общински проекти през 2015 г. са предвидени 300 млн. лв. Тази 
година от новосъздадения фонд “Региони” местните власти получиха 350 млн. лв. 
 
√ Допълнителни 265 млн. лева за пенсии през 2015 година 
Допълнителни 265 млн. лева ще бъдат заделени за пенсии през 2015 г, съобщи финансовият министър Петър Чобанов 
при представянето на средносрочната бюджетна прогноза за следващите три години, цитиран от „Дарик“. 
Очаква се минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да бъде увеличена от 154,50 лева от 1 юли 
тази година до 168,50 лева от 1 юли 2017 г. 
Увеличаването на пенсиите ще става по швейцарското правило. Минималната работна заплата ще расте всяка година, 
както и размерът на максималния осигурителен праг. 
Останалите социални плащания са „въпрос на дискусия", като може да се очаква увеличение и по други направления. 
Това ще стане ясно през септември, когато ще започне изработването на бюджет 2015 г. 
"Допълнителният ресурс за пенсии, който ще бъде отделен е 265 млн. лв. Сами разбирате, че това един значителен 
допълнителен ресурс. По 100 млн. лв. на година ще бъдат за великденски и коледни добавки за пенсионерите. Те ще 
бъдат разчетени и заложени в бюджета от самото начало като възможност за даване на такива допълнително добавки", 
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каза финансист номер едно. Управляващите ще продължат политиката си за повишаване на минималната работна 
заплата и в края на периода - през 2017 година, тя ще достигне 450 лева. 
Повишаването на минималната работна заплата ще доведе до корекции на редица бюджети, обвързани с нея, което пък 
ще наложи осигуряването на допълнителен ресурс. 
Предвижда се и да продължи актуализирането на добавките за деца с увреждания, които в бюджета за настоящата 
година бяха увеличени до 240 лева, а от догодина те ще бъдат 270 лева. 
Финансовият министър допълни, че ще бъдат увеличени субсидиите за образование, като и ще има повече пари за 
местните власти. 
Здравните и осигурителни вноски ще запазят размера си до 2017 г. Ниските данъчни ставки ще бъдат запазени. 
Чобанов заяви, че въвеждането на данък върху пустеещите земи ще бъде обсъдено през септември. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Орешарски вижда перспективи за развитие на бизнес отношенията ни с Виетнам 
Особено съм развълнуван и горд да ви приема тук, на българска територия, да се запознаем с вас – българските 
възпитаници във Виетнам. С тези думи министър-председателят Пламен Орешарски се обърна към гражданите на 
Виетнам, учили и работили в България, с които се срещна в посолството ни в Ханой, съобщиха от правителствената 
информационна служба. 
Премиерът изтъкна, че в навечерието от 65-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между 
двете страни може да се отчете, че отношенията между България и Виетнам във времето винаги са били особено близки 
и приятелски. „В този регион на света Виетнам е най- приятелската страна на България. Вярвам, че и гражданите на 
Виетнам се отнасят по подобен начин и към България“, заяви министър-председателят. „Ние от България винаги сме се 
стремили да допринасяме за напредъка на Виетнам. Стремим се да го правим и сега и искрено се възхищаваме на 
успехите, които Виетнам постигна в последните години“, добави премиерът Орешарски. 
Според министър-председателя промените, които се осъществиха във Виетнам и в България, като че ли малко са 
нарушили отношенията. „Наша задача – на държавните ръководители на двете страни – е да ги възстановим и да ги 
поставим на една нова, съвременна основа. Гледам на моето посещение сега и на предстоящите ми разговори с 
виетнамските ръководители като стъпка в усилията да задълбочим нашите взаимоотношения в интерес на двете страни и 
на двата народа“, каза премиерът Орешарски. 
Министър-председателят отбеляза, че има много бизнес възможности във Виетнам, от които българските фирми биха се 
радвали да се възползват. „Има много бизнес възможности и в България. Ще се радваме големите виетнамски компании 
да присъстват на нашия пазар. Работа на ръководствата на двете правителства е да улесняват контактите между бизнеса 
и хората“, добави г-н Орешарски. 
Министърът на културата Петър Стоянович изтъкна, че Виетнам и България ги свързват културата и духовността. Той 
подари на българското посолство в Ханой подбран пакет от над 100 произведения на българското изкуство – песни, 
танци и филми, сред които и „Лачените обувки на незнайния войн“. „Надявам се с този малък жест да подкрепим 
усилията на посолството, на българското правителство и на нашето приятелство и дружба“, каза министър Стоянович. 
По- рано през деня министър-председателят Орешарски проведе среща с представителите на българските делови среди, 
които са заедно с официалната делегация в Ханой. Хората от бизнеса подчертаха, че има български интерес за развиване 
на дейност във Виетнам и дадоха за пример туристическия сектор. Като проблем те поставиха бавните процедури и 
подчертаха, че е важно да се усеща подкрепата на българската държава. 
Премиерът Орешарски присъства и на откриването на първия български ресторант в Ханой – „София“. Инициативата е на 
Анх Нгуен, който е учил и живял повече от 16 години в България и на Жени Желязкова, която е от две години в Ханой. 
Двамата са убедени, че българската кухня ще се радва на успех във Виетнам. Министър-председателят Орешарски 
подари на ресторанта плакет на Мадарския конник и пожела успех. 
По време на престоя си в Узбекистан, на път за Ханой, премиерът Орешарски беше посрещнат от кмета на град 
Самарканд Акбар Шукуров и от председателя на областта Зоир Мирзаев. 
 
√ Драгомир Стойнев: Има растеж на чуждестранните инвестиции 
Отчетен е икономически растеж и ръст на чуждестранните инвестиции, заяви в Бургас министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев, съобщи „Фокус” . По думите му, Министерство на финансите са ревизирали своята 
прогноза за икономически растеж за 2014 година. 
„От 1,8 % тя нараства на 2, 1 % икономически растеж. Това е нормално с оглед действията, които предприе 
правителството през последните 10 месеца. 
Данните от статистиката ясно потвърждават положителния резултат от усилията, които полагаме. За третото тримесечие 
на 2013 година икономическият растеж е 1,1%, за четвъртото тримесечие той е 1,6%. За 2013 година категорично 
наваксахме изоставането в привличане на преки чуждестранни инвестиции. Тъй като много хора говореха и обясняваха 
как едва ли не има колапс на чуждестранните инвестиции, то през 2013 година сме привлекли повече чуждестранни 
инвестиции от 2012 година. В 
същото време МИЕТ съвместно с МТСП подготвяме конкретни политики с оглед подобряване способностите, уменията на 
хората на труда. 
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В нашето министерство работим по 33 сертификата на стойност два милиарда и двеста милиона лева и усилията ни са 
насочени към конкретни проекти от важно стратегическо значение за страната” посочи Стойнев. Той каза, че един от тези 
важни проекти е „Южен поток”. 
По думите му въпреки предприетите действия от страна на опозицията да спре този важен проект той е важен. „От 
енергийна гледна точка той ще даде сигурност на доставките на природен газ за България, а от икономическа гледна 
точка ще даде по- голям стимул за икономическия растеж ще осигури над пет хиляди работни места тъй като преминава 
през най-бедните региони на страната. Проектът е от национално значение”, допълни Драгомир Стойнев. 
"Шест пъти повече средства са отделени за туризъм тази година и не е вярно, че в туризма нищо не се прави", каза още 
министърът на икономиката и енергетиката. По думите му това финансиране дава възможност страната ни да се 
представя на повече международни борси, включително в Украйна и Русия, където нашият щанд се е радвал на голям 
успех. В момента туризмът се е превърнал в индустрия и 14 % от БВП се генерира именно от този сектор. На въпрос какво 
мисли за искането на част от хотелиерите в Слънчев бряг за обособяването на курорта в самостоятелна единица извън 
община Несебър министърът посочи, че явно те си имат своите основания. 
„Разбирам желанието им, но тепърва трябва да имаме диалог, защото едно такова отделяне не може да стане 
самостоятелно и трябва сериозно да се обърне внимание. Явно има конкретен проблем и явно те преценяват, че 
субсидират общината без да получават конкретни услуги, но първо трябва да има диалог и да се вземе най-правилното 
решение", каза министърът. Той допълни, че е против решение на проблема на парче. 
„Трябва да се види този процес дали ще бъде само за Слънчев бряг или и за други курорти. Ако наистина хотелиерите ни 
убедят, че това е положително и се върви в правилна посока за туризма. Решението трябва да се вземе от Министерски 
съвет, да се промени законодателството. Преди да се вземе решението всички бъдещи евентуални проблеми трябва да 
бъдат изчистени", каза министър Стойнев. На въпрос защо толкова дълго не може да се регистрира новия борд на 
директорите в акционерното дружество в курорта министърът посочи, че спънките са извън него и правителството. По 
думите му, неговото желание е новият борд да се регистрира, за да се покаже нов начин на управление в курорта. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Виетнам наема наши пилоти 
Ханой. Виетнам спешно иска да наеме наши пилоти. Това стана ясно при посещението на българската официална 
делегация в Ханой, водена от премиера Пламен Орешарски. "Страната има нужда от минимум 100 добри летци, а 
България може да им предложи перфектни кадри", коментира за "Стандарт" транспортният министър Данаил Папазов. 
Той обясни, че заплащането в този бранш в Азия било на ниво. Местните авиолинии искат още от нашата страна да им 
помогне за обучението в нашето Ръководство въздушно движение. Именно това ще са част от акцентите в предвидените 
за днес срещи на Папазов с ресорните му колеги. На тях ще стане въпрос и за директна линия София-Ханой, която ще 
улесни туризма между двете страни. 
Виетнам проявява интерес да произвежда българска бира с наш малц, който се произвежда в завода в Карнобат, научи 
още "Стандарт". Местни бизнесмени се опитват от години да пренесат отглеждането на българската роза. Азиатската 
държава ще търси помощ от България и за въвеждане на електронно правителство. 
С шопска салата и сливова ракия, както и с типични български ястия бе посрещната българската делегация в 
новооткрития ресторант "София" в Ханой. Българката Жени Желязкова и нейният съдружник виетнамец, който живее в 
София, са решили да си "създадат кът далеч от родината". Представителите на България бяха посрещнати и с песента 
"Ледено момиче" на Д2 и виетнамки с български носии. Премиерът дари собствениците на заведението с плакет на 
Мадарския конник. Съдружникът Анх Нгуен е завършил маркетинг у нас и е на 27 години. Той е един от многото 
виетнамци, учили у нас. "В този регион на света Виетнам е най-приятелската на България страна", заяви премиерът 
Орешарски по-късно в нашето посолство в Ханой. Там се бяха събрали около 100 виетнамци, учили и работили в 
България. Културният министър Петър Стянович ги дари с български филми и музика, а Орешарски ги поздрави с 
наздравица на виетнамски. Те пък му отвърнаха с изпълнението на няколко български песни, сред които "Имала майка 
едно ми чедо Никола". 
Орешарска помага на кардиологична болница 
Премиерът Пламен Орешарски ще посети императорския град със златни рибки в сряда във Ветнам. Така местните 
наричат град Хюе. Българската делегация ще разгледа императорската цитадела. В покрайнините на Хюе има осем 
императорски гробници. Строежът на всяка започвал още при раждането на предводителя и завършвал със смъртта му. 
Съпругата на премиера Елка Орешарска пък е със собствена програма в рамките на официалната визита. Дамата, която е 
известен кардиолог, е искала да посети кардиологична болница. След това ще се разходи из стария град и ще разгледа 
една от забележителностите му - пазара за коприна. 
 
√ Златанова: Усвояването на европарите е предизвикателство 
София. „2014 година няма да бъде нулева при усвояването на евросредствата", това каза вицепремиерът и министър на 
правосъдието Зинаида Златанова в ефира на Дарик радио. Тя коментира, че тази и следващата година се очертават като 
много интензивни години, за да усвоим оставащите от предишния програмен период 3 млрд. евро. Златанова допълни, 
че приключването и началото на програмните периоди са най-тежкият период от европейския бюджетен цикъл. 
"Предизвикателство е, убедена съм, че ще се справим с него", каза вицепремиерът. Заместник министър-председателят 
определи като "тежко манипулативно твърдение", че през 2014 г. няма да има европейски пари. По думите и още в края 
на първото полугодие ще може да започнат "най-важните интервенции" по субсидираната заетост, финансирани със 
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средства по новата програма за развитие на човешките ресурси."Регламентите позволяват да използваме средства и 
преди официалното одобрение на оперативните програми. Помолила съм колегите министри, които имат оперативни 
програми, да задействат по-бързо сформирането на комитети за наблюдение – едно от условията за изразходването на 
средства", коментира Златанова. 
След предаването на окончателния текст на Споразумението за партньорство с Европейската комисия, тази седмица, до 
края на юни ще бъдат предадени и окончателните текстове на оперативните програми. Страната ни ще разполага с 15 
млрд. евро до 2020 г. Половината от тези средства – около 7 млрд. евро, са преките плащания в селското стопанство, а 
останалите над ще бъдат разпределени по оперативните програми. 
Инфраструктурата, включително екологичната инфраструктура, транспортната и градската, ще се финансира с над 4 млрд. 
евро, а останалите 3 млрд. евро ще са за бизнес, образование, заетост, иновации, коментира вицепремиерът. "Това е 
разпределението, което съответства на общата цел на Европейския съюз за икономически растеж. Тези средства, които 
ЕС е отделил от бюджета, за да подпомага по-изостаналите държави, са посветени на икономически растеж и 
осигуряване на работни места, за да могат европейските граждани да живеят по-добре", коментира Златанова 
Тя потвърди, че страната ни ще продължи да настоява градовете за подпомагане по програмата "Региони в растеж" да са 
67. "Ще продължим да водим преговори, бихме могли да убедим Брюксел, че нивото на развитие на българските 
региони предполага по-съществено подпомагане на по-голям брой населени места, за да напреднат по-бързо", 
коментира още Зинаида Златанова. Вицепремиерът обясни, че ЕК настоява за по-голяма концентрация на усилията и 
залага на градове – "двигатели", които да издърпат след себе си останалите около тях. "Ние обръщаме принципа на 
концентрация и казваме, че това няма да ни свърши работа, регионите са много изостанали и трябва да бъдат 
подпомогнати по-равномерно", каза тя. 
 „Парите са един израз на солидарността, която ние получаваме от по-богатите страни, от регионите, които са по-
напреднали", коментира още Златанова. Очаква се текстовете на споразумението да бъдат одобрени от европейските 
власти до края на лятото. „Истината е, че ЕК работи в момента по 28 споразумения, като България е в основната група за 
официалните версии. Важното е в самия документ да имаме добре разписани нещата, за да не се чудим след 3-4 години 
защо така е бързано и защо са разписани неща, които не са подходящи. България е по средата. ЕК започва да работи 
веднага, след като получи самите текстове", каза тя. Златанова допълни, че европейските избори не могат и не са заплаха 
за одобряването на споразумението и оперативните програми. 
Вицепремиерът заяви, че препоръката в Доклада на Европейския парламент за спирането на европарите е едно 
изречение, включено с пропагандни цели. Зинаида Златанова каза, че „вече година опозицията се опитва да ни обясни, 
че ЕК ще ни спре парите. ЕК категорично отказа да влезе в този политически капан". По думите и това е поредният опит 
европейска институция да бъде използвана за вътрешнополитически цели, но той отново не е успял. В доклада, приет от 
Европейския парламент,се очертава как е изразходван европейският бюджет от институциите и държавите. „Няма 
държава от ЕС, която да не е спомената в този доклад за една или друга слабост", посочи Златанова. „Няма идеален, 
изряден в изразходването на европейските средства. Целта е да се придържаме максимално към правилата, а когато 
това не се прави – да се налагат съответните мерки", заключи тя. 
Относно реформите в секторите образование и здравеопазване тя констатира, че те са очаквани от цялото общество през 
последните 10 години. „Разговорът с Европейската комисия продължи по-дълго, защото за последните 9 месеца нашето 
правителство трябваше да изработи стратегически документи в редица области, сред които са и образованието и 
здравеопазването", посочи Златанова и добави: „Знаете, че в тези сектори имаше страх и имитация на реформи. Смяташе 
се, че здравеопазването е за лекарите, а не за пациентите. Ние искаме да стане обратното." 
 
√ ДКЕВР решава съдбата на ЕРП-тата днес 
София. Държавната комисия за енергийно и водни регулиране (ДКЕВР) обсъжда днес дали да отнемe лицензите на 
електроснабдителните дружества ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-про. В 10 ч. трябва да започне откритото заседание на комисията. 
Конфликтът нежду ЕРП-тата и държавата се корени в неизяснени плащания и доплащания за зелена енергия - от 
възобновяеми енергийни източници и когенерация. Дружествата са задължени да изкупуват тази енергия на 
преференциални цени, срещу което трябва да получат компенсация от НЕК. Те са прихванали дължимите компенсации 
от сумите на своите задължения към държавната компания. 
Според ДКЕВР това прихващане е неправомерно и трите енергоразпределителя трябва да платят на НЕК общо около 350 
милиона лева въпреки насрещните задължения. Регулаторът има право да отнеме лицензите им за работа на 
територията на България. 
Електроразпределителните дружества настояват, че не дължат тези суми. ЕВН и Енерго-про вече са отнесли казуса до 
международния арбитражен съд. 
 
√ Евтини кредити за ВиК сектора 
София. Ще оказваме пълна подкрепа на всички проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води 
(ПСОВ) за малки населени места. Това заяви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова в коментар на 
приетата от кабинета Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията. Министър Михайлова 
ще участва в националната дискусия "Реформа в управлението на водите", организирана от "Стандарт" утре от 11 ч в зала 
8 на НДК. Надявам се да осигурим подкрепата на банки като ЕБВР и ЕИБ да финансират такива малки инсталации с 
евтини кредити, чието изплащане би било по силите на малките общини, допълни Михайлова. Не е необходимо да се 
правят само грандиозни проекти на ПСОВ за десетки милиони лева, коментира Михайлова. Така ще разпръснем усилията 
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и в крайна сметка чрез такова "точково" пречистване ще подпомогнем генералното решаване на въпроса с отпадните 
води у нас, заяви министър Искра Михайлова. 
Именно неяснотите около собствеността на ВиК инфраструктурата създава сериозни пречки пред заемното финансиране 
на ВиК дружествата, пише в стратегията. ВиК фирмите още не са отписали от счетоводните си баланси инфраструктурните 
активи, които по Закона за водите трябва да станат публична (държавна или общинска) собственост. Нито един кредитор 
не би предоставил заем на компания, която предстои да изгуби активите си, пише в стратегията. Асоциациите по 
водоснабдяване и канализация (АВиК) ще обединяват представители на собствениците на ВиК инфраструктура и ще я 
управляват от тяхно име. АВиК ще сключат договори с ВиК дружествата за експлоатацията на инфраструктурата. Едва 
тогава кредиторите ще са готови да отпуснат заеми на базата на очакваните бъдещи парични потоци на оператора 
според условията на тези договори с АВиК. 
 
√ Издирват млади безработни, предлагат им работа 
София. До края на май Министерството на образованието ще предостави на бюрата по труда в страната списъци с 
младежите, напуснали преждевременно училище. "Идеята е да издирим тези млади хора, които нито учат, нито работят 
и да ги мотивираме да се регистрират в бюрата по труда", обясни във Варна социалният министър Хасан Адемов. Така 
отпадналите от училище младежи ще бъдат насочени към придобиване на професия и след това към намиране на 
работа. Който желае пък може отново да бъде записан да завърши образованието си. По същия начин ще бъдат 
стимулирани прекъсналите висшето си обучение отново да седнат на студентската скамейка. Образователното 
министерство ще предоставя регулярно на трудовите посредници и списъци с наскоро завършилите средно и висше 
образование. Те също ще бъдат издирвани, за да се види дали са си намерили работа, или имат нужда от помощ. 
Правителството се ангажира да предложи на младежите в рамките на 4 месеца добра работа или продължаване на 
образованието, курсове за квалификация и преквалификация. В тази връзка в следващите две години България ще 
получи от ЕС 100 млн. евро за заетост и обучения на безработни младежи, припомни министър Адемов. През тази година 
ще можем да разчитаме на 55 млн. евро. С тях с приоритет ще се финансира обучение и заетост на младежите до 24 г. с 
основно и по-ниско образование, обясни министърът. За тези, които имат висше и средно образование, ще им бъде 
предложено започване на първа работа или стажуване. 
 
Вестник Преса 
 
√ Във Велико Търново: Финансовият министър се среща с бизнеса 
Поредицата от срещи на Петър Чобанов имат за цел да запознаят местните фирми с новите възможности за финансиране 
от ББР 
Днес министърът на финансите Петър Чобанов, главният изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) 
Димо Спасов и експерти на банката ще се срещнат с представители на бизнеса във Велико Търново, съобщиха от 
Министерство на финансите. 
Срещата е с начален час 11:00 ч. и ще се проведе в конферентната зала на Областна администрация Велико Търново. 
Поредицата от срещи в кампанията имат за цел да се запознаят местните фирми с новите възможности за финансиране 
от ББР, както и с целия набор от инструменти, които осигуряват гъвкаво и ниско-лихвено кредитиране за малките и 
средни предприятия. Представителите на бизнеса имат възможност да зададат своите въпроси към министъра на 
финансите и експертите на банката. 
 
Вестник Класа 
 
√ И мъже, и жени в пенсия на 65 години 
И мъжете, и жените от най-масовата трета категория труд ще се пенсионират на 65-годишна възраст след 2021 г. Мярката 
е част от актуализираната национална програма за реформи, написана от експерти на финансовото министерство, пише 
в. "Преса". 
Документът предстои да бъде подложен на дискусия. В момента дамите излизат в заслужен отдих на 60 г. и 8 месеца с 34 
г. и 8 месеца стаж. За представителите на силния пол възрастта е 63 г. и 8 месеца и 37 г. и 8 месеца трудов опит. 
Според приет от кабинета "Борисов" план от 2012 г. насам, стаж и възраст нарастват ежегодно с 4 месеца. След 
тазгодишната "ваканция" се предвижда от 2015 г. отново да започнат да растат, като крайната цел е през 2021 г. жените 
да се пенсионират на 63 г. с 37 г. стаж, а мъжете – на 65 г. и 40 г. стаж. 
Поставената от правителството на Пламен Орешарски нова цел означава, че повече затягане на условията за мъжете 
няма да има, а от 1 януари 2022 г. жените ще ги "догонят". 
Според стратегическия документ проектът за промени в Кодекса за социално осигуряване, който уреди детайлно как ще 
става пенсионната реформа, трябва да бъде внесен в Министерския съвет до края на ноември 2014 г. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Дават диплома за основно след 9-и клас 
Диплома за основно образование да се взема след девети клас, а не след осми. Това е едно от предложенията, които се 
обсъждат в новия Закон за средното образование. От Синдиката на българските учители смятат, че материалът, който 
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учениците трябва да усвоят за осем години, е твърде обемен. Затова искат обучението за основно образование да се 
удължи и свидетелство за него да се взима след завършен 9-и клас. 
Учениците са претрупани със задачи и обременени с излишна информация, признават педагозите. 
“В 6-и и 7-и клас са много натоварени, имат много часове, а в 7-и клас имат и изпити за гимназии”, обясни директорът на 
СОУ “Акад. Михаил Арнаудов” Диян Стаматов пред Нова телевизия. 
Преподавателите пък са на мнение, че от най-спешни корекции се нуждаят учебниците. Аргумент за исканата промяна е 
и че майчиният език на 43% от учениците не е български. Очакваният ефект е образованието да се завършва по-късно, 
така че учениците да бъдат задържани максимално дълго в училище и все по-малко ученици да отпадат от училище. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Министерството на финансите повиши прогнозата за растежа до 2.1% 
През следващите 3 г. рязко ще растат разходите на работодателите 
Министерството на финансите е повишило прогнозата си за ръста на икономиката през тази година до 2.1% от 
заложеното в бюджет 2014 увеличение от 1.8%. Очакванията на правителството са по-оптимистични дори от тези на 
Европейската комисия, която наскоро завиши прогнозата си за България от 1.5% до 1.7%. 
От финансовото ведомство очакват и отрицателен ръст на ценовите равнища. Прогнозата им, заложена в бюджета за 
тази година, беше инфлацията през 2014 г. да бъде средно 1.8%, но сега очакването е занижено до минус 0.2%. Данните 
са заложени в проекта на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., която беше представена в петък от 
Министерството на финансите. 
В документа има само лоши новини за работодателите и свободните професии: увеличават се чувствително 
минималната работна заплата, максималният осигурителен праг и минималният осигурителен доход за 
самоосигуряващите се. Това може да тласне много фирми в сивия сектор. 
Какво ще движи растежа 
През тази година растежът ще бъде движен основно от вътрешното потребление и от инвестициите, смятат от 
Министерството на финансите (МФ). "Очаква се повишаването на потребителското доверие, възстановяването на пазара 
на труда и реалното нарастване на доходите на домакинствата да подкрепят нарастването на частното потребление през 
2014 г. до 1.3%", пише в проекта на средносрочната бюджетна прогноза. Основният икономически двигател досега - 
износът, пък ще нарасне с почти 7% (виж таблицата), но неговият ефект върху растежа ще бъде неутрализиран от по-
силния внос и така нетният положителен ефект ще е едва 0.3 процентни пункта. Инвестициите, подкрепени от 
правителствените капиталови разходи, пък се очаква да се увеличат с почти 3% през тази година. 
По думите на Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии притеснителното в новата правителствена прогноза е 
очакваната дефлация от 0.2% през тази година, защото тя ще се отрази негативно върху приходната част на бюджета. 
"Ръст на икономиката от 2.1% е на горната граница, но все пак в рамките на възможното", смята макроикономистът. 
Пазарът на труда обаче ще се представи по-зле от първоначалните очаквания, като прогнозата е безработицата да 
намалее съвсем слабо до 12.8% (вместо до 12.6%). Въпреки по-добрите си очаквания за българската икономика 
Европейската комисия също заложи по-висок дял на безработните, отколкото първоначално в зимната си прогноза - 
12.7%. Според МФ през 2017 г. показателят ще достигне 10.9%. 
През март тази година Националният статистичеки институт е направил ревизия на БВП с 900 млн. лв. надолу за първото 
деветмесечие на годината, каза финансовият министър Петър Чобанов. Предстои обаче ревизия на данните за БВП за 10 
години назад, която ще бъде направена през септември по методология на Евростат, и според Чобанов числата ще бъдат 
увеличени отново. 
Социални разходи в проект 
Новият момент в плана за бюджетните разходи е, че през следващите три години от Министерството на финансите 
смятат да заложат по 100 млн. лв. годишно за коледни и великденски добавки на пенсионерите. През тази година 
правителството вече одобри разходи за добавки към доходите на пенсионерите (общо 53.5 млн. лв. за Коледа и 57.7 
млн. лв. за Великден), но те, както и всички извънредни харчове, дойдоха от "икономии в централния бюджет" и така и 
не стана ясно за сметка на какви други разходи. Размерът на пенсиите ще продължава да расте автоматично по 
швейцарското правило (ръст с процент, равен на средното между увеличението на осигурителния доход и инфлацията). 
"Процентите за индексация са съответно: 2.2% за 2015 г., 3.2% за 2016 г., 3.6% за 2017 г.", пише в средносрочната 
прогноза. За осъвременяването на пенсиите през следващата година ще бъдат необходими 265 млн. лв. 
Други социални разходи, които правителството е предвидило, включват например увеличение на парите за Националния 
план за действие по заетостта с 12 млн. лв. до 85 млн. лв. годишно. Социалният министър Хасан Адемов настояваше още 
тази година те да се увеличат двойно до около 140 млн. лв., но предложението не беше прието с бюджет 2014. По 
думите на финансовия министър Петър Чобанов тази година няма да бъде нулева за еврофондовете. Той обясни, че в 
момента се водят преговори социалното министерство да започне да реализира мерки по "Човешки ресурси" още през 
тази година със средства от бюджета, които после да бъдат възстановени от Брюксел. 
Допълнително 150 млн. лв. от бюджета ще отидат за връщане на десетте процента данък върху доходите на хората, 
които получават минимална работна заплата, обясни финансовият министър. Мярката влезе в сила от тази година, но на 
практика ще се отрази на разходите в бюджета чак през 2015 г. 
Тежести за работодателите 
Без да има предпоставки от бурен ръст на икономиката или справяне с безработицата, правителството предвижда нов 
рязък скок на минималната работна заплата и осигурителните плащания. 
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Министърът съобщи, че минималната работна заплата през 2015 г. ще нарасне на 380 лв. при 340 лв. през тази. Година 
по-късно ще е 420 лв., а през 2017 г. ще достигне 450 лв. Максималният осигурителен праг ще се увеличава плавно, като 
през 2017 г. ще достигне 3000 лева. Тези ръстове не са обсъждани с работодателските организации. 
Новости във фонд "Растеж" 
Средствата за общините, които бяха отпуснати през тази година от публичната инвестиционна схема, ще останат 300 млн. 
лв. годишно, съобщи Чобанов. За министерствата обаче ще се реши какви средства ще има, когато се види каква е 
успеваемостта им. "Тези програми на министерствата ще бъдат приети с бюджет 2015, т.е. ще бъдат одобрени от 
парламента", каза финансовият министър. През тази година те бяха селектирани еднолично от финансовия министър, а 
после - одобрени от Министерския съвет. 
Освен това в рамките на бюджетната процедура преди началото на следващата година ще бъдат одобрени и проектите 
на общините. Парите за 2014 г. бяха разпределени набързо и без предварително определени крайни срокове. С 
обещанието, че парите от неизпълнени проекти ще бъдат преразпределени в средата на годината. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Максималният осигурителен доход скача до 3 000 лв. 
През следващите три години максималният осигурителен доход ще се повишава плавно и ще достигне 3 000 лв. през 
2017 г. В момента таванът на осигурителния доход е 2 400 лв., за догодина се очаква да бъде 2 600, а през 2016 г. - 2 800 
лв. Това съобщи финансовият министър Петър Чобанов при представянето на средносрочната бюджетна прогноза за 
следващите три години. 
Финансовото министерство повиши прогнозата си за икономическия растеж на страната ни. Новите очаквания на 
финансовото ведомство са БВП да нарасне с 2,1% през настоящата година. Предишните очаквания, които бяха заложени 
и в бюджета, бяха за ръст от 1,8%. За периода 2015-2017 г. финансовото министерство предрича ускоряване на растежа 
от 2,6% до 3,4%. 
По думите на финансовия министър Петър Чобанов по-добрата прогноза се дължи на добрите сигнали за ръст на 
европейската и световната икономики, както и очакваното увеличение на инвестициите у нас с 3 на сто. 
Очакванията на правителството са бюджетният дефицит да бъде намален до 0,9% от БВП през 2017 г. Прогнозите за 
догодина и за 2016 г. остават непроменени - съответно дефицит от 1,5% и 1,1% от БВП. 
Според прогнозата на финансовото министерство средногодишната инфлация ще се ускори до 2,4 на сто догодина, като 
след това ще се забави до 1,7-1,8 на сто. 
Очакванията са през 2017 г. безработицата у нас да падне до 10,9%, като за целта правителството ще отделя ежегодно по 
12 млн. лв. допълнително за насърчаване на заетостта. 
Финансовият министър разкри още, че правителството планира да заделя по 100 млн. лв. годишно за коледни и 
великденски добавки за пенсионерите до 2017 г. 
Очакванията са минималната заплата да се увеличава плавно и през 2017 г. да достигне 450 лв. 
През 2015 г. ще бъдат увеличени парите за деца с увреждания, като обезщетението ще скочи с 30 лв. до 270 лева. 
Здравните и осигурителни вноски, както и ниските данъчни ставки ще бъдат запазени до 2017 г., категоричен беше 
министър Чобанов. 
 
 
Investor.bg 
 
√ Орешарски: Ще се радваме на големи компании от Виетнам на нашия пазар 
Време е да се помисли за директни полети между София и Ханой, коментира заместник-министърът на икономиката 
Бранимир Ботев 
"В България винаги сме се стремили да допринасяме за напредъка на Виетнам", заяви премиерът Пламен Орешарски на 
среща в посолството на страната ни в Ханой с граждани на азиатската страна, учили и работили в България, предаде 
специалният пратеник на Bulgaria On Air Доника Ризова. 
„Стремим се да го правим и сега и искрено се възхищаваме на успехите, които Виатнам постигна в последните години“, 
добави Орешарски. Той подчерта, че и в България има много бизнес възможности. 
„Ще се радваме големите виетнамски компании да присъстват на нашия пазар. Работа на ръководствата на двете 
правителства е да улесняват контактите между бизнеса и хората“, заяви премиерът. „В този регион на света Виетнам е 
най- приятелската страна на България. Вярвам, че и гражданите на Виетнам се отнасят по подобен начин и към 
България”. 
Премиерът изтъкна, че в навечерието от 65-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между 
двете страни може да се отчете, че отношенията между България и Виетнам във времето винаги са били особено близки 
и приятелски. 
"Виетнам и България ги свързват културата и духовността", заяви на свой ред министърът на културата Петър Стоянович. 
Той подари на българското посолство в Ханой подбран пакет от над 100 произведения на българското изкуство – песни, 
танци и филми, сред които и „Лачените обувки на незнайния воин“. 
По-рано през деня министър-председателят Орешарски проведе среща с представителите на българските делови среди, 
които са заедно с официалната делегация в Ханой. Представителите на бизнеса подчертаха, че има български интерес за 
развиване на дейност във Виетнам и дадоха за пример туристическия сектор. Като проблем те поставиха бавните 
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процедури и подчертаха, че е важно да се усеща подкрепата на българската държава. Заместник-министърът на 
икономиката с ресор „Туризъм” Бранимир Ботев подчерта, че е време да се помисли за директни полети от София до 
Ханой. 
Премиетът Орешарски присъства и на откриването на първия български ресторант в Ханой – „София“. Инициативата е на 
Анх Нгуен, който е учил и живял повече от 16 години в България, и на Жени Желязкова, която е от две години в Ханой. 
Двамата са убедени, че българската кухня ще се радва на успех във Виетнам. Министър-председателят Орешарски 
подари на ресторанта плакет на Мадарския конник и пожела успех. 
В началото на престоя си в Узбекистан, на път за Ханой, българският министър-председател беше посрещнат от кмета на 
град Самарканд Акбар Шукуров и от председателя на областта Зоир Мирзаев. 
 
√ ООН предрича гибел на безотговорния бизнес 
Компаниите, които не инвестират в устойчиво развитие и обществото, ще загубят пазари през това десетилетие 
Идва краят на безотговорния бизнес, за който през това десетилетие няма да има пазар. Прогнозата е на експерти от 
българската мрежа на Глобалния договор на ООН. „Безотговорният” бизнес – или компаниите, които не инвестират в 
устойчиво развитие и не са отговорни към обществото, не само ще бъде притиснат от законовата рамка в Европа и в по-
голяма част от света, но ще бъде санкциониран и от потребителите, и от инвестиционната общност”, прогнозират 
експертите в доклада. 
Европейската директива за интегрирано отчитане ще засегне повече от 16 000 компании на Стария континент, които 
задължително ще докладват за бизнеса си от 2016 г. Ще се прилага отговорно инвестиране на публични средства от 
обществени поръчки. Те представляват близо 19% от БВП на Европа или 2 трилиона евро годишно. 
86% от потребителите в света смятат, че компаниите трябва да отделят еднакво внимание и на обществените, и на 
бизнес интересите си, сочат данните от документа. 67% от потребителите предпочитат да пазаруват от компании, които 
споделят техните ценности. 8 от 10 потребители в Мексико и Китай очакват от компаниите да даряват част от приходите 
си за някаква кауза, показват резултатите от проучването. 
Паричните потоци също текат в посока на отговорното правене на бизнес и инвестиционната общност започва да 
„санкционира” т.нар. „безотговорни” играчи. В Европа само за 2 години от 2009 до 2011 пазарът на отговорното 
финансиране нараства с около 1 трлн. евро и вече надхвърля общо 6 трлн. евро. Тези средства са насочени към 
компаниите и инициативите, които генерират устойчив растеж. Данните са на Европейската асоциация на фондовете и 
дяловите инвеститори EFAMA, членовете на която управляват активи за 15 трлн. евро. 
В Съединените щати „отговорното инвестиране” ще достигне 1 трлн. долара през 2020 г., а приходите от него ще 
надхвърлят 667 млрд. долара. 67% от всички инвестиции в социални начинания в САЩ са печеливши. Това важи и за 90% 
от инвестирането в предприятия с положителен ефект върху околната среда. Нещо повече, 91% от всички предприятия в 
САЩ, които търсят отговорно финансиране, са го получили. 
Според доклада на ООН, макар и бавно, светът се променя и печалбата вече не е най-важното нещо при правене на 
бизнес. Все повече предприемачи искат да подобрят живота на хората и да опазят природата, а не да увеличават 
печалбите си на всяка цена. Все повече кредитори също са готови да финансират този нов тип отговорен бизнес, който 
печели от разрешаването на обществените проблеми, вместо да създава такива, докато генерира приходи. 
Представители на локалните мрежи на Глобалния договор на ООН от осем страни, в това число - САЩ, Полша, Румъния, 
Сърбия, Турция, Гърция, Македония се събират в понеделник в представителството на Европейската комисия у нас, за да 
обсъдят как се прави бизнес по отговорен начин. 
 
√ Колко близо сме до създаването на трайни работни места? 
Официално признаване на знания и умения, придобити по неформален начин, е сред решенията за промяна на пазара 
на труда 
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов обяви от парламентарната трибуна, че правителството е 
регистрирало своя първи успех на пазара на труда –  спряна е негативната тенденция на нарастване на безработицата. 
През февруари безработните, регистрирани в бюрата по труда, намаляват за първи път от девет години. Нещо повече - от 
министерството на труда очакват съвсем скоро - до 2015-2016 година, голяма част от безработните сега вече да имат 
своята реализация и да могат да разчитат на доходи от собствен труд, а не на доходи от субсидирана заетост. 
Всъщност колко близо сме до създаването на трайни работни места – тези, които реално ще отбележат напредък на 
пазара на труда? 
Опитът на страните, които вече са излезли от икономическата криза, показва, че трайните работни места се създават в 
отрасли с висока добавена стойност и високотехнологични сфери – тези, които предлагат иновативни услуги. В тази 
посока са и съветите на експерти от Световната банка. Те посочват петте български сектори с много голям потенциал за 
развитие - преработка на храни, машиностроене и електроника, фармацевтичната индустрия и информационни и 
комуникационни технологии. 
В този смисъл очаквания строителството да се възроди и да осигури много работни места за хора с ниска квалификация 
звучи все по-илюзорно, твърди председателят на Балкански институт по труд и социална политика Иван Нейков. Според 
представители на бизнеса все пак строителството е сферата, която е в състояние да донесе чувствителна промяна на 
пазара на труда. Именно това е секторът, който ангажира голяма част от работната сила у нас. Идеята е, че ако се обърне 
тенденцията за ръст в строителството, това ще означава наемане на повече нискоквалифицирани работници, а оттук и 
осезаемо покачване на заетостта. 
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Според Нейков обаче строителството не е отрасълът, който ще ни осигури ръст на новите работни места, тъй като той 
дава хляб само на нискоквалифицирани хора, а и освен това липсват строителните обекти, както и напредъкът по големи 
инфраструктурни проекти. 
За пазара на труда трябва да се търсят други решения. Не бива да чакаме нов строителен бум, защото дори да се случи 
такъв, то той отново ще бъде балон, смята бившият министър на труда. 
За него пътят към създаването на устойчиви работни места е в изграждането на капацитет у хората, в повишаването на 
тяхната квалификация и още нещо – официално признаване на знания и умения, придобити по неформален начин. Тоест 
необходимо е в кратки срокове да се инвестира в обучение и квалификация не само на млади, но и на възрастни хора, 
които по един или друг начин са придобили знания и умения, но нямат официален документ за това. Трябва да се 
предвиди възможност тези хора да полагат изпит пред външен оценяващ орган, което на практика да признае 
квалификацията им, смята Нейков. И уточнява, че ЕС вече е създал такъв орган и има изисквания и към България. 
Експертът напомни, че страната ни е на първо място в ЕС по дял на хората, отпаднали от училище, и такива с непризната 
квалификация, които не са атрактивни за работодателите. 
Създаването на такъв оценяващ орган трябва да е сред първите задачи на социалното министерство. „След десет или 
двадесет години у нас ще има бум на необразованите и хората без квалификация. Ако не им дадем възможност да 
официализират знанията си, те ще преминат в сивата икономика“, смята експертът. 
 


