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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Българско национално радио 
 
√  Васил Велев: Борсовите индекси и финансовите пазари не говорят за недоверие към страната ни 
Борсовите индекси и финансовите пазари не говорят за недоверие към страната ни. Това каза Васил Велев от 
Асоциация на индустриалния капитал в интервю за предаването "Нещо повече". 
Основният риск за българската икономика в момента е кризата в Украйна. Иначе икономиката, макар и бавно, се отлепя 
от дъното, имаме ръст на заетостта, на продажбите в компаниите и това, което страната ни трябва да прави, е да 
минимизира риска, обясни той. 
Бихме подкрепили политика за макроикономическа стабилност и нисък процент на изземване от бизнеса и 
домакинствата на доходи и тяхното преразпределение през държавния бюджет, т.е. запазване на ниски данъци, които 
да стимулират икономиката, за да произведе тя повече. Подкрепяме едно коректно отношение на държавата към 
бизнеса – разплащането за изпълнени обществени поръчки, възстановяване на ДДС навреме, намаляване на 
административни тежести, увеличаване на качеството на административните услуги. Това са политики, които срещат 
одобрението ни и не бихме подкрепили популистки действия за рязко увеличение на минимална работа заплата, което 
би довело до рязък срок на сивия сектор, каза още Велев. 
Според него правителството трябва да раздели икономиката от енергетиката в МИЕ. 
 
Вестник Преса 
 
√ Васил ВЕЛЕВ, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България: Заплати се вдигат с повече работа 
Интервю на Мария КОСТОВА с Васил Велев за безработицата и мечтите за високи технологии 
- Г-н Велев, финансовият министър Петър Чобанов обяви, че бизнесът вече излиза от стреса и мисли за инвестиции. 
Усещате ли подобряване на бизнес климата и ако да, в кои сектори? 
- Подобряване на бизнес климата определено има. Показват го измерванията на статистиката, отчитаме го и ние в 
разговори между колеги - наши членове. Предварителните данни за ръста на БВП през първото тримесечие излязоха - 
1,1% на годишна база. Усилията, които се правят за подобряване на бизнес климата от правителството и от парламента, 
от една страна, а от друга - ръстът на европейската икономика, водят и до ръст в българската, макар и плах. Секторите са 
традиционно добре представящите се: Ай Ти, машиностроене, електротехника. Очаква се сравнително добър сезон в 
туризма и селското стопанство, оттам и оживление в хранително-вкусовата промишленост. Новото за тази година са 
очакванията и за ръст в строителството. 
- Кои са евентуалните рискове? 
- Основният риск за нас е кризата в Украйна. Развитието на събитията там може да доведе до стопиране дори и на този 
плах ръст, а даже и до обръщане на тенденцията, до спад на БВП. И в това отношение действията на ЕС не са като че ли 
най-правилните от гледна точка на българската икономика. 
- За санкциите ли говорите? 
- За насърчаването на едната страна в конфликта и неглижирането на другата. Защото там няма черно и бяло и ние 
трябва да изхождаме прагматично, от българските интереси, а те са за една стабилна Украйна и добри отношения с 
Русия. Износът ни за Украйна се срина близо три пъти, затруднен е износът за Русия предвид обезценяването на рублата 
и проблемния транспорт през Украйна. 
- Чуха се опасения, че туристическият сезон ще пострада. 
- По темата отново се люшкат в крайности. С разсъждения как - понеже нямало туристите да идат в Крим - ще дойдат у 
нас, и колко хубаво ще стане, ако круизните кораби не отиват в Ялта, а идват във Варна. И другата крайност - как всички 
ще избягат от Черноморския басейн, защото тук нещата са размирни. Рано е да се каже дали кризата ще се отрази в 
едната или в другата посока, но при всички случаи, даже и да се отрази благоприятно на туризма, това в никакъв случай 
няма да компенсира другите сектори, където, пак казвам, ще се отрази много пагубно. Най-големият ни търговски 
партньор е Русия. За последните три години стокообменът ни с нея е 31 млрд. лв., с Германия е 30 млрд., на трето място 
е Италия с 21 млрд. лв. 
- От 2008 г. насам бяха изгубени близо 400 хиляди работни места. Могат ли да се възстановят? 
- По-бавно се възстановяват, отколкото се губят. В резултат на инвестиции в по-производителна техника и модернизация 
в съществуващите предприятия броят на работните места не се увеличава, по-скоро се намалява. Тоест, за да се 
възстановят, са необходими нови инвестиции. Тук като държава отново изпадаме в крайности, 
като повтаряме как трябва да се привличат инвестиции във високотехнологични сфери, като че ли имаме персонал за тях, 
като че ли армията от нискоквалифицирани и нискообразовани безработни може да обслужи точно такива инвестиции. 
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Всъщност, за да се намери работа на тези хора, трябва да се привличат инвестиции в сфери, които са трудоемки, които 
изискват повече работна ръка с квалификацията, която имаме. В това отношение развитието и на селското стопанство, 
туризма, и на преработващата промишленост е много важно. А не да се загърбват за сметка на мечти за високи 
технологии, за които нямаме нито базова наука, нито приложни изследвания. 
- Липсват кадри в редица професии. Има ли опасност, като се съживи икономиката, да няма кой да работи? 
- И сега нямаме инженернотехнически кадри въпреки стотиците хиляди безработни. Не защото няма места в 
университетите в такива специалности, а защото няма желаещи. За да се справим с този проблем, ще трябва да се 
обърнем към стимули като държавни стипендии, а не просто да увеличаваме план приема в средните и 
висшите училища в инжерно-техническите специалности, медицина и педагогика. Привличане на кандидати чрез такива 
стипендии се е правило и преди 1944 г. и преди 1989 г. След това завършилият би трябвало да има ангажимент да работи 
в страната, освен ако не покаже документ от бюро по труда, че не се предлагат такива работни места. Например, ако учи 
за машинен инженер, получавал е стипендия, обаче в България никъде няма работа за такъв специалист, отива в 
Германия. Но за целта трябва да докаже, че никъде у нас не се търси машинен инженер. Но ако се търси, може да не е 
точно в БМВ и „Мерцедес“, а в някаква каспичанска фирма, да речем, тогава не може да емигрира, или може, но трябва 
да върне стипендията. На хората обаче освен че не им се учи, не им се и работи. 
- Синдикатите твърдят, че трудът на българина е недооценен и че заплатите трябва да са с 20-50% по-високи.  
- Синдикатите не спират да търсят някаква магическа пръчка, с която да станем по-богати - с решение на парламента или 
на Министерския съвет. Няма как да стане. Заплатите може да се вдигнат с повече учене и с повече работа. Не може да 
се увеличат с 20-50% освен в монополните сектори. Там, където има пазар, няма как да стане с решение на 
ръководството. Това става с по-висока производителност. Ако се увеличат скокообразно и изпреварят ръста на про-
изводителността, ще стане неконкурентна продукцията. 
Синдикатите сравняват дела на компенсация на наемния труд от БВП у нас със средноевропейския и казват: У нас е 
много по-нисък, значи трябва да се увеличи. Без обаче да отчитат каква е структурата на българския БВП, без да гледат 
какво става на микроравнище в едно предпредпиятие. 
- Какво? 
- Ако произвежда продукти за пазара, не може да ги продава по-скъпо, отколкото този пазар ги купува. Не може да си 
измисли цена и да каже - ето купувайте на тази цена, защото толкова ми излиза на мен, като увелича заплатите. В 
преработващата промишленост, машиностроенето, електротехниката 25% са разходите за труд в себестойността. Няма 
как да станат 50, защото стоката ще бъде непродаваема. Голяма част от БВП се създава в сектори, където процентът на 
възнагражденията е 
значително по-нисък даже и от 25. 
Ако произвеждахме повече автомобили, софтуер, а не продукти, базирани на суровини със средна или ниска степен на 
преработка, щеше да е друго. Направих една груба сметка. Ако намалим на няколко публични компании двойно 
възнагражденията на мениджмънта, с това икономисване ще се увеличи с 1,5% заплатата на работниците и служителите. 
Не с 20, не с 50%. Тезата чорбаджиите да си бръкнат в джоба да платят на бедните работници не само че няма смисъл, 
ама следващата година тези мениджъри ще избягат, предприятието ще фалира и работниците ще отидат на улицата. 
Трябва да се работи, а не да се преразпределя. За да получаваме повече, трябва да произвеждаме повече. 
- Като ви слушам, явно доходите няма скоро да се повишат драстично. 
- Няма да е скоро, да. Всъщност доходите у нас растат най-бързо в ЕС. 
- Е, да, но базата е ниска... 
- Така е, но е факт, че растат най-бързо. От 2006 г., когато сме на прага на ЕС, до 2012 г. средната заплата за страната е 
удвоена, а БВП е нараснал едва с 56%. Заплатите изпреварват ръста на БВП и на производителността. А минималната 
заплата расте много по-бързо последните няколко години и от средната, и от БВП, и от инфлацията. Всъщност в някои 
икономически дейности и региони на страната тя плътно се доближава до средната, например в хотелиерство и 
ресторантьорство, или изобщо заплатите във Видин. Ако фирмите там трябва да плащат такава заплата, ще затворят, 
защото просто не им излиза сметката. И те какво правят - назначават хората на минимална заплата, ама на четири часа - 
не на 340 лв., а на 170 лв., и върху тях плащат осигуровки, ама ти си работиш осем часа, защото и досега е било така, 
нищо не се променя. И хоп - синдикатите реват: експлоатация, извънреден труд.  
Не, това си е сделка между работник и служител, за да се спасят от административно увеличаване на минимални заплати 
и на минимални осигурителни доходи. От Еврокомисията нееднократно ни казват, че тяхното непремерено повишение 
води до съкращения на нискоквалифициран персонал. Много по-достойно е един човек да 
си изработи минималната заплата, отколкото да се нареди на опашка за безработни и помощи. Това са алтернативите. 
Третата алтернатива е сивият сектор. Минималната заплата, ако изобщо има такава, трябва да се договаря между 
социалните партньори по икономически дейности, а не да е еднаква за цялата страна. В един сектор може да е 600 или 
800 лв., но за друг - 250. 
- Защо излязохте с предложение да се намали осигуровката за болест и майчинство при този хроничен дефицит в НОИ? 
- Осигуровките у нас не са ниски, те са на средно ниво в ЕС. Сумарно са над 30%, които стърчат на фона на добрите плоски 
данъци от 10% за доходите на физическите лица и корпоративния подоходен данък. Те не се и събират. Най-често 
разпространената сива практика е неплащане на осигуровки. Не в неплащане, укриване или източване на ДДС. Тези пък, 
които са събрани, се разхищават. И тук само три неща посочваме - ранното пенсиониране, особено за МВР, отбрана, 
сигурност. Давам пример със себе си, той е много показателен. Като ученик скачах с парашут. Аз имам повече скокове, 
отколкото имат в десантните войски за целия си стаж, докато се пенсионират. Ако бях професионален парашутист, можех 
да се пенсионирам на 33 г. Сега съм на 55 и изобщо не мисля за пенсия. Това нормално ли е - да можеш да се 
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пенсионираш на 33 години? Инвалидните пенсии са се увеличили три пъти за 10 г. И още - нефокусираните социални 
плащания. Питам, коя друга държава от ЕС си позволява платено майчинство от две години? В резултат на това не се е 
увеличила раждаемостта, напротив - има спад. Може да се съкрати срокът на майчинство да речем наполовина, да се 
увеличи сумата му и да се намали вноската от сегашните 3,5 на 3%. 
 
money.bg   
 
√ Бизнесът иска запазване на ниските данъци, стимулиращи производството 
Борсовите индекси и финансовите пазари не говорят за недоверие към страната ни. Това каза Васил Велев от 
Асоциация на индустриалния капитал в интервю за предаването „Нещо повече" на БНР. 
Основният риск за българската икономика в момента е кризата в Украйна. Иначе икономиката, макар и бавно, се отлепя 
от дъното, имаме ръст на заетостта, на продажбите в компаниите и това, което страната ни трябва да прави, е да 
минимизира риска, обясни той. 
"Бихме подкрепили политика за макроикономическа стабилност и нисък процент на изземване от бизнеса и 
домакинствата на доходи и тяхното преразпределение през държавния бюджет, т.е. запазване на ниски данъци, които 
да стимулират икономиката, за да произведе тя повече. Подкрепяме едно коректно отношение на държавата към 
бизнеса - разплащането за изпълнени обществени поръчки, възстановяване на ДДС навреме, намаляване на 
административни тежести, увеличаване на качеството на административните услуги. Това са политики, които срещат 
одобрението ни и не бихме подкрепили популистки действия за рязко увеличение на минимална работа заплата, което 
би довело до рязък срок на сивия сектор", каза още Велев. 
Според него правителството трябва да раздели икономиката от енергетиката в МИЕ. 
 
investor.bg  
 
√ Експерти: Актуализация на бюджета не е страшна 
Тази година събираме по-добре приходите, които са планирани с много сериозен ръст, заяви Васил Велев 
Рано е да се каже дали заложеният бюджет ще се изпълни, но евентуална актуализация не е толкова страшна. Това 
коментираха експерти пред TV7 по повод изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че заради новия бюджет ни чакат 
предсрочни избори. 
„За актуализация на бюджета можем да говорим, ако има промяна на програмата на правителството - това или някое 
следващо“, каза финансистът Емил Хърсев. И допълни, че при икономически бум пак ще е нужна актуализация. 
Според икономическия съветник в КТ "Подкрепа" Мика Зайкова в годините назад не е имало добро първо тримесечие, 
що се отнася до бюджета. Тя смята, че експертите на Бойко Борисов са го подвели. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, посочи, че фактите за първото 
тримесечие сочат, че имаме 1,1% ръст на БВП, малък ръст на заетостта и спад на безработицата, малък ръст на 
кредитирането и спад на лошите кредити. "Нищо до момента не говори за криза - точно обратното", каза той. 
Велев припомни, че към 30 април имаме 30,5% събрани приходи на база годишен план, докато миналата година по 
същото време са били 30,4%. "Тази година събираме по-добре приходите, които са планирани с много сериозен ръст", 
коментира той. 
"Бих се съгласил, че става въпрос на политическа интерпретация на икономическата ситуация", каза от своя страна Емил 
Хърсев. По думите му нямаме данни да говорим за сериозно развитие на икономиката, защото 1,1% са в рамките на 
статистическата грешка. "Над 2% е сигурното, след 4% можем да говорим за оживление", обясни Емил Хърсев. 
"Когато Пламен Орешарски беше финансов министър, България подобри фискалната си позиция с 10 млрд. лв., а при 
управлението на Бойко Борисов се влоши с 8,5 млрд. лв. Това не е заслуга на един или вина на друг, а икономически 
цикъл. Сега има планирани дефицити, които се покриват с дълг. Но това не е страшно. България стои добре на фона на ЕС 
по отношение дълг към брутен вътрешен продукт (БВП)", обясни Велев. 
 
blitz.bg   
 
√ Емил Хърсев: Актуализация на бюджета само при смяна на програмата 
Няма нищо страшно в покриването на планирани дефицити с дълг, категорични са експерти 
За актуализация на бюджета можем да говорим ако има промяна на програмата на правителството - това или някое 
следващо. Актуализацията не е толкова страшна. Например при икономически бум пак ще е нужна актуализация. Това 
каза в "Добро утро, България!" по TV7 финансистът Емил Хърсев. Повод за думите му беше изказване на бившия премиер 
Бойко Борисов, че заради новия бюджет ни чакат предсрочни избори. 
"Рано е да се каже дали бюджетът ще се изпълни. В годините назад не е имало добро първо тримесечие що се отнася до 
бюджета", припомни икономическият съветник в КТ "Подкрепа" Мика Зайкова. Според нея експертите на Бойко Борисов 
са го подвели. 
"Фактите са такива - през първото тримесечие имаме 1,1% ръст на БВП, имаме малък ръст на заетостта и спад на 
безработицата, малък ръст на кредитирането и спад на лошите кредити. Нищо до момента не говори за криза - точно 
обратното", добави Васил Велев, който е председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
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Той припомни данните, че към 30 април имаме 30,5% събрани приходи на база годишен план, докато миналата година 
по същото време са били 30,4%. "Тази година събираме по-добре приходите, които са планирани с много сериозен ръст", 
защити тезата си Васил Велев. 
"Бих се съгласил, че става въпрос на политическа интерпретация на икономическата ситуация", каза от своя страна Емил 
Хърсев. По думите му нямаме данни да говорим за сериозно развитие на икономиката, защото 1,1% са в рамките на 
статистическата грешка. "Над 2% е сигурното, след 4% можем да говорим за оживление", обясни Емил Хърсев. 
"Когато Пламен Орешарски беше финансов министър България подобри фискалната си позиция с 10 млрд. лв., а при 
управление на Бойко Борисов се влоши с 8,5 млрд. лв. Това не е заслуга на един или вина на друг, а икономически цикъл. 
Сега има планирани дефицити, които се покриват с дълг. Но това не е страшно. България стои добре на фона на ЕС по 
отношение дълг към Брутен вътрешен продукт (БВП), обясни Велев. 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Хората на държавна заплата ще си плащат здравните осигуровки 
Над 250 хил. държавни служители, полицаи, военни, прокурори, съдии и надзиратели да започнат сами да си плащат 
здравните осигуровки. 
Такова предложение е обсъждано вчера в комисията за публични политики на БСП, чийто председател е Георги 
Пирински. Идеята, която срещнала подкрепа, била лансирана от депутата д-р Емил Райнов - бивш зам. здравен министър 
в тройната коалиция. Заседанието било по повод отчета за едногодишното управление на кабинета “Орешарски”. 
За същата мярка отдавна настояват Българският лекарски съюз и бизнесът. Целта е да се увеличат приходите на 
Националната здравноосигурителна каса. 
Според груби изчисления подобна реформа може да вдигне приходите в НЗОК с 50-100% спрямо предвидените в 
тазгодишния бюджет 1,8 млрд. лв. от осигуровки. Така приходите може да минат 3 млрд. лв. на година. 
В момента 1,8 млн. българи, които си плащат здравните осигуровки, издържат още 1,2 млн., се чуло на заседанието на 
комисията. Причината е, че независимо кой е на власт, държавата не плаща редовно и навреме осигуровките. При 
реформа осигуровките ще се удържат всеки месец при изплащане на заплатата, както е в частния сектор. 
На практика в момента държавата взема от приходите от данъците на здравноосигурените българи, за да покрива 
осигуровките на останалите. 
Идеята държавата да престане да плаща за тези над 250 хил. души се подкрепя и от здравния министър Таня Андреева. 
3,8% от заплатата ще е всъщност вноската, която ще трябва да плащат лично чиновници, военни, полицаи и др. 
Останалите до 8% се покриват от работодателя, в случая - държавата. За да не се намаляват заплатите им, е обсъждано те 
да бъдат компенсирани с увеличение на заплата в размера на вноската. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Как се разпределят евросубсидиите за човешки ресурси 
Бюджетът на програмата надхвърля 2 млрд. лв., като 60% от парите са за политики за заетост 
Подобряване на заетостта, особено сред младите, намаляване на бедността, деинституционализация на деца и 
възрастни, интеграция на маргинализираните общности, модернизиране на институциите на пазара на труда, социалното 
включване и здравеопазването. Това са основните приоритети на новата оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси" (ОПРЧР), която ще функционира до 2020 г. 
Миналата седмица тя бе приета от Министерския съвет и изпратена за съгласуване до Европейската комисия (ЕК). 
Очакваме само техническите коментари, програмата трябва да бъде одобрена до края на годината, коментира Светлана 
Дянкова, зам.-министър на труда и социалната политика. Целта на министерството е ОПРЧР да стартира официално в 
началото на 2015 г., макар че не се ангажираха с конкретни срокове. Реално програмата вече започна още преди да 
получи одобрение от ЕК със схема за стажуване на стойност 35 млн. лв. Засега тя  ще се финансира от националния 
бюджет, а впоследствие парите ще бъдат възстановени по линия на програмата. 
Бюджетът на новата програма е 895 млн. евро, или близо 2.036 млрд. лв. с включено национално съфинансиране. 
Ресурсът е с 20% повече от предния програмен период, отчитат от социалното министерство. Средствата за политиките за 
заетост и социално включване са увеличени с над 580 млн. лв. (виж графиката). Над 60% от общия бюджет на програмата 
са заделени за политики за заетост, 30% са за социално включване, а 4% за модернизиране на институциите на пазара на 
труда, социалното включване и здравеопазването. 
Субсидии за предприемачество 
Над 100 млн. лв. за развитие на предприемачеството са заложени в новата програма - 46 млн. лв. са за помощ на 
безработни лица да стартират собствен бизнес, а останалите над 60 млн. лв. са за създаване на социални предприятия 
(бизнес, създаден от хора от уязвими групи, напр. хора с увреждания). 
При субсидиите за започване на собствен бизнес ще бъдат отстранени основни грешки от предходния период, обеща 
Росица Янкова, зам.-министър на труда и социалната политика. Така например преди всеки безработен трябваше първо 
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да регистрира фирма, след това да кандидатства за финансиране. Впоследствие обаче немалка част от кандидатите не 
получаваха одобрение, а междувременно трупаха разходи, пояснява Янкова. Сега безработните първо ще кандидатстват 
с бизнес идея и ако тя получи одобрение, ще бъдат обучавани на предприемачество, като през първите няколко месеца 
до половин година от старта на бизнеса им ще получават и подкрепа с услуги като счетоводство и т.н. 
Предварителните разчети предвиждат един безработен да разчита на около 20 хил. лв. за начален капитал, наем на 
помещение, оборудване и т.н. Над половината от бюджета на схемата обаче реално ще бъде инвестирана в обучения и 
консултации. Очаква се помощта да стигне до около 1000 безработни с предприемачески дух. 
Концепцията за кандидатстване с бизнес идея и последващи обучения е предвидена и при социалните предприятия. 
Идеята е продуктите или услугите, които тези предприемачи ще създават (и за които се предполага, че няма да са с 
качеството на серийно производство), да бъдат предлагани на социално слаби семейства на по-ниски цени, коментира 
Янкова.  
Средства за бизнеса 
Вече съществуващи малки и средни предприятия пък ще могат да кандидатстват за подобряване на условията на труд, за 
разработването на стратегии за кариерно развитие на служителите и обучение на персонала. 
Ще има и приоритетни сектори, които още не са фиксирани, като целта е те да бъдат определени заедно с 
представителите на бизнеса. По думите на министър Янкова с приоритет биха могли да се ползват компаниите, които 
създават "зелени" (т.е. работни места, които по някакъв начин допринасят за опазването на околната среда) и "бели" 
работни места (в сферата на здравеопазването). Сред приоритетните може да бъде и секторът на информационните 
технологии с идеята да се насърчава развитието на "дигитални работни места". 
Помощ за уязвими групи 
Младежката заетост ще е един от основните фокуси на новата програма. Предвидени са общо 235 млн. лв. за 
насърчаване на младежката заетост. Те ще получат възможности за стаж, посреднически услуги на пазара на труда и 
субсидии за развитие на предприемачество. Приоритетни ще бъдат действията за подкрепа на младежите, които не са 
нито заети, нито пък учат. 
През новия програмен период ще се постави акцент не само на деинституционализацията на децата, но и на възрастните, 
подчерта зам.-министър Дянкова. Общо 122 млн. лв. ще бъдат насочени за интеграция на маргинализираните общности, 
в т.ч. роми, мигранти, чрез достъп до пазара на труда, развитието на здравни услуги и образование. 
Очакваните резултати от програмата: 
- да помогне на близо 280 хил. заети: 60 хил. души на над 54 г., над 180 хил. души със средно и ниско образование и 
близо 40 хил. души, заети във важни икономически сектори 
- подкрепа за над 1000 за въвеждане на нови процеси за безопасност и здраве при работа и управление на човешките 
ресурси 
- по-добър достъп до услуги за заетост, образование, обучение или до социални и здравни услуги за близо 15 хил. души 
от маргинализирани общности 
- по-добър достъп до социални услуги за други 35 хил. души, в т.ч. деца, хора с увреждания и хора над 65 г. 
- да бъдат създадени не по-малко от 300 социални предприятия, в които да се открият поне 1000 работни места. 
Акцентите на програмата 
Приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места" 
- Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица 
- Насърчаване на младежката заетост 
- Подкрепа за стартиране на собствен бизнес 
- Повече възможности за учене през целия живот 
- Адекватност на знанията и уменията на заетите спрямо нуждите на бизнеса. 
Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" 
- Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти 
- Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда 
- По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги 
- Деинституционализация на деца и възрастни 
- Развитие на социалната икономика и подкрепа на социалните предприятия. 
Приоритетна ос 3 "Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването" 
- Подобряване на ефикасността на публичните администрации и услуги 
- Модернизиране обществените служби по заетостта 
- Развитие на практиките и инструментите при управлението на социалните и здравните услуги. 
Приоритетна ос 4 "Транснационално сътрудничество"  
- Обмен на иновативни практики и опит между организации от България и други държави - членки на ЕС 
- Принос към изпълнението на целите на Дунавската стратегия. 
Приоритетна ос 5 "Техническа помощ" 
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√ Общините саботират въвеждането на реалната такса смет 
От 2015 г. таксата трябва да се изчислява според обемите изхвърляни отпадъци, а не според данъчната оценка на 
имота, но това едва ли ще се случи заради съпротивата на общините 
Общините саботират процеса по въвеждане на такса смет според реално изхвърлените отпадъци от домакинствата и от 
бизнеса, като отново протакат промените в методиката за определяне на тази такса, която в момента се явява втори 
имотен данък. Това гласи позиция на Българската стопанска камара (БСК), разпратена до медиите. Бизнес организацията 
от над десет години години се бори за промяна в методиката на формирането на такса смет от общините, която в 
момента масово се изчислява не върху количеството изхвърлян боклук, а върху данъчната оценка на имота.  
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През ноември 2013 г. обаче най-после бяха приети поправки в Закона за местните данъци и такси, според които от 2015 г. 
общините трябва да изчисляват такса смет според обемите отпадъци, изхвърляни от бита и фирмите. От БСК алармират, 
че представители на местната власт обаче определят като невъзможно кратък дадения им срок - до 6 юни 2014 г., за 
разработване на новата методика. 
На инат 
"Не е ясно дали това поведение на местните власти е въпрос на некомпетентност, дали е желание за улеснено 
администриране, дали целта е да продължи неясното преразпределение на средствата от таксата за други общински 
нужди и дейности, или е опит за освобождаване от отговорност на реалните замърсители и прехвърляне на тежестта 
върху хората, чиято единствена "вина" е, че притежават имот", продължава БСК в своето становище. 
Камарата напомня, че аргументът на местните власти, че въвеждането на системи за измерване на количествата 
отпадъци е "невъзможно", е напълно  несъстоятелен най-малкото защото такива системи съществуват във всички 
европейски държави, а и от началото на 2011 година общините фактически измерват количествата отпадъци и на тяхна 
база заплащат такса депониране. 
Под заплаха от санкции 
Според представителите на камарата отказът и безхаберието на общините да приложат европейските и българските 
норми в сферата на отпадъците е причина за драматичното забавяне на изграждането на депа за отпадъци, заради което 
ни заплашват санкции от ЕК. Така не може и да се прогнозират надеждно количествата смет, за да се проектират 
съоръжения за третиране на отпадъци. Драстично се увеличават количествата боклуци и се оскъпяват инвестициите в 
съоръжения за тяхното третиране. Блокира се и разделното събиране на отпадъци поради липсата на стимули за това, 
посочват от БСК. 
Организацията допълва, че има драстично разминаване в количествата събрани отпадъци в различните общини - от 7 до 
2285 кг на жител. Разходите на фирмите за смет на едно лице в отделните общини варират от 8 лв. до 10 000 лв. 
Съществуват общини, в които едно предприятие покрива 50-70% от приходите от такса смет при персонал 600 души и 
население над 50 000 души в общината. "Данните показват по недвусмислен начин, че приходите от такса смет не се 
ползват по предназначение", коментира още камарата. 
 
√ Производственият сектор в еврозоната забавя скорост 
Стабилните данни от Германия не могат да компенсират свиването във Франция 
Растежът на производствения сектор в еврозоната се е забавил повече, отколкото се смяташе през миналия месец, което 
увеличава шансовете Европейската централна банка да предприеме ново облекчаване на паричната си политика тази 
седмица. Същевременно бизнес активността в този сектор в Китай отчита неочаквано подобрение, което дава надежди, 
че втората най-голяма икономика в света ще постигне стабилен растеж през годината. 
Аргументи за ЕЦБ  
Индексът на мениджърските поръчки (PMI) на предприятията във валутния съюз е спаднал до шестмесечно дъно от 52.2 
пункта през май спрямо нивото от 53.4, достигнато през април. Най-голямата икономика в региона - Германия, 
продължава да показва стабилни резултати, но те не са били достатъчни, за да компенсират забавянето на активността 
във Франция. Резултатът е ревизиран спрямо експресните данни, които сочеха по-лек спад до 52.5 пункта. Показателят 
все пак остава над нивото от 50 пункта, разделящо свиването от растежа, за 11 пореден месец. 
"Майският спад на производствения PMI неизбежно ще добави към натиска върху политиците да предложат подсилени 
и значителни стимули за икономиката на региона и мерки срещу опасността от дефлация", заявява Крис Уилямсън – 
главен икономист на Markit, които изготвят индекса. Мнозинството икономически анализатори очакват на заседанието 
си в четвъртък ЕЦБ да вземе решение за понижаване на лихвите за кредитиране, въвеждане на негативна лихва за 
депозитите и стартиране на операция за финансиране, насочена към бизнеса. 
Според данните на Markit производителите са повишили леко цените си през май – съответният подиндекс е нараснал 
до 50.3 пункта спрямо 49.2 за предишния месец. Това обаче не е достатъчно, за да успокои страховете от дефлация – 
според експертите инфлацията в еврозоната през миналия месец не е надвишила 0.7%, което е далеч под поставените от 
ЕЦБ цели за 2 на сто. 
Подобрение в Китай  
На фона на разочароващите данни от еврозоната Китай продължава да дава сигнали за икономическо възстановяване. 
PMI индексът на производствения сектор отчита най-бързото си повишение от пет месеца, което се приема като сигнал, 
че предприетите от Пекин мерки за стимулиране на растежа дават резултат. Официалният PMI индекс на страната, който 
обхваща основно големи държавни предприятия, е нараснал до 50.8 пункта през миналия месец спрямо 50.4 за април. 
Предварителните данни от алтернативния PMI индекс, изготвян от HSBC и Markit, също сочат засилване на активността в 
индустриалния сектор, макар че показателят остава под нивото от 50 пункта. "Положителната изненада в изследването 
се дължи на подиндекса на новите поръчки, който достига шестмесечен връх. Това отразява усилията, които 
правителството полага от средата на март, за засилване на инвестициите и строителството", коментира пред Reuters 
икономистът от банка Barclays Жиан Чанг. 


