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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Бизнесът недоволен от честата смяна на правителства 
Предсрочните парламентарни избори поставят под въпрос редица започнали реформи, включително и пенсионната. 
Остава открит въпросът на каква възраст и при какъв стаж ще се пенсионират хората от догодина. Това становище изрази 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. За да се избегнат по-големи вреди, Велев призова 
ГЕРБ да оттегли вота на недоверие, внесен заради вземането на нов външен кредит. 
Велев смята, че поисканият вот на недоверие е възможно по-скоро да навреди на лихвите, по които ще бъде договорен. 
В парламента да се обсъжда този въпрос не води до подобряване на условията, при които ще се пласира тази емисия. А 
целта на всеки вот на недоверие е да свали правителството. Е, правителството е ясно, че си отива. Така, че няма смисъл 
от тази дискусия, смята Велев. 
От Асоциацията са недоволни от задаващите се нови избори, защото смятат, че честата смяна на правителства е 
контрапродуктивна и спъва реформите.  
Сега се получава така, че всяка година институциите работят по половин година  и шест месеца са избори, преходни 
правителства, които са служебни и нямат правомощия, т.е. ние си плащаме данъците, но срещу това не получаваме 
ефективно управление. 
Под въпрос остава и обещаната пенсионна реформа, която бе оставена за година във фризера. Най-вероятно няма да 
има съгласие по каква формула ще нарастват стаж и възраст от 2015 година. 
Ако нищо друго не се случи до края на годината, не се промени Кодексът за социално осигуряване, от следващата година 
ще продължи пенсионната реформа във вида, в който беше приета от предишния парламент, т.е. с четири месеца 
покачване на възраст и стаж - каза още Велев.  
Пенсионните фондове, които трябва да започнат да плащат пенсии от 2015 година на работилите първа и втора 
категория труд имат законодателни предложения, но нямат партньор, с който да ги обсъдят. 
 
focus-news.net   
 
√ Васил Велев: Призовавам ГЕРБ да оттеглят вота на недоверие, който е внесъл в парламента 
София. Призовавам ГЕРБ да оттеглят вота на недоверие, който е внесъл в парламента, защото се изправяме като държава 
в странната ситуация на търговец, който е сложил на тезгяха една стока и в същото време обяснява на всички колко е 
лоша тази стока. Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал след Тристранната 
среща пред журналисти, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Когато продаваш облигации за 3 млрд. не се караш в 
парламента кой по-лошо е управлявал публичните финанси и кой по-лошо е управлявал външния дълг. След като на 
всичкото отгоре той от последните няколко правителства управлява не толкова лошо и затова свидетелстват лихвените 
равнища, при които България пласира облигации. Те са най-ниски в Централна и Източна Европа, а и в Южна Европа. Те 
са по-добри условия от тези, при които Италия пласира външен дълг, от тези, по които Испания пласира облигации”, 
допълни той. 
„В един такъв момент, когато така или иначе трябва да се направи тази емисия и стъпката се направи за нейното 
пласиране – договори с банки, решение на парламента затова, в парламента да се обсъжда този въпрос не води до 
подобряване на условията, при които ще се пласира тази емисия”, коментира Велев. 
Велев обясни, че след като целта на всеки вот е да се свали едно правителство и след като е ясно, че това си отива, след 
като никой не го подкрепя, няма смисъл от тази дискусия. „По-добре да се използва ефективно малкото оставащо 
парламентарно време, за да се свършат най-важните и неотложни неща от парламента”, каза още Васил Велев. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бизнесът: Вотът е вреден за дълговата емисия 
София. ГЕРБ да оттегли вота си на недоверие, защото това ще навреди на пласирането на държавните облигации. Това 
призова председателят на АИКБ Васил Велев. 
Изправяме се пред смешната ситуация търговецът да извади за продажба стоката си на тезгяха и да обяснява колко е 
лоша, посочи Велев. Днес в парламента трябва да се водят дебатите по внесения в края на миналата седмица вот на 
недоверие по повод финансовата политика на правителството. Когато предлагаш на международните пазари облигации 
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за 3 млрд. лв., не е разумно да водиш дебати кой и колко лошо е управлявал дълга, коментира Велев. Това може да 
влоши доходността на ценните ни книжа. 
При положение, че е ясно, че кабинетът си отива, няма смисъл от такъв вот на недоверие, призоваха бизнес 
организациите. 
 
√ Годините за пенсия скачат от 2015 г. 
Няма кой да проведе реформата, вдигат с 3 лева парите за старост 
Политическата криза поставя под въпрос обещаната пенсионна реформа. През тази година се очакваше да се постигне 
широко съгласие за мерки, които да доведат до свиване на огромните дефицити в НОИ, без това да е единствено за 
сметка на увеличение на годините работа до пенсия. "Няма кой да проведе тази реформа, за целта е нужен работещ 
парламент", коментираха вчера социалните партньори след заседание на тристранката. Служебното правителство няма 
правомощия да решава подобни проблеми. Не е ясно кога ще се проведат изборите и дали следващите управляващи ще 
имат нагласа да продължат започната работа по темата.  
"Ако нищо друго не се предприеме до края на годината, ако не се промени Кодексът за социално осигуряване, от 2015 г. 
отново започва увеличаване на възрастта и стажа с по 4 месеца всяка година", обясни Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Разпоредбата, въведена преди две години от ГЕРБ, все още съществува в кодекса, 
след като бе замразена през тази година.  
На практика работата по пенсионната реформа буксува още от края на м.г. Оттогава не са провеждани заседания на 
Експертния съвет към социалния министър в очакване да отминат евроизборите. Съветът бе сформиран да даде 
рецептата за необходимите промени. Сред лансираните от експертите предложения е обвързването на годините за 
пенсия с нарастването на продължителността на живота, както и вдигането на осигурителните вноски до нива, които да 
намалят дефицитите за покриване на пенсиите и другите обезщетения. Трябваше да се реши също как да се ограничи 
ранното пенсиониране в системите за сигурност и лесният достъп до инвалидни пенсии, признати за големите пробойни 
в пенсионно-осигурителната ни система. 
Големият проблем е, че не е решен въпросът с пенсиите на работниците при първа и втора категория труд (вредни 
условия), коментираха социалните партньори. Според Кодекса за социално осигуряване от 1 януари 2015 г. техните 
пенсии трябва да започнат да се плащат от частните професионални пенсионни фондове, а не от НОИ. Все още няма текст 
в кодекса, който да разпорежда кой ще плаща тази част от пенсията, която съответства на осигуровките, правени преди 
създаването на тези фондове през 2001 г. "Частните дружества имат предложение как да се реши казусът, но няма на 
кого да го представят", алармираха от АИКБ. Пенсионни експерти пък предупредиха, че проблемът трябва да бъде решен 
до месец, за да има време пенсионните фондове да се подготвят. 
С 2,7% да се вдигне социалната пенсия за старост от 1 юли, обсъди вчера тристранката. Така най-ниската в страната 
пенсия ще се увеличи с 3 лв. - от 110 на 113 лв.  
Мила Кисьова 
 
dnes.bg 
 
√ Трябва да има работещ парламент, за да има пенсионна реформа! 
Васил Велев: Дискусии за вот на недоверие спъват излишно работата на парламента 
Ако в рамките на настоящия парламент не се направят необходимите промени, за да се задвижи пенсионната реформа, 
то тя ще продължи да действа във варианта, приет от ГЕРБ. Това каза след заседанието на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество (НСТС) председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Той поясни, че за да се промени ходът на пенсионната реформа, която беше "замразена" в края на миналата година от 
кабинета "Орешарски", е необходимо да има работещ парламент. Ако 42-то Народно събрание не направи възможно 
най-скоро промени в Кодекса за социално осигуряване, пенсионната възраст и стаж ще продължат да растат с по четири 
месеца всяка година, уточни Велев. 
Той призова ГЕРБ да оттегли внесения в парламента вот на недоверие, тъй като този акт има за цел единствено да свали 
правителството, а в същото време предизвиква излишни дебати, което спъва работата на Народното събрание по важни 
въпроси. 
Велев каза, че дискусията за провал във финансовата политика не е толкова важна в момента, още повече че 
правителството вече е направило постъпките за пласиране на облигации и дискусии в парламента няма да променят 
това. Велев определи внесения пети вот на недоверие като надлъгване кой е управлявал по-добре публичните финанси – 
ГЕРБ или кабинетът "Орешарски". 
Припомняме, че управляващите отложиха решението за пенсионната реформа най-рано за есента на тази година с 
мотив, че въпросът е много важен и е необходима широка обществена дискусия. 
Помолен да коментира работата на тристранния съвет за изминалата година, Велев отчете, че НСТС е работил по-
ефективно, отколкото преди това, когато работата му на практика е била спряна от предишното правителство. 
Велев каза, че в условията на чести избори ефективността на парламента и кабинета е много ниска. По думите му през 
последните две години институциите работят само по половин година, а останалите месеци са време за конституиране 
на институциите, което реално ги прави неработещи. 
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√ Журито започва избора на носителите на наградите „Икономика на светло“ – 2013 г. 
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика 
От 10 юни започва процедурата по гласуване, чрез която ще бъдат определени победителите в първото издание на 
конкурса за Награди „Икономика на светло“ за 2013 г., организирани от Асоциация на индустриалния капитал в България 
(АИКБ).  
Предпочитанията си към номинираните в три категории участници ще дадат 100-те члена на експертното жури, 
специално създадено за целта, в което участват 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, 
бизнеса, финансите, политиката, медиите. 
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди 
водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели 
да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в 
тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата 
среда. 
Номинациите в конкурса за награди „Икономика на светло“ са били определени чрез отворена обществена анкета през 
май в три категории. 
Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония, която ще се проведе на 24 юни. Номинираните в категориите 
ще получат грамота, а победителите – специално изработена за конкурса статуетка „Икономика на светло“. 
Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната 
икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, 
бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика в страната. 
Investor.bg е медиен партньор на събитието 
 
vesti.bg  
 
√ Социалната пенсия за старост се увеличава с 3 лв. 
Промените включват и произтичащото от това увеличение размера на пенсиите, които не са свързани с трудова 
дейност 
Националният съвет за тристранно сътрудничество прие проекта за увеличаване на социалната пенсия за старост от 110 
на 113 лв. месечно от 1 юли тази година. 
Промените включват и произтичащото от това увеличение размера на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност - 
пенсия за военна инвалидност, за гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност и персонална пенсия, както 
и на нормативно установените добавки към пенсиите. 
Единствено от КНСБ възразиха заради ниския индекс на осъвременяването. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, коментира пред журналисти, че е разгледано също 
предложение за промяна на наредба, с която гражданите се освобождават от изискването да представят документ от 
банка с номер на сметката, по която да им се превежда помощта. Гражданите сами могат да посочват номера на 
сметката без отделен документ. 
В отговор на въпрос Велев коментира, че по принцип бизнесът и гражданите плащат 4 години данъци, за да има три-
четири месеца избори и конституиране на властта, а през следващите три години и осем месеца институциите да 
работят. 
"Сега се получава така, че институциите всяка година работят по половин година, а 6 месеца са избори и преходни 
правителства. Очертава се всяка година да имаме по три правителства и ефективността на правителството и на 
парламента при това положение е много по-ниска. 
Ние си плащаме данъците, но срещу това не получаваме ефективно управление. За една държава, която следва да 
извършва реформи, това не е безобидно", заяви Велев. 
 
economynews.bg  
 
√ 113 лв. социална пенсия 
Националният съвет за тристранно сътрудничество прие проекта за определяне на нов размер на социалната пенсия за 
старост от 110 на 113 лв. месечно от 1 юли тази година. Промените включват и произтичащото от това увеличение 
размера на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност - пенсия за военна инвалидност, за гражданска 
инвалидност, социална пенсия за инвалидност и персонална пенсия, както и на нормативно установените добавки към 
пенсиите. Единствено от КНСБ възразиха заради ниския индекс на осъвременяването. Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал, коментира пред журналисти, че е разгледано също предложение за промяна на 
наредба, с която гражданите се освобождават от изискването да представят документ от банка с номер на сметката, по 
която да им се превежда помощта. 
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√ Журито започва избора на носителите на наградите „Икономика на светло“ – 2013 г. 
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика 
От 10 юни започва процедурата по гласуване, чрез която ще бъдат определени победителите в първото издание на 
конкурса за Награди „Икономика на светло“ за 2013 г., организирани от Асоциация на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). Предпочитанията си към номинираните в три категории участници ще дадат 100-те члена на експертното жури, 
специално създадено за целта, в което участват 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, 
бизнеса, финансите, политиката, медиите. Investor.bg също е в журито на конкурса. 
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди 
водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели 
да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в 
тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата 
среда. 
Номинациите в конкурса за награди „Икономика на светло“ са били определени чрез отворена обществена анкета през 
май в три категории. 
Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония, която ще се проведе на 24 юни. Номинираните в категориите 
ще получат грамота, а победителите – специално изработена за конкурса статуетка „Икономика на светло“. 
Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната 
икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, 
бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика в страната. 
Investor.bg е медиен партньор на събитието 
 
√ Решението за увеличение на социалната пенсия е в ръцете на правителството 
Социалните партньори в тристранния съвет получиха отсрочка, за да премислят промяната за графиците за 
отпуските 
Социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество не успяха да вземат единодушно 
решение по предложението да бъде увеличен размерът на социалната пенсия за старост. 
В проектопостановлението на Министерския съвет е заложено увеличение с 3 лева на социалната пенсия, която да се 
повиши от 110 на 113 лева. В предложението на Министерство на труда и социалната политика е записано увеличаване 
на социалната пенсия за старост с 2,7% от началото на следващия месец, като увеличението включва и осъвременяването 
по швейцарското правило. 
Вицепремиерът Зинаида Златанова, която председателства заседанията на тристранката, заяви, че подобно увеличаване 
на социалната пенсия ще се отрази и заради автоматичното повишаване на размерите на всички пенсии, несвързани с 
трудова дейност, например инвалидните. 
Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров защити предложението за увеличение на 
социалната пенсия като изтъкна същия аргумент - че то ще доведе до нарастване на пенсията за инвалидност и на 
различни добавки към пенсиите. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българска стопанска камара (БСК) подкрепиха 
предложението без възражения. 
Против предложението беше само КНСБ. Синдикатът настоява за увеличаване на социалната пенсия по старост с над 3%. 
Към 1 юли остава валидно увеличението на останалите пенсии с 2,7 на сто по така нареченото "швейцарско правило". 
По спорния въпрос за графиците за отпуските беше решено да се даде един месец отсрочка на социалната комисия към 
тристранката, за да разгледа предложението да отпаднат графиците за отпуските в по-малките фирми с персонал до 10 
души. 
Преди половин година работодателите поискаха в малките фирми да отпадне задължението всяка година да се прави 
график за отпуските. Синдикатите обаче са против с аргумента, че няма законова гаранция, че неизползваният от 
работника отпуск ще се ползва и настояха да няма давност. 
От МТСП предложиха да няма график на отпуските, но неизползваните дни да се използват задължително през първите 
шест месеца на следващата година. 
 
Списание BG Предприемач 
  
√ Приключиха номинациите за първите награди „Икономика на светло” на АИКБ 
Жури от 100 изявени личности избира носителите на наградите „Икономика на светло“ – 2013 г. 
Започна процедурата по гласуване, чрез която ще бъдат определени победителите в първото издание на конкурса за 
Награди „Икономика на светло“ за 2013 г. Предпочитанията си към номинираните в три категории участници ще дадат 
100-те члена на експертното жури, изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, 
политиката, медиите. 
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди 
водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели 
да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в 
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тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата 
среда. 
Номинациите в конкурса за награди „Икономика на светло“бяха определени чрез отворена обществена анкета през 
месец май в следните три категории: 
За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата; 
За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством 
активна позиция; 
За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика. 
Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония, която ще се проведе през на 24 юни.Номинираните в 
категориите ще получат грамота, а победителите – специално изработена за конкурса статуетка „Икономика на светло“. 
Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната 
икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, 
бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика в страната. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ България и Румъния с ръст на чуждестранните инвестиции 
Чуждите инвестиции в България през последната година са се увеличили с 2,1%. 
Виена. България и Румъния са единствените страни от новите държави-членки на ЕС, при които има ръст на преките 
чуждестранни инвестиции през 2013 г. Това става ясно от анализ на Международния институт за икономически 
изследвания във Виена. 
Ръст на чуждите инвестиции от 27,4% има Румъния или 2,7 млрд. евро. Чуждите инвестиции в България през последната 
година са се увеличили с 2,1%, което прави 1,09 млрд. евро. 
При всички останали страни, които се присъединиха към ЕС след 2004 г., е регистрирано намаляване на чуждестранните 
инвестиции, показват данните на института. Най-голям спад бележат Полша и Словакия – съответно 92,6% и 79,8%. 
От института във Виена очакват през 2014 г. да се стигне до ръст на чуждите инвестиции във "всички нови членки в ЕС". В 
България и Балтийските страни се очаква същото ниво от миналата година. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Бобева: България е привлекателна за IT инвестиции 
България притежава редица предимства, които я правят привлекателна за чуждестранните инвеститори в сектора на 
информационните и комуникационни технологии. Това заяви вицепремиерът по икономическите въпроси Даниела 
Бобева, съобщиха от правителствената пресслужба. 
По време на форум, посветен на създаването на българския клон на Голямата коалиция за работни места в сферата на 
Информационните и комуникационните технологии по инициативата на Европейския съюз Grand Coalition for Digital Jobs, 
Бобева посочи като предимства на страната образованите млади хора, високите езикови умения на специалистите, както 
и конкурентните разходи. 
"Близо 40 000 души работят в сектора на информационните технологии у нас. Той има значителен потенциал за 
генериране на заетост, иновации и експортно ориентиран растеж. Очакванията за 2014 г. са за около 20% ръст в целия 
сектор "Телекомуникации, софтуер и аутсортинг" на бизнес-процеси. Секторът на информационните технологии е създал 
6% от БВП на България през 2013 г. Половината се падат на аутсорсинга", обясни зам.министър-председателят. Тя 
подчерта, че е важно достиженията на дигиталните технологии да се въвеждат все по-широко в индустрията, за се 
произвежда повече продукция с висока добавена стойност у нас. 
Бобева представи пред авторитетната аудитория направеното от българското правителство в областта на електронното 
управление. "Разработена и приета беше Национална стратегия за електронно управление с времеви хоризонт 2020г. и 
Пътна карта за нейното изпълнение. Разработена е Стратегия за ефективно прилагане на информационни и 
комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020г.) и Секторна стратегия за 
въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие 2014 – 2020 г.", подчерта Бобева. 
Вицепремиерът обяви, че особено внимание се обръща на изпълнението на Националната стратегия за широколентов 
достъп, с което България надгражда и усъвършенства съществуващите широколентови инфраструктури. "Целта е 
поетапно преминаване към мрежи за широколентов достъп от следващо поколение (NGA). За постигането й бе 
разработен Национален план за достъп от следващо поколение, фокусиран върху целите на Цифровата програма за 
Европа", съобщи Бобева. 
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Списание Мениджър 
 
√ Работодателите не планират съкращения, запазват нагласите да наемат още персонал 
Българските работодатели запазват положителните си нагласи за наемане на персонал през третото тримесечие на 2014 
година, става ясно от най-новото проучване на Менпауър за заетосттта 
Близо един от пет български работодатели планират да увеличат броя на персонала си през третото тримесечие на тази 
година, като позитивни планове за наемане са отчетени във всички 10 индустриални сектора, в петте изследвани 
региона. 
От всички 753 работодатели, които взеха участие в проучването, 19 процента твърдят, че възнамеряват да наемат 
служители в периода от юли до септември, докато само 5 процента възнамеряват да намалят персонала си.  
Работодателите във всички пет, изследвани в България региона, отчитат позитивни планове за наемане. 
Нетната прогноза за заетостта остава стабилна от +14 процентни пункта.  Прогнозата остава непроменена както за 
миналото тримесечие, така и за същия период на миналата година. 
Най-оптимистичните планове за наемане се очертават  в сектора Хотелиерство и ресторантьорство, където нетната 
прогноза за третото тримесечие на тази година +32%. Сравнена с предходното тримесечие (+33%), запазва стабилност. 
Рязък ръст в наемането очакват и  работодателите в сектор Строителство очакват рязък ръст, което е сигнал за 
съживяване на сектор. За второто тримесечие на тази година нетната прогноза в бранша е била, докато за периода  юли-
септември нараства до +15%. 
Подобни са прогнозите и за секторите Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги (+17%), Търговия на 
едро и дребно (+16%) и сектор Земеделие, гори, лов и риболов (+15%). Работодателите в секторите Електричество, газ и 
водоснабдяване (+2%) и Минно дело (+5%) отчитат най-скромните намерения за наемане на персонал. 
По региони 
Най-силни планове за наемане са регистрирани при работодателите в регион Русе, където Нетната прогноза за заетостта 
е +21%. Това е и най-оптимистичната прогноза за този регион, от началото на проучването на Менпауър през 2011г. 
Регион Варна се нарежда след Русе по очаквания за заетост с прогноза отт +18% за третото тримесечие на 2014 г. Следват 
ги работодателите в регионите на Бургас и София, които посочват идентични резултати, с Нетна прогноза от +11%. 
 „Прогнозите са следствие на няколко проекта, които ще стартират в тези региони”, коментира Надя Василева, 
управляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватия. „В Русе, например, има няколко чуждестранни фирми, 
които са свързани с автомобилостроенето – включително Witte  Automotive, която планира да удвои настоящата си 
работна сила. А във Варна ще започнат проекти на стойност от 65 млн. лева. Те ще обхващат областите Варна, Добрич, 
Шумен и Търговище. Проектите се очаква да разкрият нови работни места, които ще осигурят възможности за заетост. 
Като пример - производствена база за горещо поцинковане на пътни ограничителни системи в гр. Каспичан ще разкрие 
нови  работни места”, добави Надя Василева. 
Над 65 млн. лева ще бъдат инвестирани тази година по Публичната инвестиционна програма на правителството в 
Североизточна България. Тя обхваща областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище. 
„Има други обещаващи признаци за региона на Бургас”, добави Надя Василева.   „Стартът  на изграждането на нов 
индустриален парк край града „Термал Инженеринг“ ООД ще доведе до откриване на нови работни места. В Бургас ще 
се строи нов комплекс за преработка на нефт в бургаската рафинерия. Общата стойност на инвестицията за 
осъществяване на първия етап от проекта - изграждането на основна и спомагателни инсталации, се очаква да възлезе 
общо на 1,5 милиарда долара. В строителството на съоръжението се очаква да бъдат ангажирани около 3000 души”. 
 Доста работни места ще отвори и фабриката за автомобилни кабелни системи на немската компания "Нексанс". 
Предвижда се заводът да заработи още до края на тази година. 
Около 200 000 нови работни места ще бъдат разкрити и в Пловдивско в следващите пет години, прогнозира още Надя 
Василева. „Те ще бъдат открити предимно от глобално ориентирани чуждестранни компании, включително развиващите 
се в туристическия бранш. Градът спокойно може да бъде наречен индустриален център – наблюдава се ръст на заетите 
в преработвателната промишленост, която осигурява 51 на сто от произведената продукция в региона“, коментира още 
тя. 
 
Вестник Сега 
 
√ ЕК ни върна със забележки споразумението за еврофондовете до 2020 г. 
Ромите, развитието на градовете и липсата на яснота за здравеопазването са сред най-проблемните области 
Европейската комисия продължава да има сериозни резерви към предложеното от България споразумение за 
партньорство за новия програмен период 2014-2020 г. въпреки редицата ревизии на документа. Някои реформи остават 
неясни, ЕК не приема и разпределението на парите по отделни приоритети.  
Това става ясно от препоръките на Брюксел към изпратения от България официален проект на споразумението за 
партньорство. Документът е определен като "зрял и с ясна структура", но забележките по съдържанието остават 
сериозни. Противно на обичайната практика такива коментари само да се преразказват, този път кореспонденцията бе 
публикувана в пълния си обем на сайта eufunds.bg. Множеството препоръки със сигурност ще отложат във времето 
подписването на споразумението, както и одобряването на седемте програми, плюс парите за селските райони. С 
политическите трусове у нас рисковете да не започнем скоро да ползваме парите от новия финансов период стават още 
по-големи. 
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В частта на финансирането Европейската комисия недоумява защо България е предвидила едва 24.6 млн. евро за 
подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии. Средства за този приоритет се планират 
само по програмата за развитие на селските райони, без в самите оперативни програми да има такова перо. От Брюксел 
не са съгласни и да увеличаваме средствата за опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност. 
Ръстът тук идва от по-голям бюджет за опазване на околната среда в градовете по програма "Региони в растеж", става 
ясно от сравнение на данните. В началото на годината по този приоритет бяха предвидени едва 46.7 млн. евро за цялата 
програма, а сега парите са 337.6 млн. евро за сметка на намаление другаде. Този ръст трябва да бъде обяснен, той не 
трябва да става за сметка на инвестиции в ключови сектори като образование, здравеопазване, иновации, изтъкват от ЕК. 
Програмата "Региони в растеж" е рискова за цялото споразумение. От Брюксел за пореден път дават категоричен знак, че 
няма да се съгласят парите за развитие на регионите да се разпръснат между 67 града. "Това няма да позволи 
ефективното усвояване на близо 725 млн. евро", категорични са от комисията. Вземането на решение по този въпрос 
касае както оперативната програма, така и общото разпределение на средства по обявените от ЕК общоевропейски 
приоритети. 
Въпреки приетите набързо от България камари от стратегии в критични сектори критиките на ЕК за неясни намерения и 
приоритети остават на дневен ред. От коментарите става ясно, че правителството е изпратило в Брюксел обширен 
документ по тема "Здравна реформа", но от Брюксел продължават да не виждат конкретика в плановете за реформа, 
финансирането и времевия й график. От комисията изтъкват, че без план и карта за преструктурирането на болниците 
европейското финансиране няма да е възможно. 
На стратегическо ниво се критикува и срамежливото споменаване на интеграцията на ромите. По политически причини 
тази тема в България се избягва, но ЕК иска да види ясни ангажименти за интегрирането на ромите, както и за 
гарантирането на достъп до базови услуги като здравните за цялото бедно население. Традиционни критики има и към 
забавената реформа във ВиК сектора, липсата на добри приоритети за развитието на селските райони, слабата 
координация в енергийната ефективност и нуждата от спешни мерки за подобряване на капацитета на администрацията. 
Част от тези критики буквално преповтарят вече отправени забележки на по-ранен етап от подготовката на документа.  
РЕАКЦИИ 
Няма нищо извънредно в коментарите, това е стандартна процедура, коментираха от екипа на вицепремиера по 
еврофондовете Зинаида Златанова. Още вчера Златанова е свикала работно заседание с ресорните министри във връзка 
с получените забележки. Българските власти ще отговорят на въпросите на ЕК до 26 юни. От регионалното министерство 
побързаха да заявят, че ще продължат да отстояват финансирането на 67 града по "Региони в растеж". Броят на 
градовете бе определен още по времето на Бойко Борисов, а при Орешарски аргументацията защо се предлагат толкова 
населени места бе доразвита. "Припокриването на забележките говори за едно - че не е постигнат напредък в работата 
по споразумението", коментира евродепутатът на ГЕРБ Томислав Дончев. "България беше първата държава, заедно с 
Полша, готова с проекта на споразумение, сега ни го връщат. В същото време споразуменията на 4 държави са 
одобрени", допълни Дончев. Според него предсрочните избори не са непреодолима пречка, защото няма проблем 
споразумението да се подпише от служебен кабинет, а на всеки друг кабинет ще му е по-лесно да работи от настоящето 
правителство. 
Президентът Росен Плевнелиев пък изрази опасения от спиране на още програми. "От ЕК разбирам, че са на път да бъдат 
спрени "Транспорт" и "Конкурентоспособност". Това е катастрофа за държавата в най-тежкия момент", коментира 
Плевнелиев. Говорителката на дирекцията по регионална политика в комисията Ширийн Уийлър веднага реагира, че 
няма индикации от страна на одиторите за спиране на още програми. 
ИСКАНЕ 
Европейската комисия е отправила и друга сериозна забележка към България в частта на финансирането, който може да 
има сериозно отражение върху всички оперативни програми - делът на финансиране от европейските фондове. От ЕК 
настояват България да посочи по кои приоритети и програми счита за нужно европейското финансиране да е на 
максимума от 85%. Това означава, че по някои оперативни програми и мерки европейското финансиране трябва да е по-
малко. Това ще позволи реализация на повече на брой проекти, но пък при по-голям дял на националното и частно 
съфинансиране. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Политиката в ЕС като проблем пред стабилността в еврозоната 
Въпреки положителните икономически сигнали липсата на политическа воля застрашава дългосрочното 
възстановяване 
Пазарът на облигации в еврозоната се връща бавно, макар и неравномерно, към ирационални свръхочаквания и по-
скоро политиката, а не икономиката, се превръща в най-големия риск за дългосрочната стабилност на единната валута, 
пише агенция Reuters. Антиевропейският протестен вот на изборите за Европейски парламент ще затрудни много 
национални правителства в усилията им да намалят дефицитите в бюджета, както и да проведат структурните реформи, 
необходими за по-тясна интеграция между 18-те държави. 
Вътрешни проблеми 
Обществената съпротива в Германия например може да попречи на Европейската централна банка (ЕЦБ) да направи 
нещо повече от облекченията по паричната си политика от миналата седмица, ако опасността от дефлация стане по-
голяма. Властите в Берлин гледат с неохота на възможността да се възползват от собственото си добро фискално 
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състояние, за да инвестират повече в инфраструктура и да стимулират потребление с намаляване на данъци, което би 
помогнало на икономическия баланс в Европа. 
Лидерите в ЕС и в ЕЦБ направиха достатъчно, за да върнат доверието в пазара, като създадоха спасителния механизъм и 
въведоха по-стриктна фискална дисциплина. Но политическата воля за създаване на политически и паричен съюз 
изглежда все по-слаба, особено ако ще трябва да спечели общественото одобрение за промени в европейските 
договори. Френският икономист Жан Пизани-Фери твърди в книгата си "Еврокризата и нейните последици", че 
европейските лидери не искат да дадат повече правомощия на Брюксел. "Справянето с еврокризата вече показа, че това 
е спорен въпрос в отделните страни членки. Колкото по-малко инициативи поемат те, толкова по-малко 
вътрешнополитически проблеми ще имат", пише Пизани-Фери. 
Увеличената подкрепа за евроскептиците на изборите на 25 май може само да засили инертността, след като вече няма 
остра нужда от мерки. Дори и критици, които предсказваха разпада на еврозоната, като Нуриел Рубини например, 
признават, че през последните две години се е подобрило много. "Със сигурност много неща в еврозоната се движат в 
правилната посока", каза Рубини на конференция в Париж, като даде пример с по-устойчивата фискална политика, 
реформите на пазара на труда, пенсионните и социални системи в някои държави. Страните, получили спасителна 
помощ, си върнаха достъпа до пазарното финансиране с изключение на Гърция и Кипър, като Атина успя дори да 
емитира първите си петгодишни облигации. 
Доза оптимизъм 
Инвеститорите се връщат в Европа, доходността по 10-годишните испански облигации е почти същата като на 
американските и британските само три години след като Мадрид се нуждаеше от 43 милиарда евро, за да реструктурира 
банките си. Четири от закъсалите държави - Гърция, Ирландия, Португалия и Испания - бяха сред най-добре 
представилите се по конкурентоспособност според последния доклад на ОИСР. Всяка е успяла да намали разходите за 
труд, дефицита, заплатите в публичния сектор и да направи крачки към балансиран бюджет. Голямата черна точка остава 
безработицата - над 25% в Испания и Гърция, или повече от половината млади хора. Всяка държава излиза от кризата с 
по-голям дълг, въпреки че тежестта на тези задължения е облекчена заради далечните срокове, когато трябва да бъдат 
изплатени. Освен това за Гърция крайните срокове се очаква да бъдат допълнително удължени. 
Оптимистите в ЕС казват, че периферията на еврозоната скоро ще бъде най-динамичният регион, като я сравняват с 
"горчивото лекарство" на Международния валутен фонд (МВФ) в Южна Корея и Индонезия след финансовата криза в 
Азия през 90-те години на миналия век. И все пак много икономисти се съмняват в такъв оптимистичен сценарий. 
Пизани-Фери, който консултира френското правителство по приоритетните политики, смята, че деиндустриализацията в 
Южна Европа може и да е необратима. 
Спънати реформи 
Фокусът на притеснението сега се насочва към Франция и Италия, съответно на второ и трето място по големина на 
икономиките в еврозоната, които нямаха нужда от спасителни пакети, но и приложиха по-малко реформи. Италианският 
премиер Матео Ренци спечели убедително, за да продължи с реформите в политическата система и пазара на труда. Но 
предвид ендемичната политическа нестабилност в Рим и слабата съдебна система той все още е изправен пред големи 
проблеми. 
Най-голямото предизвикателство обаче може да се окаже Франция, където европейските избори спечели Националният 
фронт и това отслаби социалистическото правителство на Оланд точно когато то имаше готовност да облекчи 
регулациите за бизнеса. Липсата на одобрение за френския президент го лишава от авторитета да провежда 
жизненонеобходими реформи, за да възстанови инвестициите и създаването на работни места в страна, отбелязва 
Reuters. 
Протекционисткият натиск от страна на Льо Пен, както и от страна на крайнолевите, може да накара Париж да попречи 
на преговорите за свободна търговия между САЩ и ЕС. Изборните успехи на крайнолевите в Гърция и до известна степен 
в Испания създадоха натиск за облекчаване на съкращенията в публичните разходи и за отстъпки от непопулярните 
икономически реформи. Сега Ренци иска да се възползва от политическия си меден месец и да договори нови правила 
на европейско ниво, които да позволяват повече инвестиции в публичния сектор в страни, приложили препоръчаните от 
Брюксел структурни реформи. Reuters обаче предупреждава, че дори и европейските лидери да успеят да се договорят 
за единни политики в посока експанзия, са необходими структурни промени, които да закрепят монетарния съюз. А 
политически това изглежда по-трудно от всякога. 
 
investor.bg  
 
√ ЕК не възнамерява да спира плащанията по “Транспорт” и “Конкурентоспособност” 
Според говорител на Комисията не трябва да се бърза със Споразумението за партньорство с България, тъй като е 
важно качеството 
Засега Европейската комисия не възнамерява да спира плащания по оперативните програми “Транспорт” и 
“Конкурентоспособност”, е заявила пред националната телевизия говорителят на Европейската комисия Ширин Уилър. 
По-рано днес президенът Плевнелиев изрази опасения за спиране на плащанията и по тези програми след 
замразяването на средствата по "Околна среда" и „Регионално развитие“. Темата с проблемите при усвояването на 
средствата от ЕС ще бъде сред обсъжданите на предстоящото извънредно заседание на Консултативния съвет за 
национална сигурност на 17 юни. 
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Запитан счита ли, че е под въпрос финализирането на Партньорското споразумение с Европейската комисия за новия 
програмен период 2014-2020 г., президентът посочи, че работата по проекта на Споразумение може да бъде продължена 
успешно както от правителство в оставка, така и от служебен кабинет. 
Говорителят на ЕК даде подробности и за коментарите на Европейската комисия по Споразумението за партньорство с 
България през следващите десет години. То е обсъждано между България и Комисията в продължение на 14 месеца и 
според Уилър през това време е отбелязан напредък. 
Споразумението е стратегически документ, който дава светлина за всички плащания, които Европейската комисия ще 
прави към България през следващите десет години. Той е качен на сайта eufunds.bg. В него се правят препоръки в 
различни области, например неотложна реформа на здравеопазването, административна и съдебна реформа, 
изоставане в инвестициите за осигуряване на широколентов интернет.  
“Важно е да не се позволява този документ да става жертва на политически натиск, да бъде избързано с него, защото в 
крайна сметка е важно качеството. Този документ няма нищо общо със спирането на пари по минали програми, той е за 
бъдещето, за да може плановете за следващите десет година да бъдат добри”, посочи Уилър. 
През следващите месеци България и всички останали страни от Европейския съюз ще имат още време за преговори с 
Европейската комисия, след което ще се пристъпи към съставяне на новите оперативни програми. 
 
 


