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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ Васил Велев, АИКБ: С реформата за битовите отпадъци се въвежда справедливият принцип – замърсителят плаща 
С реформата за битовите отпадъци се въвежда справедливият принцип – замърсителят плаща. Това каза Васил Велев, 
председател на АИКБ пред журналисти след консенсусът, който беше постигнат от НСТС при разглеждането на промени в 
Закона за местните данъци и такси, както и за проектът на Методика за изготвяне на план-сметка с необходимите 
разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци, предаде 
репортер на Агенция „Фокус”. „Тристранният съвет разгледа и пакет от документи, въвеждащи реформа в начина на 
определя и събиране на такса „Битови отпадъци”. По този въпрос имаше консенсус в Тристранния съвет, това е една 
реформа, която се отлага повече от 10 години. С реформата се въвежда справедливият принцип – замърсителят плаща. 
При това положение ще има мотив и стимул да се ограничи първо замърсяването. Второ, тъй като няма да се определя 
на база стойност на дълготрайните материални активи таксата смет, ще отпадне стимулът да се укриват дълготрайни 
материални активи и да се разраства по този начин и сивия сектор”, обясни той.  
„Тази дейност ще бъде по-ефективна с въвеждането на тази реформа. Той охарактеризира ситуацията по следният начин: 
„Един пие, друг плаща, а сервитьорът надписва сметката. Повече от 10 Год. при нас е така. Не е така при нито една друга 
европейска държава и ние не приемаме аргументи, че това не може да се направи и да се постигне, тъй като във всички 
други държави е направено много от отдавна”, каза още Велев. 
Мариела РУСЕВА 
 
dariknews.bg  
 
√ Близо 150 000 работни места средногодишно ще се осигурят с дуалната система 
Средногодишно 120-150 хиляди нови работни места за младежи ще бъдат осигурени с въвеждането на т.нар. дуална 
система в професионалното образование. Това съобщиха председателят на Асоциацията за индустриален капитал в 
Българя Васил Велев и заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков. Те участваха в 
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което беше обсъден общия законопроект за промени 
в Закон за професионалното образование и обучение, предава БТА. 
Според работодателите 30-40 хиляди предприятия имат капацитет да поемат дуалното обучение. Работодателите искат 
да бъдат направени промени в Кодекса на труда, с които законодателството да бъде синхронизирано с ратифицирани 
конвенции, според които и 15 годишните ученици могат едновременно и да учат, и да работят. 
От АИКБ се обявиха против законопроекта в сегашния му вид. Те не одобряват изискването за въвеждане на собствена 
материална база на Центровете за професионално обучение. По думите на Теодор Дечев от асоциацията има твърде 
много професионални гимназии, които са загубили доверието на родителите въпреки наличието на база за работа. 
Работодателите са и против задължително подновяване на лиценза на центровете на всеки пет години. Според Дечев в 
момента се извършва непрекъснато актуализиране на дейността на центровете и неадекватно на всеки пет години да се 
събират такси. 
Работодателите смятат, че е и необосновано закриването на центровете за квалификация на обучаващите и създаването 
на центрове за ново знание. Според тях образователното министерство и общините не могат да провеждат качествено 
обучение, това трябва да се прави от работодател. 
Вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков също подкрепи предложенията за промени. Той допълни, че единственото, 
което конфедерацията не подкрепя е осъществяването на дуалната система чрез трудово правоотношение. От синдиката 
смятат, че не трябва да се пипа конструкцията на т.нар. договор за ученичество. 
Според промените в закона вече ще има списък на защитени от държавата професии. Въвежда се т.нар. дуално обучение 
- учене чрез работа. 
 
dnes.bg 
 
√ Бизнесът застана зад ремонта на бюджета 
Добре е да бъдем застраховани от всякакви рискове, коментира Васил Велев 
Работодателски организации застанаха зад актуализация на бюджета, която ще подкрепи финансовата система. 
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Добре е да бъдем застраховани от всякакви рискове, коментира председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал Васил Велев пред журналисти в Министерския съвет. 
Колегата му Димитър Бранков, зам.-председател на Българската стопанска камара, пък призова политическият дебат да 
не бъде част от темата за финансовата стабилност. 
Въпросите на финансовата стабилност са въпроси, с които политическите сили не трябва да злоупотребяват и да 
спекулират, подчерта той. 
Васил Велев смята, че актуализацията на държавния бюджет в рамките на определени допустими лимити би дала 
сигурност на страната по време на управлението на служебния кабинет, когато няма да работи парламентът.  
„Не става дума за изливане и харчене пари, а за създаване на възможност, ако се наложи, държавата с цялата си мощ да 
застане и да подкрепи финансовата система“,  коментира той. 
Както Dnes.bg писа, вчера след консултации при президента стана ясно, че управляващите и парламентарните партии, 
без „Атака“, която не изпрати свой представител, са постигнали съгласие за ръст на бюджетния дефицит до 3%. Ще се 
обсъжда и нарастване на тавана на държавния дълг в разумни граници. В близките дни се очаква и законодателна 
инициатива от кабинета за актуализация на бюджета на НЗОК. 
По отношение на ситуацията с КТБ Велев заяви, че бизнесът знае по-малко, отколкото е критичният минимум, за да 
направи адекватен анализ на случващото се. 
„Това, което знаем всички, е, че за определени кредити няма достатъчно информация, което все още не значи, че те са 
лоши, съдейки по това, че са били обслужвани до последния момент и като главници, и като лихви“, посочи той. 
Димитър Бранков пък заяви, че решения трябва да се вземат преди всичко на база на възможностите, които дава 
сегашното законодателство и на база на детайлни одитни доклади, които очевидно все още не са направени. 
 
√"Който цапа - плаща" - новата идея за такса смет 
Така ще се ограничи замърсяването, смятат експерти 
Промени в определянето на такса битови отпадъци, които въвеждат принципа "замърсителят плаща", обединиха 
социалните партньори на заседанието на НСТС. 
Ако бъде приет от парламента, законът ще влезе в сила от 2015 г. Зам.-министърът на финансите Людмила Петкова 
обясни, че за определянето на таксата съответният Общински съвет ще може да ползва три вида основи. 
Първата е индивидуално измерено количество на битови отпадъци в имота. Втората основа е количеството битови 
отпадъци, съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове. Третата основа е броят ползватели на услуги в 
имота.  
В методиката към закона са включени и формули за изчисляване на таксата в зависимост от избраната основа. 
Общинският съвет може да избере и комбиниран подход – повече от една основа за определяне на таксата за 
съответното населено място.  
Според социалните партньори с новия подход ще има стимул замърсяването да се ограничи.  
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал характеризира настоящата ситуация с думите „Един пие, друг 
плаща, а сервитьорът надписва сметката“. По думите му у нас е така повече от 10 години. 
"Тъй като таксата вече няма да се определя на база стойност на дълготрайните материални активи, ще отпадне стимулът 
те да се укриват и да се разраства сивият сектор“, допълни Велев. 
От БСК и КНСБ също подкрепиха промените. "Бизнесът се оплакваше, че методът е балансова стойност на дълготрайните 
материални активи, а населението се оплакваше, че основата е данъчната оценка на апартамента", напомни 
синдикалистът Николай Ненков.  
Не такова съгласие обаче постигна Тристранният съвет по промените в Закона за професионалното образование и 
обучение, които вече бяха приети от парламента.  
Димитър Бранков от БСК заяви, че промените правят крачка, но недостатъчно решителна, за въвеждането на т.нар. 
„дуална система“ – обучение чрез работа. От организацията изразиха съжаление, че не е било възприето предложението 
им за електронни регистри на образователния и квалификационен профил на работната сила. 
Бранков напомни, че работодателите, които решат да се включат в системата, ще имат съответни разходи във връзка с 
обучението и призова държавата да не остава извън осигуряването на необходимата материална база. 
От Асоциацията на индустриалния капитал заявиха, че реиндустриализацията е неосъществима без инженерно-
технически кадри, а професионалното ни образование не е на необходимото равнище. 
Работодателската организация подкрепя въвеждането на дуалната система и на защитени професии, но председателят й 
Васил Велев уточни, че не е ясно дали те ще се определят на общинско или на национално равнище и настоя за втория 
вариант. 
"На работодателите е вменено да поемат разходите за дуалното обучение без срещу това да имат каквито и да е права, 
тоест те веднъж плащат за обучение чрез данъци, втори път плащат за дуално обучение, а накрая обучените напускат с 
едномесечно предизвестие“, коментира той.  Велев поиска, ако това се случи, младежите да платят разходите за 
квалификацията си. 
От КНСБ заявиха, че вероятно няма човек у нас, който да е против дуалното обучение. От синдиката възразиха обаче 
срещу това да се сключва трудов договор с обучавания, защото това щяло да обезсмисли философията на дуалното 
обучение. 
Според Николай Ненков вместо да се съсредоточи в професионалното си обучение на работното място, усилията на 
обучавания ще бъдат в друга посока. 
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√ Колкото боклук хвърляш, толкова плащаш такса смет, реши тристранката 
Определяне на такса "смет" по принципа "замърсителят плаща" обсъди Националният съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС) по време на днешното си заседание. 
Държава, синдикати и работодатели разгледаха предложената от Министерство на финансите методика за определяне 
на таксата за битови отпадъци. 
Идеята е такса "смет" да се определя на базата на няколко критерия, а именно - според индивидуалното количество 
отпадъци на даден имот, определено чрез торби с дадена вместимост; според количеството битови отпадъци за имота 
на базата на броя и вместимостта на поставените контейнери, кофи и други съдове; както и в зависимост на броя 
ползватели на услугата в имота или пък използваното количество вода. 
Припомняме, от Националното сдружение на общините в България се обявиха твърдо против въвеждането на методика 
за такса битови отпадъци на принципа "замърсителят плаща". 
Националният съвет за тристранно сътрудничество обаче постигна консенсус по тази идея. 
"В момента един пие, друг плаща, а сервитьорът надписва сметката", коментира сега действащата методика за такса 
"смет" председателят на Асоациацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Работодателите са на мнение, че когато замърсителят ще плаща таксата за битовите отпадъци, то ще се замърсява по-
малко, ще се дават по-малко пари за боклуци и те от своя страна ще бъдат насочвани например към развитие на 
културата. 
С предложената методика според АИКБ ще се намали и сивият сектор. 
Българската стопанска камара (БСК) също приветства предложените изменения в Закона за местните данъци и такси, с 
които се променя методиката за определяне на такса "смет". 
 
Вестник Земя 
 
√ Дуалната система ще осигури 150 000 работни места на година 
Средногодишно 120 000-150 000 нови работни места за младежи ще бъдат осигурени с въвеждането на т.нар. дуална 
система в професионалното образование, съобщи председателят на Асоциацията за индустриален капитал в Българя 
Васил Велев по време на вчерашното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което беше 
обсъден общият законопроект за промени в Закон за професионалното образование и обучение, предаде БТА. Според 
работодателите 30 000-40 000 предприятия имат капацитет да поемат дуалното обучение. Работодателите искат да бъдат 
направени промени в Кодекса на труда, с които законодателството да бъде синхронизирано с ратифицирани конвенции, 
според които и 15-годишните ученици могат едновременно да учат и да работят. Работодателите застанаха и срещу 
задължително подновяване на лиценза на центровете на всеки пет години. Вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков 
подкрепи предложенията за промени. Той допълни, че единственото, което конфедерацията не подкрепя, е 
осъществяването на дуалната система чрез трудово правоотношение. От синдиката смятат, че не трябва да се пипа 
конструкцията на т.нар. договор за ученичество. Според промените в закона вече ще има списък на защитени от 
държавата професии. Въвежда се т.нар. дуално обучение - учене чрез работа. 
 
Вестник Дума 
 
√ Тристранката умува върху нова схема за плащане на боклука 
Колкото хвърляш, толкова плащаш такса смет, предлагат социалните партньори 
Определяне на такса смет на принципа "замърсителят плаща", обсъди вчера Националният съвет за тристранно 
сътрудничество по време на заседанието си. Държава, синдикати и работодатели разгледаха предложената от 
Министерството на финансите методика за определяне на таксата за битови отпадъци. Идеята е такса смет да се 
определя на базата на няколко критерия, а именно - според индивидуалното количество отпадъци на даден имот, 
определено чрез торби с дадена вместимост. Друг елемент е количеството битови отпадъци за имота на базата на броя и 
вместимостта на поставените контейнери, кофи и други съдове, както и в зависимост от броя ползватели на услугата в 
имота или пък използваното количество вода. 
Преди време Националното сдружение на общините в България се обявиха твърдо против въвеждането на методика за 
такса битови отпадъци на принципа "замърсителят плаща". 
Националният съвет за тристранно сътрудничество обаче постигна консенсус по тази идея."В момента един пие, друг 
плаща, а сервитьорът надписва сметката", коментира сега действащата методика за такса "смет" председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Работодателите са на мнение, че когато замърсителят ще плаща таксата за битовите отпадъци, то ще се замърсява по-
малко и ще се дават по-малко пари за боклуци и те от своя страна ще бъдат насочвани например към развитие на 
културата. 
С предложената методика според АИКБ ще се намали и сивият сектор. Българската стопанска камара също приветства 
предложените изменения в Закона за местните данъци и такси, с които се променя методиката за определяне на такса 
смет. 
Дуалната система ще осигурява годишно до 150 хил. работни места 
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Средногодишно 120-150 хиляди нови работни места за младежи ще бъдат осигурени с въвеждането на т.нар. дуална 
система в професионалното образование. Това съобщиха председателят на Асоциацията за индустриален капитал в 
Българя Васил Велев и заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков. На заседанието на 
НСТС беше обсъден и общият законопроект за промени в Закона за професионалното образование и обучение. 
Според работодателите 30-40 хиляди предприятия имат капацитет да поемат дуалното обучение. Работодателите искат 
да бъдат направени промени в Кодекса на труда, с които законодателството да бъде синхронизирано с ратифицирани 
конвенции, според които и 15-годишните ученици могат едновременно и да учат, и да работят. От АИКБ се обявиха 
против законопроекта в сегашния му вид. Те не одобряват изискването за въвеждане на собствена материална база на 
Центровете за професионално обучение. По думите на Теодор Дечев от асоциацията има твърде много професионални 
гимназии, които са загубили доверието на родителите, въпреки наличието на база за работа. Работодателите са и против 
задължително подновяване на лиценза на центровете на всеки пет години. Вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков 
също подкрепи предложенията за промени. Той допълни, че единственото, което конфедерацията не подкрепя, е 
осъществяването на дуалната система чрез трудово правоотношение. От синдиката смятат, че не трябва да се пипа 
конструкцията на т.нар. договор за ученичество. Според промените в закона вече ще има списък на защитени от 
държавата професии. Въвежда се т.нар. дуално обучение - учене чрез работа. 
 
blitz.bg  
 
√ Тристранката подкрепи идеята такса „Смет” да се плаща според количеството боклук 
Общините сами ще решават как да отчитат реално изхвърлените от всеки жител или фирма отпадъци 
Идеята такса смет да се плаща според количеството отпадъци бе подкрепено от социалните партньори в Националния 
съвет за тристранно сътрудничество. Работодателските организации отдавна настояват за промени, тъй като в момента 
имат огромни разходи за битови отпадъци. 
Общините трябва да изберат подходящ метод за плащане на такса „смет“„от следващата година, за да се отчита по 
реално количеството отпадъци, което изхвърлят домакинствата и бизнеса. От българската стопанска камара предложиха 
фирмите сами да сключват договори с фирми за извозване на отпадъци вместо да плащат такса „Смет“.  
Има общини, в които едно единствено предприятие с персонал от 600 души покрива 70% от разходите по третиране на 
битовите отпадъци, общината е с население 50 хиляди души. 
Според председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, въвеждането на такса смет, според 
реално изхвърлените количества отпадъци се е забавило повече от десет години. 
Тъй като няма да се определя на база стойност на дълготрайните материални активи таксата смет, ще отпадне стимулът 
да се укриват дълготрайни материални активи и да се разраства по този начин сивият сектор, смята Велев. /БЛИЦ 
 
Телевизия България Он Ер 
 
√ Бизнесът каза "да" на ремонт на бюджета 
Социалните партньори "за" нова такса смет, общините - "не" 
Работодателски организации застават зад актуализация на бюджета, която ще подкрепи финансовата система. Това 
заявиха от БСК и Асоциацията на индустриалния капитал след заседание на Тристранния съвет. Междувременно 
социалните партньори подкрепят и нови правила за такса смет. 
Бизнесът каза „да“ на ремонт на бюджета с мотив, че това е застраховка от бъдещи рискове пред финансовата система. 
Работодателите одобряват ръст на дълга и на дефицита до 3 на 100 от БВП, както и служебният кабинет да емитира нов 
дълг в отсъствието на работещ парламент. Това щяло да осигури сигурност до предсрочните избори на 5 октомври.  
"Дали подкрепяте този пакет от мерки? – Добре е да бъдем застраховани от всякакви рискове и от тази гледна точка ние 
не бихме възразили." - заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. 
"Извеждане на политическия дебат от въпросите на финансовата стабилност, политиците  да не злоупотребяват и  да не 
спекулират." - допълни Димитър Бранков, зам.-предс. на БСК. 
Междувременно социалните партньори подкрепят и новите правила за такса смет. От 2015-та данъкът ще се събира на 
принципа – „замърсителят плаща“.  Досега основата на таксата е данъчната оценка на жилището. Ако сега за двустайна 
панелка четирима души плащат за първа зона 106 лв. годишно, а за втора - 85 лв., по новия модел семейството  ще 
плаща по 310 лв. годишно независимо къде живее в София. Така такса смет ще се вдигне за всички столичани.Предлага 
се да се облага не имотът, а боклукът.  
"Представете си между 3 блок 3 кофи боклук как ще се приложи кой блок изхвърля повече." - коментира Николай 
Ненков, 
вицепрезидент на КНСБ.  
"Един пие, друг плаща, сервитьорът надписва сметката, повече от 10 години при нас е така." - допълни Велев.  
Общините искат отсрочка от поне година, преди правилата да влязат в сила.  
Другите варианти: ако средно едно четиричленно семейство ползва 10 кубика вода месечно, то такса смет ще му бъде 
около 220 лв. годишно. Ако данъкът се изчислява на ползвател, така средно един столичанин ще плаща по 77 лева 
годишно. 60 милиона лева от данъка събира Столична община за година. От догодина сметката може да скочи двойно.  
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Вестник Банкеръ 
 
√ Работодателите подкрепят актуализацията на бюджета 
Актуализацията на държавния бюджет в рамките на определени допустими лимити би дала сигурност на страната по 
време на управлението на служебния кабинет, когато няма да работи парламентът. Това коментира председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред журналисти в Министерския съвет. Според него добре е да 
бъдем застраховани от всякакви рискове. Той увери, че не става дума за изливане и харчене на пари, а за създаване на 
възможност, ако се наложи, държавата с цялата си мощ да застане и да подкрепи финансовата система. 
На вчерашните консултации при президента партиите се споразумяха за ръст на бюджетния дефицит до 3 процента. Ще 
се обсъжда и нарастване на тавана на държавния дълг в разумни граници, както и актуализация на бюджета на 
Здравната каса.  
"Политическият дебат да не бъде част от темата за финансовата стабилност", призова зам.-председателят на Българската 
стопанска камара Димитър Бранков. Според него не бива политиците да злоупотребяват или да спекулират с темата. 
Работодателите коментираха и ситуацията около Корпоративна търговска банка. Според тях обаче проблемът е, че 
бизнесът знае твърде малко по въпроса, за да направи адекватен анализ на случващото се. 
 „Това, което знаем всички, е, че за определени кредити няма достатъчно информация, което все още не значи, че те са 
лоши, съдейки по това, че са били обслужвани до последния момент и като главници, и като лихви“, посочи Васил Велев. 
Според Димитър Бранков пък решенията трябва да се вземат преди всичко на база на възможностите, които дава 
сегашното законодателство и на база на детайли одитни доклади, които очевидно все още не са направени. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Тристранката одобри новата методология за такса смет 
Размерът й трябва да зависи от генерираното количество отпадъци, смятат представителите на 
работодателите, синдикатите и държавата 
Такса смет трябва да зависи от генерираното количество отпадъци – около тази позиция се обединиха представителите 
на работодателите, синдикатите и държавата в рамките на Националния съветът за тристранно сътрудничество (НСТС). Те 
приеха с консенсус промените в Закона за местните данъци и такси и методиката за определяне на таксата за битови 
отпадъци, предложени от Министерството на финансите. 
Как ще се определя 
Според новата методика такса смет ще може да се определя по три начина – според индивидуално измерено количество 
на битовите отпадъци, според  броя на необходимите съдове за боклука или според броя на ползвателите на услугата. 
Общинските съвети ще могат да изберат една или няколко основи. 
Промените, с които се въвежда т.нар. принцип "замърсителят плаща", бяха предложени с цел да се въведе по-
справедлив начин за определянето на такса смет, която към момента се формира на база данъчна оценка или отчетна 
стойност на недвижимите имоти. Така собствениците на нови сгради плащат повече, дори и те да са на практика 
необитаеми. Бизнесът настоява за промените от години. 
"Един, пие, друг плаща, а сервитьорът надписва сметката. Ако се приеме замърсителят да плаща, това ще доведе до 
намаляване и на сивия сектор, ще се харчи и по-малко за боклуци", коментира след заседанието на тристранката Васил 
Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, цитиран от агенция "Фокус". Зам.-
председателят на БСК Димитър Бранков заяви, че промените решават отдавна наболели проблеми. 
"Няма разумен аргумент срещу това замърсителят да плаща, във всички европейски държави е така", заяви след 
заседанието на тристранката и вицепремиерът Зинаида Златанова. Тя коментира, че Народното събрание трябва да се 
съобрази с постигнатия консенсус. 
Общините вече поискаха отсрочка 
В края на юни от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) обаче категорично завиха, че ако 
новата методика започне да се прилага от догодина, няма да имат достатъчно време, за да реагират на промените. 
Причината е, че преди това трябва да се направят промени в общински наредби и да се проведе необходимата 
информационна кампания сред жителите на общината. Според тях по-разумен вариант е прилагането на промените да 
започне от 2016 г. 
През ноември 2013 г. 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. Методиката, по която да става 
това, трябваше да бъде изработена до средата на тази година, като доскоро заседаваше и работна група към 
финансовото ведомство. Не е ясно обаче дали проектът ще мине и в парламента до края на това Народно събрание, или 
евентуално ново правителство ще реши да даде на общините исканата от тях отсрочка. 
 
bgfermer.bg 
 
√ Тристранката одобри новата методика за такса смет, общините искат да се тества 
Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри единодушно новата методика за определяне на такса смет, 
която трябва да влезе в сила от 1-ви януари догодина. В отсъствието на представител на общините, правителството, 
бизнесът и синдикатите си стиснаха ръцете за новите начини на изчисляване на размера на таксата. 
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Начините са четири - според количеството отпадъци, измерени чрез торби с определена вместимост, според 
количеството отпадъци съобразно броя на кошчетата в домакинството, според броя на живеещите или количеството 
изразходвана вода на домакинството, както и комбиниран подход. Всяка община ще решава кой от начините да прилага, 
съобщи Дарик. 
Преди няколко дни Националното сдружение на общините излезе със становище, в което настоява за пилотно тестване 
на методиката, преди окончателното й гласуване. Изпълнителният директор на сдружението Гинка Чавдарова коментира 
пред Дарик, че едва след изпробването й по общини ще стане ясно, дали такса смет ще се увеличи за домакинствата. 
Работодателските организации приветстваха новата методика, която според тях решава дългогодишен проблем и внася 
справедливост в събирането на парите от такса смет. "Замърсителят ще плаща, което ще доведе до там, че ще се 
замърсява по-малко, тоест по-малко ще се харчи за боклуци, ще има повече пари за култура и за образование. Ще се 
намали и сивият сектор, защото ще се намалят мотивите и стимулите да се намалява реалната стойност на дълготрайните 
материални активи", каза Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
КНСБ също подкрепи методиката, а вицепрезидентът на синдиката Николай Ненков посочи като най-добър вариант 
изчисляването на таксата да се прави на база брой живеещи в домакинството. А дали такса смет ще поскъпне в пъти 
спрямо сегашния начин на изчисляване, може да се каже само след изпробването на методиката в различни видове 
общини, обясни пред Дарик Гинка Чавдарова от Националното сдружение на общините. Оттам настояват за период на 
тестване, който би отнел няколко месеца. 
"Ако има готова методика, тя бързо да се пусне по различни общини с различен тип - компактно застрояване, по-
дисперсирано, да се тества, да видим резултатите и чак тогава да стане задължителен документ за всички останали", каза 
тя. 
Чавдарова даде пример с вилните зони, за които ще бъде подходящо изчисляването на таксата спрямо количеството 
изразходвана вода. От сдружението настояват всяка община да решава за начина на изчисляване след допитване до 
местното население. 
 
investor.bg  
 
√ Такса „Смет“ да се определя на принципа „замърсителят плаща“, реши НСТС 
Така ще отпадне стимулът дълготрайни материални активи да се укриват и да се разраства сивият сектор 
Промени в определянето на такса битови отпадъци, които въвеждат принципа „замърсителят плаща“, обединиха 
социалните партньори на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
Ако бъде приет от парламента, законът ще влезе в сила от 2015 година. 
Зам.-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че за определянето на таксата съответният Общински съвет ще 
може да ползва три вида основи. 
Първата е индивидуално измерено количество на битови отпадъци в имота. Втората основа е количеството битови 
отпадъци, съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове. Третата основа е броят ползватели на услуги в 
имота. 
В методиката към закона са включени и формули за изчисляване на таксата в зависимост от избраната основа. 
Общинският съвет може да избере и комбиниран подход – повече от една основа за определяне на таксата за 
съответното населено място. 
Според социалните партньори с новия подход ще има стимул замърсяването да се ограничи. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал характеризира настоящата ситуация с думите „Един пие, друг 
плаща, а сервитьорът надписва сметката“. По думите му у нас е така повече от 10 години. 
„Тъй като таксата вече няма да се определя на база стойност на дълготрайните материални активи, ще отпадне стимулът 
те да се укриват и да се разраства сивият сектор“, допълни Велев. 
От БСК и КНСБ също подкрепиха промените. „Бизнесът се оплакваше, че методът е балансова стойност на дълготрайните 
материални активи, а населението се оплакваше, че основата е данъчната оценка на апартамента“, напомни 
синдикалистът Николай Ненков. 
 
√ Бизнесът застана зад ремонта на бюджета 
Актуализацията на държавния бюджет ще даде сигурност по време на управлението на служебния кабинет 
Работодателски организации застанаха зад актуализация на бюджета, която ще подкрепи финансовата система. 
Добре е да бъдем застраховани от всякакви рискове, коментира председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал Васил Велев пред журналисти в Министерския съвет. 
Велев смята, че актуализацията на държавния бюджет в рамките на определени допустими лимити би дала сигурност на 
страната по време на управлението на служебния кабинет, когато няма да работи парламентът. 
„Не става дума за изливане и харчене на пари, а за създаване на възможност, ако се наложи, държавата с цялата си мощ 
да застане и да подкрепи финансовата система“, коментира той. 
 
√ Актуализацията на бюджета ще бъде обсъдена от министрите 
В дневния ред на парламента влизат и промени в Закона за отпадъците и в Закона за защита на конкуренцията  
Актуализация на държавния бюджет и на бюджета на Здравната каса ще обсъди кабинетът утре. Очаква се след 
приемането му проектът да бъде депозиран в Народното събрание. 
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Това стана ясно след консултации между БСП, ДПС и ГЕРБ за дневния ред на депутатите в парламента. От консултациите 
отново отсъстваха представители на „Атака“. 
Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще бъде актуализиран с 225 млн. лв., обяви лидерът на 
ДПС Лютви Местан. Той допълни, че ще се наложи и корекция в общия бюджет в сферата на дефицита. 
„Тази седмица сме с надежда да гледаме актуализацията на двата бюджета“, каза шефката на групата на ГЕРБ Цецка 
Цачева. 
Тя съобщи, че в дневния ред на парламента влизат и няколко важни ратификации, промени в Закона за отпадъците и 
измененията в Закона за защита на конкуренцията, които президентът върна. 
По време на консултациите не е ставало дума за внасяне на точка за обсъждане на оставката на шефа на БНБ Иван 
Искров и на ръководството на институцията, както настоя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, стана ясно от думите на 
Цачева. 
Преди седмица след консултации между БСП, ДПС и ГЕРБ беше дадено съгласие от страна на управляващите за 
актуализация на бюджета на Здравната каса, която обаче беше отложена. Правителството поиска разчети от НЗОК, с 
които да мотивира искането за повече пари. Надзорът на Касата се събра, но заради провален кворум не направи нов 
анализ. От финансовото министерство преди ден обявиха, че са готови да отпуснат 225 млн. лв. в бюджета на здравния 
фонд. 
Сумата обаче е с около 100 млн. лв. по-малко от необходимите пари и е недостатъчна за нуждите на болниците. 
Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса иска допълнителни средства в размер на 328 милиона 
лева, за да функционира нормално системата до края на годината. 
По-рано днес работодателски организации застанаха зад актуализация на бюджета, която би подкрепила финансовата 
система. 
 
Вестник Монитор 
 
√ 150 000 тийнейджъри ще работят и учат 
За да покрият недостига на кадри, по черноморските ни курорти се провеждат обучения на младежи. 
Около 150 000 младежи всяка година ще започват работа след въвеждането на дуалната система. Това показват 
прогнозите на работодателските организации. Дуалното обучение дава възможност на учениците от 10-и  до 12-и клас да 
работят по специалността си още докато са на училищната скамейка. Фирмите ще заявяват нужните им кадри, които 
сами ще обучават. 
„Трябва да се въведе регламент, ако служителят напусне работа, да възстанови разходите за обучението му”, заяви 
председателят на Асоциацията за индустриален капитал в Българя Васил Велев след вчерашното заседание на 
тристранката. Обучението във фирма на учениците може да продължи до 3 г. За час младите служители ще получават по 
1,25 лв. на час или 380 лв. годишно. От АИКБ не са съгласни с промяната в Закона за професионалното образование и 
обучение, която изисква центровете за професионално обучение да подновяват лицензите си на всеки 5 г. „Единственото 
логично обяснение за тази промяна е, че на всеки 5 г. ще се събират едни такси”, заяви Теодор Дечев от Асоциацията на 
центровете за професионално обучение. 
Промените в закона предвиждат още и регистър на защитените професии. В него ще влязат специалности, които не са 
атрактивни за младите, но са сред нужните на бизнеса. Сред защитените професии ще са шлосер, заварчик, леяр и 
асансьорен техник. 
 
Вестник Труд 
 
√ Тристранката пусна новата такса смет 
Новата методика за определяне на такса смет ще въведе европейския принцип “замърсителят плаща”, ще направи 
тарифата по-справедлива и ще намали сивия сектор. 
Това каза шефът на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев на заседанието на съвета за тристранно 
сътрудничество. Вчера работодателите и синдикатите в тристранката одобриха предложението на Министерството на 
финансите за нов начин за изчисляване на таксата от догодина. Бизнесът настоява за промяната повече от 10 години. 
Зам.-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков коментира, че за да има по-голям ефект от 
текстовете, режимът за адресната регистрация трябва да се прилага по-строго. 
Според текстовете общините ще избират между няколко варианта за определяне на тарифата. Кметовете възразиха 
срещу новата методика с аргумента, че тя ще оскъпи драстично такса смет за населението за сметка на бизнеса. 
Бизнесът и синдикатите одобриха и промени в Закона за местните данъци и такси, с които сегашната такса смет се 
разделя на две - една за събиране на боклука и втора за чистене на улиците. Дори и законът да не мине през 
парламента, методиката за новата такса смет ще влезе в сила. 
 
3e-news.net  
 
√ Бизнесът е „за“ дуалното обучение, но не подкрепя законопроекта в сегашния му вид 
Въвеждането на дуалната система (обучение чрез работа) е важна стъпка към реформирането на професионалното 
образование, тъй като ще стимулира отварянето на много работни места за младите хора у нас. Около това мнение се 
обединиха представители на Асоциацията за индустриален капитал в Българя (АИКБ) и Българска стопанска камара (БСК). 
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В предложените нормативни текстове обаче работодателите видяха сериозни пропуски, а от АИКБ директно се обявиха 
против законопроекта в сегашния му вид, пише БТА. 
Те участваха в заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което беше обсъден общия 
законопроект за промени в Закон за професионалното образование и обучение. Срещата се провежда седмица, след 
като депутатите го приеха на второ четене. 
Неодобрението им е свързано с изискването за въвеждане на собствена материална база на Центровете за 
професионално обучение. Според асоциацията това не е гаранция за добро обучение. Има твърде много професионални 
гимназии, които са загубили доверието на родителите въпреки наличието на база за работа, коментира Теодор Дечев от 
АИКБ.  
От там се обявиха и против задължително подновяване на лиценза на центровете на всеки пет години. И в момента 
непрекъснато се извършва актуализиране на дейността им, така че не е адекватно да се събират такси толкова често, 
считат те.   
Във връзка с идеята за създаването на списък със защитени професии, работодателите коментираха, че това е 
положителна мярка, но не бива да се правят на областно ниво. Също така по-добре би било този списък да не е кой знае 
колко дълъг и в него да се изведат професии, които са ключови за развитието на икономиката.  
Въвеждането на дуалната система ще осигури средногодишно по 120-150 хиляди нови работни места за младите хора, 
сочат разчетите. В тази връзка едно от притесненията на бизнеса е свързано с това дали ще смогне да генерира толкова 
свободни позиции. Наред с това стана ясно, че в сътрудничество с училищата ще могат да се включат около 30-40 хиляди 
работодатели.  
За да заработи ефективно дуалната система, е необходимо да се направят промени в Кодекса на труда. Сега действащата 
нормативна уредба третира детския труд като противозаконна експлоатация. В тази връзка текстовете трябва да се 
синхронизират с ратифицирани конвенции, според които и 15 годишните ученици могат едновременно и да учат, и да 
работят. 
Въпреки че като цяло подкрепят готвените промени, от КНСБ са против осъществяването на дуалната система чрез 
трудово правоотношение. От синдиката смятат, че не трябва да се пипа конструкцията на т.нар. договор за ученичество, 
стана ясно от думите на вицепрезидента на КНСБ Николай Ненков. 
 
Вестник Сега 
 
√ Такса смет обедини бизнеса и синдикатите 
Въпреки че общините не са съгласни, новата методика може да влезе в сила и само с решение на кабинета 
Синдикатите и работодателите постигнаха един от редките си консенсуси - одобриха новата методика за определяне на 
такса смет и измененията в закона за местните данъци и такси. С промените общините могат да избират между няколко 
варианта за смятане на налога - брой торбички, кофи, количеството използвана вода или броят на жителите на даден 
адрес. Възможен е и комбиниран подход в зависимост от местните особености. В предложените промени в закона за 
местните данъци изрично е записано, че данъчната оценка или отчетната стойност на имотите не може да бъде база за 
определяне на такса смет. Дори и времето на депутатите да не стигне да гласуват промените в закона, новата методика 
може да влезе в сила от 1 януари само с решение на кабинета. 
Битката да се въведе принципът "замърсителят плаща" се води от около 10 години, подчертаха работодателските 
организации и не скриха задоволството си вчера. Синдикатите ги подкрепиха, въпреки че според оценките промените ще 
доведат до увеличение в пъти на таксата за някои домакинства. От сдружението на общините не присъстваха, но те вече 
няколко пъти заявиха, че не са съгласни с измененията. От Столичната община например, която ще е сред най-
засегнатите от новите правила, не приемат нито един от предложените нови варианти за смятане. Оттам искат 1 г. 
отсрочка, а ГЕРБ има внесен такъв законопроект. 
"Няма разумен аргумент срещу това замърсителят да плаща, във всички европейски държави е така. Сега картината 
може да се илюстрира по следния начин - един пие, друг плаща, а сервитьорът надписва сметката. Ако се приеме 
замърсителят да плаща, това ще доведе до намаляване и на сивия сектор - фирмите няма да имат стимул да крият 
дълготрайните материални активи, ще има стимул да се намали количеството боклук", коментира Васил Велев от АИКБ. 
Зам.-председателят на стопанската камара Димитър Бранков посочи, че има драстично разминаване в количествата 
събрани отпадъци в различните общини - от 7 до 2285 кг на жител. Съответно и разходите на фирмите за смет на едно 
лице в отделните кметства варират от 8 лв. до 10 000 лв. "Има една община, в която едно предприятие покрива 70% от 
приходите от такса смет при персонал 600 души и население над 50 000 души в общината", заяви Бранков в подкрепа на 
думите си, че "приходите от такса смет не се ползват по предназначение", както би трябвало да е по закон. Той допълни 
и че режимът за адресната регистрация в момента не работи и затова трябва да се намери механизъм за реалното му 
спазване, като например увеличаване на глобите за гражданите и домоуправителите. 
"Най-после се разреши една несправедливост", коментира и Николай Ненков от КНСБ. Зам.-министърът на финансите 
Людмила Петкова коментира, че въвеждането на принципа "замърсителят плаща" ще бъде стимул за намаляване на 
отпадъците и за разделното събиране.  
НОВОСТ 
Новото в методиката е и разделянето на такса смет на два компонента - такса за битови отпадъци и такса за поддържане 
на чистотата на обществените територии. 
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√ Фирмите трябва да отворят 150 000 места за стажанти 
Бизнесът трябва да осигури до 150 хил. работни места средно на година с въвеждането на дуалното образование. Около 
30-40 хил. предприятия у нас (с над 10 души персонал) могат да поемат ангажименти в рамките на дуалната система. 
Това показват разчетите на Българската стопанска камара. Вчера тристранката обсъди приетия вече окончателно Закон за 
професионалното образование, който въвежда комбинирано обучение чрез стаж в професионалните гимназии. 
"За нас законопроектът е крачка във вярната посока, но недостатъчно голяма крачка. Това е едно голямо 
предизвикателство за всички работодатели. Всички разходи по функциониране на системата не могат да бъдат поети от 
българските работодатели, но няма как, изхождайки от опита на водещите страни, това да не бъде отговорност на 
работодателя", каза зам.-председателят на БСК Димитър Бранков. 
От Асоциацията на индустриалния капитал директно поискаха държавата да поеме част от финансирането на дуалното 
обучение и да има списък на защитените професии, определени на национално ниво. "Списъкът трябва да бъде 
относително кратък и в него да присъстват най-вече професии, които са от значение за икономиката, никъде не се 
обучават хора за леяри например", коментираха експертите от АИКБ. Те настояват, ако след като бъде обучен, 
служителят напусне, да си плати за обучението. От асоциацията не са съгласни с изискването за собствена материална 
база на центровете за професионално обучение и подновяването на 5 години на лиценза им. "Това е един хубав ред - да 
се събират такси на всеки пет години", иронично коментираха оттам. 
Вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков обясни, че единственото, с което не са съгласни, е дуалната система чрез 
трудово правоотношение. От синдиката смятат, че не трябва да се пипа конструкцията на т.нар. договор за ученичество. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Броят квартиранти заради такса смет 
София. Да се затегне режимът на адресна регистрация в страната, поискаха работодателските организации на заседание 
на тристранката. "Само така може да се гарантира ефективно въвеждането на нова методика за определяне на такса смет 
от догодина", обясниха от БСК. Според изработената от финансовото министерство методика общините ще може да 
ползват три основи за определяне на таксата - с индивидуално измерване на количеството битови отпадъци в имота, 
според броя на контейнерите или според броя на живеещите в имота. Всяка община ще може да избере една или 
няколко от тези основи или комбинация от тях. 
"Проблемът е, че въпреки законите регистрацията по настоящ адрес не се прилага", коментираха работодатели. БСК 
дори предлага да се завишат глобите за гражданите и домоуправителите, които не спазват сроковете за регистрация при 
промяна на адреса. Той е 30 дни, а глобата - от 100 до 500 лв. 
Синдикатите подкрепиха новата методика за такса смет, но предложиха да се помисли и за добавянето на още 
показатели - например количеството потребена вода или ток в имота. Тази основа е удачна за вилни имоти, които не се 
ползват целогодишно, смятат от профсъюзите. 
 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Гражданите ще продават скрап на фирми до края на 2014 г. 
Гражданите ще могат да продават метални отпадъци на фирмите за скрап до края на 2014 г. От понеделник това е 
забранено, тъй като тогава влязоха в сила разпоредби на Закона за управление на отпадъците, приети преди 2 години. 
Предстои парламентът спешно да гласува отлагане на разпоредбата. Трите основни парламентарни групи - на БСП, ДПС и 
ГЕРБ, обещаха да подкрепят текстовете. 
Представители на бранша протестират от понеделник срещу влязлата в сила забрана. За втори ден вчера те затвориха 
пътя към граничния пункт Капитан Андреево. За първи път блокираха и пътя към пункт Калотина. Блокада на границата с 
Турция ще има и днес, докато спешните промени не бъдат гласувани от екокомисията в парламента. 
Днес част от протестиращите се срещнаха с министъра на околната среда Станислав Анастасов и с депутати от БСП, ДПС и 
ГЕРБ, които обявиха, че ще подкрепят отлагането на забраната. Според представителите на фирмите за скрап тя трябва 
да отпадне напълно. Това обаче ще се обсъжда по-късно заедно с други промени в закона. 
Според действащия от понеделник ред гражданите могат да предават метални отпадъци само на общински площадки. 
Такива обаче няма. Според закона това трябваше да става без пари. След решение на Конституционния съд от миналата 
седмица обаче трябва да им се плаща за това. Така сега гражданите няма къде да предадат отпадъците си, спазвайки 
закона. “Трябва да санкционираме и да се самоконтролираме за неща, които не можем да изпълним”, каза 
екоминистърът Анастасов. Според него страната е заплашена от наказателна процедура, защото няма да може да 
изпълнява задълженията за рециклиране и оползотворяване на метални боклуци. 
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Вестник Капитал Daily 
 
√ Дефлацията продължава да настъпва 
Официлно цените на стоките и услугите намаляват 11 поредни месеца 
Единадесет поредни месеца в страната се отчита дефлация на годишна база. През юни тя е била 0.4% на месечна и 1.9% в 
сравнение със същия месец година по-рано, показват данните на Националния статистически институт. От началото на 
годината стоките и услугите са поевтинели с 1.4%, а за последните 12 месеца - с 1.6%. 
Данните от последната година затвърждават тенденцията на намаляващи цени на основните стоки и услуги. Това от своя 
страна оказва натиск върху производителите, които нямат стимул да инвестират и разширяват дейността си, а това 
задържа икономическия растеж. 
Сезонното поевтиняване на храните  
По-ниските цени на храните са били основен фактор за продължаващата дефлация на месечна база. През юни най-много 
са поевтинели храните и безалкохолните напитки, следвани от облеклото и обувките. Цените в транспорта, съобщенията, 
алкохола и тютюневите изделия, както и жилищното обзавеждане и уреди също леко са намалели. 
На годишна база дефлацията се подхранва от административното намаление на цените на тока и парното, както и от 
спада в цените на горивата. През последната година цената на електроенергията беше намалена няколко пъти 
административно. От 1 юли Държавната комисия за енергийно и водно регулиране повиши цените за електрическата 
енергия въпреки първоначалните намерения за ново намаление. Електроенергията е основен компонент в 
потребителската кошница и поскъпването й от началото на този месец по всяка вероятност ще доведе до повишаването 
на цените и на други групи стоки и услуги. По този начин през юли индексът на потребителските цени ще се повиши. 
Очаквано за летния сезон поскъпване се регистрира в ресторантите и хотелите и в сектора на развлеченията и културата. 
Дефлация показва и хармонизираният индекс на потребителски цени, който дава възможност за съпоставимост на 
процеса със случващото се в останалите европейски държави. Според него месечното понижение на ценовото равнище е 
с 0.3%, а годишното - с 1.8%. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Търсят се инженери, счетоводители и квалифицирани работници 
Иде криза за 20 000 IT специалисти 
700 жени ще правят тапицерии за „Мини Купър” в Ихтиман 
За да покрият недостига на кадри, университетите трябва да произвеждат по 6000 IT специалисти в следващите няколко 
години. 
Криза за около 20 000 софтуерни специалисти се задава у нас още от догодина. Това прогнозират от Българската 
асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). И сега във всяка фирма от бранша не достигат 8-10 незаети позиции. 
Общо в страната в IT сектора работят над 40 000 човека, като около 15 000 са програмисти и софтуерни разработчици. 
IT специалистите заемат едно от челните места в класацията за най-търсените професии в България през тази година на 
международната ЧР компания „Менпауър”. Нуждата от кадри обаче там е изключително голяма, тъй като секторът се 
развива стремглаво. През миналата година приходите на 22 компании в сектора са скочили с 40 на сто до 193,2 млн. лв. 
Освен това офиси в България планират да отворят 
още три чужди компании – американска, беларуска и украинска 
Сред най-търсените професии са още инженерите, квалифицираните работници – шивачки, строители, дърводелци, 
водопроводчици и т.н., мениджърите, както и счетоводителите и финансистите, показва класация на международната 
компания за подбор на персонал. 
Инженерите са изключително търсени, защото имат добро образование, подходящи са да заемат различни позиции, 
включително и мениджърски.  Могат да се справят с анализи в компаниите, да са продуктови мениджъри в 
производствени дружества, обясниха от ЧР компанията. 
Шивачите са най-търсените квалифицирани работници. Техните заплати са от порядъка на 500 лв. 
„Търсим изключително много. Колкото намерим – толкова ще назначим”, каза Надя Василева - управител на 
„Менпауър”. Близо 700 шивачки ще бъдат наети в нова фабрика за производство на тапицерии за „Мини Купър” в 
Ихтиман. За това вложение от 2,6 млн. лв. инвеститорът „АЛС България” получи сертификат за инвеститор клас А в 
началото на юли. Дружеството има вече 1400 служители у нас. Освен това в страната има над 45 други компании, които 
правят компоненти за автомобили, които също търсят различни специалисти. 
Фирмитете в страната  набират и шефове на средно и високо ниво. Сред най-търсените специалисти са и счетоводителите 
и финансистите. Работни места за тях има в IT сектора и в аутсорсинг компаниите. „Всеки бизнес се нуждае от финансисти 
и анализатори. Младите обаче не се насочват към този тип професии, а тя е една от тези, които ще се търсят в бъдеще”, 
обясни Василева. 
Проучването на международната ЧР компания показва, че у нас 
44 на сто от фирмите не могат да намерят нужните им кадри 
Така например сега са търсени специалисти с английски и втори западен език, който да е водещ. Чуждестранни центрове 
за обслужване на клиенти, подобни на кол центрове, но за финансови услуги, в които се обменя информация за клиенти 
с неплатени фактури и т.н. търсят служители с първи западен език френски. Такива служители обаче трудно се намират 
заради емиграцията на завършилите езикови гимназии у нас. 



11 

 

 

Вариантите за решаване на проблема с недостига на кадри у нас са няколко, твърдят специалистите. „Капацитетът на 
образователната система за подготовка на IT кадри да се увеличи минимум три пъти – от сегашните 2000 специалисти на 
година до поне 6000 на година”, казват от БАСКОМ. Друг вариант е преквалификация на кадри. Третият - посочван все по-
често от ЧР специалистите, може да се реализира още по-бързо – внос на кадри от чужбина, включително и от Азия. 
Най-търсените професии в България през 2014 година 
1    Инженери 
2    Квалифицирани работници 
3    Мениджъри 
4    ИТ специалисти 
5    Счетоводители и финансистите 
6    Персонал за ресторанти и хотели 
7    Работници 
8    Мениджъри „Продажби” 
9    Лекари и здравни работници 
10  Техници 
Най-търсените професии в България през 2013 година 
1    Инженери 
2    Мениджъри 
3    Квалифицирани работници 
4    Мениджъри „Продажби” 
5    Търговски представители 
6    ИТ специалисти 
7    Персонал за ресторанти и хотели 
8    Шофьори 
9    Секретарки, персонални асистенти 
10  Оператори производство 
 
√ Надя Василева, управляващ директор на „Менпауър” за България, Сърбия и Харватия: Спасителният вариант е внос 
на кадри 
- Госпожо Василева, защо се получава така, че имаме сравнително висока безработица, а 44% от фирмите не могат да 
намерят нужните кадри? 
- На пазара на труда има един изключителен дисбаланс между търсене и предлагане. Имаме хора, които са с подготовка, 
умения и качества, които не се търсят на пазара на труда, и имаме компании, които търсят специалисти и хора, които ги 
няма на пазара или пък работят някъде и не търсят работа. 
Освен това искам да кажа, че оттук нататък картинката на работното място се променя. Ще преобладават по-възрастни 
служители. Неблагоприятният ни демографски статус предполага да търсим иновативни варианти за намиране на 
човешки ресурс, за да може България да се развива положително. За да имаме нормална икономика, трябва да имаме 
доста повече работещи, отколкото са пенсионерите. Ако този въпрос не решим, няма какво да решаваме – няма да има 
бизнес, икономика и приходи. Не можем да съществуваме само с публичен сектор. 
- Вариантите какви са – повече обучени кадри и внос? 
- Внос на кадри от чужбина е единственият начин, по който бихме могли да излезем от тази ситуация в краткосрочен 
план. Имам предвид целенасочено привличане на определени кадри от Азия например. 
Освен това потенциалът на жените у нас не е използван достатъчно. Има много жени, които докато се грижат за децата 
си или за други роднини, биха искали да работят, но не от 9 до 18 ч. Трябва да е възможно прилагането на по-гъвкаво 
работно време, временна заетост, но за съжаление българското законодателство не е достатъчно гъвкаво и съобразено с 
новите реалности на пазара на труда. 
- Кои ще са най-търсените служители в следващите 5 г.? 
- Едно трябва да е ясно - все по-трудно ще бъдат намирани търсените служители. Борбата между работодателите за тях 
ще става все по-ожесточена. Това ще е така, ако не разкрепостим законодателството. По-конкретно търсени ще бъдат 
инженерите, квалифицираните работници, средни и висши мениджъри, финансисти и счетоводители, IT специалисти, 
специалисти, владеещи 2 западни езика, търговци, лекари и медицински персонал, шивачки. 
- Има ли фирми, които искат да наемат бежанци? 
- Всичко е въпрос на организация и доколко е възможно това да се случи. Фирмата трябва да мине през големи 
препятствия, преди да може да назначи чужденец. Ако има облекчение на процедурата, ще е добре и за хората, и за 
работодателите. Няма губещи в този случай. Наемането на бежанци няма да доведе до повишаване на безработицата у 
нас и няма да блокира незаетите работни места за българите. 
 
Вестник Сега 
 
√ Увеличават се минималните осигуровки за над 600 000 българи 
Досега е договорен ръст на осигурителните прагове от 2 до 7.6% в 21 икономически дейности 
Среден ръст от 3.9% е постигнат в първия кръг от преговори между синдикатите и работодателите за минималните 
осигурителни прагове за 2015 г. Така минималният осигурителен доход става 524.55 лв., или 77% от средния 
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осигурителен доход към момента (682.65 лв.). Това съобщиха от Българската стопанска камара. Досега са сключени 9 
споразумения за 21 икономически дейности, в които се осигуряват 632 831 работещи. Те представляват 33% от всички 
заети. 
Най-голям ръст на минималния осигурителен праг спрямо тазгодишния ще има в сектор "Производство и преработка на 
месо от домашни птици" - 7.6%, следван от сектор "Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета" - 6.9%. В 
търговията е постигнат ръст от 6 на сто, а при "Добив на глина и каолин" - 5.8%. Най-малко увеличение (под 2%) е 
договорено в секторите "Машиностроене", "Производство на метални изделия, без машини и оборудване", 
"Производство на турбини и двигатели". За заетите в хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност ръстът 
ще е от половин процент. 
Срокът за договаряне между социалните партньори за праговете за догодина е 27 август. Дотогава ще могат да се 
приемат нови споразумения, ако такива бъдат подписани. След това работна група към социалното министерство ще 
обсъди как да се определят праговете в дейности, за които няма подписани споразумения между работодатели и 
синдикати. 
Миналата година бяха подписани споразумения за 44 икономически дейности, които обхванаха 57% от подлежащите на 
осигуряване лица. 10 от споразуменията през 2013 г. бяха за нулев ръст, а средният ръст беше 4.1%, припомнят от БСК. 
От договорените в момента прагове най-високият е в сектор "Добив на нефт и природен газ" - 1573 лв., "Добив на глина и 
каолин" - 639 лв., и "Добив на въглища" - 604 лв. Най-нисък минимален осигурителен доход е постигнат за "Леене на 
метали" - 436 лв., "Производство на метални изделия, без машини и оборудване" - 415 лв., и "Пощенски и куриерски 
дейности" - 364 лв. 
БСК поддържа тезата, че праговете влияят негативно върху заетостта, особено за ниско квалифицираните работници. 
"Това се потвърждава и в поредната препоръка на ЕК. Механизмът на договаряне на МОД води до "затваряне" на 
ножицата в заплащането на ниско квалифицираните и квалифицираните служители, което също се отразява негативно на 
пазара на труда. Освен това при договарянето следва да се отчитат процесите на дефлация, както и влошаването на 
показателите за производителността на труда, която изостава от ръста на работните заплати", пишат от БСК. 
 
Вестник Класа 
 
√ НСИ: Цените на дребно отбелязаха спад от 0,4% през юни 
Дефлацията на годишна база е 1,9% 
Цените на дребно у нас отбелязаха спад от 0,4% през юни, показват данните на Националния статистически 
институт(НСИ). Спрямо година по-рано дефлацията е 1,9 на сто. Най-много поевтиняват през месеца храните и 
безалкохолните напитки - с 1,2 на сто, следвани от облеклото и обувките, чиито цени са спаднали с 0,4 процента. В 
здравеопазването е регистриран спад в цените с 0,3 процента през месеца. 
Цените в транспорта, съобщенията, алкохола и тютюневите изделия както и жилищното обзавеждане и уреди са 
спаднали незабележимо с 0,1 на сто през юни. Поскъпване през летния сезон се регистрира в ресторантите и хотелите - с 
0,3 на сто и в сектора на развлеченията и културата - с 3,2 на сто. На равнището от май остават цените в образованието и 
наемите на жилища и текущото им поддържане. 
При храните най-много са поевтинели през юни краставиците (-13.1%), доматите (-6.2%), зелето (-16.2%), киселото мляко 
(-1.1%), каймата (-1.4%), яйцата (-2.1%) и рибата (-1.1%). През месеца са поскъпнали ябълките - с 4.8 на сто и цитрусовите 
плодове - с 4.1 на сто. Цената на ориза се е увеличила с 1.5%, както, а при газираните напитки поскъпването е с 1.8 на сто. 
Принос за дефлацията през месеца имат и горивата, при които най-много са поевтинели пропан-бутанът - с 3.4 на сто и 
дизелът и най-масовият бензин - с 0.8 на сто. Автомобилите втора употреба са поевтинели с 1.2 на сто. Сезонно 
поскъпване има при комплексните услуги за почивка и туристически пътувания - с 10.3%, услуги за краткосрочно 
настаняване - с 3.9%, и други. 
 
√ МОСВ предлага физически лица да могат да предават скрап до 2015 г. 
Движението на граничния пункт "Капитан Андреево" отново беше спряно 
Министерството на околната среда и водите предлага да бъде удължен срокът, в който физическите лица могат да 
предават скрап в пунктовете за изкупуване на вторични суровини. 
Екологичното ведомство ще предложи на парламента промяна на Закона за управление на отпадъците, съобщи 
заместник-министърът на екологичното ведомство Чавдар Георгиев, цитиран от БНР. 
"Ние отчитаме фактическата невъзможност за изпълнение на действащия закон и подкрепяме внесения законопроект в 
Народното събрание. Това е официалното становище. Отчитаме, че това е и в интерес и на общините, и на бизнеса, тъй 
като наистина се налага да се даде допълнителен срок за влизане в сила на действащите в момента норми. Наистина има 
препятстващи обстоятелства, обективни, по отношение дейността на бизнеса. Ние сме затова и апелираме към всички 
парламентарни групи да се приеме новият кратък закон за изменение и допълнение на закон за управление на 
отпадъците, с който ще се даде едно допълнително отлагане на действието на задълженията за забрана за изкупуване на 
отпадъци от физически лица до края на 2015-а година", каза Чавдар Георгиев. 
Междувременно движението на граничния пункт "Капитан Андреево" отново беше спряно. Втори ден протестиращите от 
фирмите за скрап блокират района заради новите правила, според които в пунктовете за изкупуване на вторични 
суровини могат да предават само фирми. Протестиращите търговци настояват политическите партии да подпишат 
декларация, с която се задължават да разгледат предложението на екоминистерството стария Закон за управление на 
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отпадъците да продължи да действа до 2015-та година. Ако днес не видят такова подписано споразумение между всички 
парламентарно представени политически сили, те заплашват да продължат с блокадата на пункта. 
Заради блокадата на ГКПП "Капитан Андреево" трафикът е пренасочен през ГКПП "Лесово" и ГКПП "Ново село". 
Полицията отклонява движението в посока границата още при Харманли. 
 
√ БНБ се свърза с ЕЦБ за включването ни в единния надзор на ЕС 
Търсят се варианти за компенсиране на вложителите с над 100 хил. евро в КТБ 
След постигнатия консенсус на срещата при президента на България на 14 юли, в която участваха представители на 
основните парламентарни политически сили и правителството, Българската народна банка предприе действия в 
следните две насоки, съобщиха от БНБ. 
БНБ вече осъществи контакт с Изпълнителния съвет на Европейската централна банка като част от подготовката на 
разговор между държавния глава и президента на ЕЦБ за стартирането на процедура за кандидатстване на България за 
членство в единния надзорен механизъм на Европейския съюз. 
Освен това БНБ започна разговори с председателя на Европейския банков орган Андрея Енрия за иницииране на преглед 
на качеството, капацитета, практиките и процедурите на управление „Банков надзор" в БНБ. 
Поради липса на съгласие относно предложения от Централната банка и правителството законодателен подход, обсъден 
преди това с експерти на основните парламентарни политически сили за намиране разрешение на проблемите в 
банковата група КТБ и за фирмите и гражданите, които имат депозити в нея над 196 хиляди лева (100 хил. евро), БНБ 
продължава работа по започналата процедура на специален надзор. Съгласно сега действащата законова база, 
максималният срок на специалния надзор е 6 месеца, но в конкретния случай БНБ е наложила срок от 3 месеца. 
При продължаване на политическите консултации за търсене на консенсус относно цялостното решаване на казуса с КТБ 
за защита на интересите на депозантите в банката с влогове и над 196 хиляди лева и при постигането на такъв консенсус, 
БНБ е готова да предостави своя експертен потенциал в изпълнение на такова решение, заявявят от Централната банка. 
 


