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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите 
 
Отразяване на мнението на г-н Васил Велев относно предложението за повишение на минималната работна 
заплата 
 
Агенция Фокус  
 
√ Васил Велев: Против сме в средата на годината да се увеличава минималната заплата 
http://focus-news.bg/?id=n1503486 
Ние сме против в средата на годината да се увеличава минимална заплата. Това каза за Агенция „Фокус” Васил Велев – 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал. В събота ще се проведе Национален съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), където синдикатите настояват да се разгледа проблема с ценовия скок на основните стоки от 
първа необходимост. Велев заяви, че този въпрос най-напред трябва да бъде обсъден в комисиите към НСТС и след това 
да се разгледа на заседание на съвета. По думите му синдикатите са внесли материал от 25 страници в Комисията по 
доходи и жизнено равнище към НСТС. Представителите на работодателските организации все още не са се запознали с 
позицията на синдикатите. „Ние сме против в средата на годината да се увеличава минимална заплата. Имаше практика 
да се договаря препоръчителен индекс за нарастване на заплатите. Преди време бяхме договорили такъв. Това е по-
правилният начин. Административно да се определят стойности в средата на годината не е добър подход”, заяви Велев.  
„Цените се определят от търсенето и предлагането и това, което прави държавата в пазарните икономики е да защитава 
конкуренцията, затова има Комисия за защита на конкуренцията и да регулира цените на монополните доставчици - 
затова има Държавна комисия за енергийно и водно регулиране”, каза Велев. 
По думите му цените на горивата у нас далеч не са най-високи в Европейския съюз, а са сред най-ниските. 
Възможностите да се влияе да пазара на горива са ограничени. Според Велев трябва да се изчака да минат 
консултациите в Брюксел, които днес ще проведе вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков.  
 
Вестник Дума 
 
√ Бизнесът е против вдигането на минималната заплата 
http://www.duma.bg/duma/node/12304 
Асоциацията на индустриалния капитал не иска да има повишение на минималната заплата. "Ние сме против в средата 
на годината да се увеличава минимална заплата", заяви вчера председателят на организацията Васил Велев, цитиран от 
"Фокус". Имаше практика да се договаря препоръчителен индекс за нарастване на заплатите и преди време бяхме 
договорили такъв, каза той. Според него това е по-правилният начин. Административно да се определят стойности в 
средата на годината не е добър подход, заяви още Велев. 
В събота ще се проведе Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), където синдикатите настояват да се 
разгледа проблемът с ценовия скок на основните стоки от първа необходимост. Велев заяви, че този въпрос най-напред 
трябва да бъде обсъден в комисиите към НСТС и след това да се разгледа на заседание на съвета. По думите му 
синдикатите са внесли материал от 25 страници в Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС. Представителите 
на работодателските организации все още не са се запознали с позицията на синдикатите. "Цените се определят от 
търсенето и предлагането и това, което прави държавата в пазарните икономики, е да защитава конкуренцията", каза 
Велев. По думите му цените на горивата у нас далеч не са най-високи в Европейския съюз, а са сред най-ниските. 
Възможностите да се влияе на пазара на горива са ограничени, допълни той. 
 
www.inews.bg  

 
√ Бизнесът против промяна на минималната заплата в средата на годината 
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D
1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_l.a_c.382_i.57685.html 
Бизнесът е против промяната на минималната работна заплата в средата на годината", коментира Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал, цитиран от Агенция "Фокус". 
"Ние сме против в средата на годината да се увеличава минимална заплата. Имаше практика да се договаря 
препоръчителен индекс за нарастване на заплатите. Това е по-правилният начин. Административно да се определят 
стойности в средата на годината не е добър подход", коментира Велев. 

http://focus-news.bg/?id=n1503486
http://www.duma.bg/duma/node/12304
http://www.duma.bg/duma/node/12304
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_l.a_c.382_i.57685.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_l.a_c.382_i.57685.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_l.a_c.382_i.57685.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_l.a_c.382_i.57685.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_l.a_c.382_i.57685.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_l.a_c.382_i.57685.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_l.a_c.382_i.57685.html


В събота ще се проведе Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), където синдикатите настояват да се 
разгледа проблема с ценовия скок на основните стоки от първа необходимост. 
Велев заяви, че този въпрос най-напред трябва да бъде обсъден в комисиите към НСТС и след това да се разгледа на 
заседание на съвета. 
"Цените се определят от търсенето и предлагането и това, което прави държавата в пазарните икономики е да защитава 
конкуренцията, затова има Комисия за защита на конкуренцията и да регулира цените на монополните доставчици - 
затова има Държавна комисия за енергийно и водно регулиране", смята още Велев. 
По думите му цените на горивата у нас далеч не са най-високи в Европейския съюз, а са сред най-ниските. 
Възможностите да се влияе да пазара на горива са ограничени. Според Велев трябва да се изчака да минат 
консултациите в Брюксел, които днес ще проведе вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков. 
Държавата изпусна момента, когато можеше да влияе върху цените 
"Държавата изпусна момента, когато можеше да влияе върху цените на хранителните стоки", смята пък изпълнителният 
председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев. 
"Позицията ни е да се актуализират пенсиите на хората, стига да има ресурс в държавата. Второ – да се актуализират 
заплатите на заетите в администрацията и бюджетната сфера, ако има ресурс в държавата, но в никакъв случай да не се 
пипат заплатите на заетите в реалния сектор на икономиката, тъй като за последните две години те са се покачили с 28 
%. Нашето виждане е да няма демонстративно решение за изменение на ситуацията", каза Данев. 
В петък или събота от БСК ще излязат с предложение за решаване на проблема с високите цени на горивата. Данев 
заяви, че предложението е иновативно, но не пожела да съобщи подробности. 
 
www.dir.bg 
 
√ Бизнесът е против вдигане на минималната заплата 
http://banks.dir.bg/2011/03/17/news8217370.html 
Ние сме против в средата на годината да се увеличава минимална заплата. Това каза за Агенция „Фокус” Васил Велев – 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал.  
В събота ще се проведе Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), където синдикатите настояват да се 
разгледа проблема с ценовия скок на основните стоки от първа необходимост.  
Велев заяви, че този въпрос най-напред трябва да бъде обсъден в комисиите към НСТС и след това да се разгледа на 
заседание на съвета. По думите му синдикатите са внесли материал от 25 страници в Комисията по доходи и жизнено 
равнище към НСТС.  Преди седмица министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов също се обяви за 
свикване от 1 април на консултативния орган за мерки за компенсиране на доходите на населението.  
Представителите на работодателските организации все още не са се запознали с позицията на синдикатите.  
„Ние сме против в средата на годината да се увеличава минимална заплата. Имаше практика да се договаря 
препоръчителен индекс за нарастване на заплатите. Преди време бяхме договорили такъв. Това е по-правилният 
начин. Административно да се определят стойности в средата на годината не е добър подход”, заяви Велев.  
„Цените се определят от търсенето и предлагането и това, което прави държавата в пазарните икономики е да защитава 
конкуренцията, затова има Комисия за защита на конкуренцията и да регулира цените на монополните доставчици - 
затова има Държавна комисия за енергийно и водно регулиране”, каза още Велев.  
По думите му цените на горивата у нас далеч не са най-високи в Европейския съюз, а са сред най-ниските. 
Възможностите да се влияе да пазара на горива са ограничени. Според Велев трябва да се изчака да минат 
консултациите в Брюксел, които днес ще проведе вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков. 
Днес от КНСБ съобщиха, че ръководството на синдиката ще представи утре предложенията на конфедерацията за 
подкрепа на доходите и социалните плащания на хората в условията на растяща инфлация. 
 
www.infostock.bg 
 
√ Васил Велев: Против сме в средата на годината да се увеличава минималната заплата  
http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/30084 
Ние сме против в средата на годината да се увеличава минимална заплата. Това каза пред Агенция Фокус Васил Велев – 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал. 
В събота ще се проведе Национален съвет за тристранно сътрудничество, на който синдикатите искат да се разгледа 
проблема с ценовия скок на основните стоки от първа необходимост. 
Велев заяви, че този въпрос най-напред трябва да бъде обсъден в комисиите към Националния съвет за тристранно 
сътрудничество и след това да се разгледа на заседание на съвета. 
По думите му синдикатите са внесли материал от 25 страници в Комисията по доходи и жизнено равнище към съвета. 
Представителите на работодателските организации все още не са се запознали с позицията на синдикатите. Ние сме 
против в средата на годината да се увеличава минимална заплата. Имаше практика да се договаря препоръчителен 
индекс за нарастване на заплатите. Преди време бяхме договорили такъв. Това е по-правилният начин. 
Административно да се определят стойности в средата на годината не е добър подход, заяви Велев. 
Цените се определят от търсенето и предлагането и това, което прави държавата в пазарните икономики, е да защитава 
конкуренцията. Затова има Комисия за защита на конкуренцията, затова има Държавна комисия за енергийно и водно 
регулиране, каза Велев. 
По думите му цените на горивата у нас далеч не са най-високи в Европейския съюз, а са сред най-ниските. 

http://banks.dir.bg/2011/03/17/news8217370.html
http://dnes.dir.bg/news/zaplati-8174726
http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/30084


Възможностите да се влияе да пазара на горива са ограничени. Според Велев трябва да се изчака да минат 
консултациите в Брюксел, които днес ще проведе вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков. 
 
www.novini-te.com  
 
√ Васил Велев: Против сме в средата на годината да се увеличава минималната заплата 
http://www.novini-te.com/bg-1/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-
%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-
%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/1691712/ 
Ние сме против в средата на годината да се увеличава минимална заплата. Това каза пред Агенция Фокус Васил Велев – 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал. 
В събота ще се проведе Национален съвет за тристранно сътрудничество, на който синдикатите искат да се разгледа 
проблема с ценовия скок на основните стоки от първа необходимост. 
Велев заяви, че този въпрос най-напред трябва да бъде обсъден в комисиите към Националния съвет за тристранно 
сътрудничество и след това да се разгледа на заседание на съвета. 
По думите му синдикатите са внесли материал от 25 страници в Комисията по доходи и жизнено равнище към съвета. 
Представителите на работодателските организации все още не са се запознали с позицията на синдикатите. 
Ние сме против в средата на годината да се увеличава минимална заплата. Имаше практика да се договаря 
препоръчителен индекс за нарастване на заплатите. Преди време бяхме договорили такъв. Това е по-правилният начин. 
Административно да се определят стойности в средата на годината не е добър подход, 
заяви Велев. 
Цените се определят от търсенето и предлагането и това, което прави държавата в пазарните икономики, е да защитава 
конкуренцията. Затова има Комисия за защита на конкуренцията, затова има Държавна комисия за енергийно и водно 
регулиране, каза Велев. 
По думите му цените на горивата у нас далеч не са най-високи в Европейския съюз, а са сред най-ниските. 
Възможностите да се влияе да пазара на горива са ограничени. Според Велев трябва да се изчака да минат 
консултациите в Брюксел, които днес ще проведе вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков. 
 
Отразяване на мозъчната атака по проект „Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на 
данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското 
общество”,  реализиран от Асоциация на индустриалния капитал в България  
 
Агенция Кросс 
 
√ Трудовият пазар у нас още не е достатъчно привлекателен за квалифицирани специалисти 
http://www.cross-bg.net/index.php?_rt=1199523 
Днес бе проведена мозъчна атака в рамките на проект „Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на 
данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското общество", 
реализирана от Асоциация на индустриалния капитал в България и фондация „Институт за добро управление".  
Изводите, до които стигнаха участниците, бяха, че българският трудов пазар все още не е достатъчно привлекателен за 
квалифицирани специалисти. Единодушие постигнаха и относно необходимостта да се съгласуват стратегическите 
документи, които засягат проблемите на имиграцията, както и тяхното съобразяване със Стратегията Европа 2020.  
Сред участниците бяха представители на министерство на труда и социалната политика, министерство на 
образованието, министерство на регионалното развитие и благоустройството, министерство на здравеопазването, 
неправителствени организации и други. 
Основната тема на срещата бе Визията България 2020, преструктуриране на българската икономика и интеграционната 
политика на пазара на труда. 
Присъстващите се обединиха около следните теми и изводи: 
Да се изгради централизирана система за събиране на данни за миграционните процеси, която да бъде попълвана и 
използвана от всички заинтересовани страни; 
Да се съобразят политиките, свързани с пазара на труда с непривлекателните за българските граждани сфери; 
Да се подпомогнат регионите и общините, чиито политики практически засягат и осъществяват на практика интеграцията 
на чуждите граждани;  
Да се подобри качеството на услугите, които се предлагат на имигрантите в сферата на здравеопазването, 
образованието и културата. 
Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския интеграционен фонд. 
 
 
 

http://www.novini-te.com/bg-1/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/1691712/
http://www.novini-te.com/bg-1/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/1691712/
http://www.novini-te.com/bg-1/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/1691712/
http://www.novini-te.com/bg-1/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/1691712/
http://www.novini-te.com/bg-1/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/1691712/
http://www.novini-te.com/bg-1/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/1691712/
http://www.novini-te.com/bg-1/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/1691712/
http://www.cross-bg.net/index.php?_rt=1199523


www.speshno.info 

 
√ Трудовият пазар у нас още не е достатъчно привлекателен за квалифицирани специалисти 
http://speshno.info/news.php?id=193660 
Днес бе проведена мозъчна атака в рамките на проект "Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на 
данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското общество", 
реализирана от Асоциация на индустриалния капитал в България и фондация "Институт за добро управление".  
Изводите, до които стигнаха участниците, бяха, че българският трудов пазар все още не е достатъчно привлекателен за 
квалифицирани специалисти. Единодушие постигнаха и относно необходимостта да се съгласуват стратегическите 
документи, които засягат проблемите на имиграцията, както и тяхното съобразяване със Стратегията Европа 2020. Сред 
участниците бяха представители на министерство на труда и социалната политика, министерство на образованието, 
министерство на регионалното развитие и благоустройството, министерство на здравеопазването, неправителствени 
организации и други.Основната тема на срещата бе Визията България 2020, преструктуриране на българската 
икономика и интеграционната политика на пазара на труда.Присъстващите се обединиха около следните теми и 
изводи:Да се изгради централизирана система за събиране на данни за миграционните процеси, която да бъде 
попълвана и използвана от всички заинтересовани страни;Да се съобразят политиките, свързани с пазара на труда с 
непривлекателните за българските граждани сфери;Да се подпомогнат регионите и общините, чиито политики 
практически засягат и осъществяват на практика интеграцията на чуждите граждани; Да се подобри качеството на 
услугите, които се предлагат на имигрантите в сферата на здравеопазването, образованието и културата.Проектът се 
осъществява с подкрепата на Европейския интеграционен фонд. 

 
www.dir.bg 
 
√ Как да се привличат квалифицирани имигранти обсъжда бизнесът 
http://novini.dir.bg/news.php?id=8219433 
Само с централизирана система за данни може да реализираме ефективна политика за миграционните процеси у нас, 
твърдят от АИКБ 
Българският трудов пазар все още не е привлекателен за квалифицирани специалисти. Този извод, както и 
необходимостта да се съгласуват стратегическите документи, които засягат проблемите на имиграцията, както и тяхното 
съобразяване със Стратегията Европа 2020 бяха наложени днес по време на мозъчна атака, в която участваха 
представители на бизнеса. Събитието се проведе в рамките на проект „Разработване на пилотен инструмент за 
подобрено събиране на данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в 
българското общество“, реализиран от Асоциация на индустриалния капитал в България и фондация „Институт за добро 
управление“.  
 
www.money.bg 
 
√ Как да се привличат квалифицирани имигранти обсъжда бизнесът 
http://money.bg/news/id_1677175433/Как_да_се_привличат_квалифицирани_имигранти_обсъжда_бизнесът 
Българският трудов пазар все още не е привлекателен за квалифицирани специалисти. Този извод, както и 
необходимостта да се съгласуват стратегическите документи, които засягат проблемите на имиграцията, както и тяхното 
съобразяване със Стратегията Европа 2020 бяха наложени днес по време на мозъчна атака, в която участваха 
представители на бизнеса. Събитието се проведе в рамките на проект „Разработване на пилотен инструмент за 
подобрено събиране на данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в 
българското общество", реализиран от Асоциация на индустриалния капитал в България и фондация „Институт за добро 
управление". 
Присъстваха представители на министерство на труда и социалната политика, министерство на образованието, 
министерство на регионалното развитие и благоустройството, министерство на здравеопазването, неправителствени 
организации и други. 
Основната тема на срещата бе Визията България 2020, преструктуриране на българската икономика и интеграционната 
политика на пазара на труда. 
Присъстващите се обединиха около следните теми и изводи: 
- Да се изгради централизирана система за събиране на данни за миграцинните процеси, която да бъде попълвана и 
използвана от всички заинтересовани страни; 
- Да се съобразят политиките, свързани с пазара на труда с непривлекателните за българските граждани сфери; 
- Да се подпомогнат регионите и общините, чиито политики практически засягат и осъществяват на практика 
интеграцията на чуждите граждани; 
- Да се подобри качеството на услугите, които се предлагат на имигрантите, в сферата на здравеопазването, 
образованието и културата. 
Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския интеграционен фонд. 
 
 
 
 

http://speshno.info/news.php?id=193660
http://speshno.info/news.php?id=193660
http://novini.dir.bg/news.php?id=8219433
http://money.bg/news/id_1677175433/Как_да_се_привличат_квалифицирани_имигранти_обсъжда_бизнесът


www.dnesiutre.net  
 
√ Трудовият пазар у нас още не е достатъчно привлекателен за квалифицирани… 
http://dnesiutre.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4
%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-
%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%87/ 
Днес бе проведена мозъчна атака в рамките на проект „Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на 
данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското общество“, 
реализирана от Асоциация на индустриалния капитал в България и фондация „Институт за добро управление“.  
 
www.bia-bg.com  
 
√ Пазарът все още не е привлекателен за квалифицираните специалисти 
http://www.bia-
bg.com/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D1%89%D0%B5+
%D0%BD%D0%B5+%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D0%B5%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%
D1%82%D0%B8-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/1/MlW-gRW7I5WnIlWHUZK3YJS-
c9O3IdOfMhKvYZe7gRK-UdOLU9OHUlKLgdaPIVm3cpiP 
Българският трудов пазар все още не е привлекателен за квалифицирани специалисти. Този извод, както и 
необходимостта да се съгласуват стратегическите документи, които засягат проблемите на имиграцията, както и тяхното 
съобразяване със Стратегията Европа 2020 бяха наложени днес по време на мозъчна атака. Събитието се проведе в 
рамките на проект „Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси 
и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското общество", реализиран от Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) и фондация „Институт за добро управление", съобщиха от АИКБ. 
Присъстваха представители на министерство на труда и социалната политика, министерство на образованието, 
министерство на регионалното развитие и благоустройството, министерство на здравеопазването, неправителствени 
организации и други. 
Основната тема на срещата бе Визията България 2020, преструктуриране на българската икономика и интеграционната 
политика на пазара на труда. Присъстващите се обединиха около следните теми и изводи: 
 
www.akcent.bg 
 
√ Как да привлечем квалифицирани емигранти 
HTTP://WWW.AKCENT.BG/SITE/NEWS.PHP?ITEM=1310 
Българският трудов пазар все още не е привлекателен за квалифицирани специалисти. Този извод, както и 
необходимостта да се съгласуват стратегическите документи, които засягат проблемите на имиграцията, както и тяхното 
съобразяване със Стратегията Европа 2020 бяха наложени днес по време на мозъчна атака. Събитието се проведе в 
рамките на проект „Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси 
и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското общество”, реализиран от Асоциация на 
индустриалния капитал в България и фондация „Институт за добро управление”.  
Присъстваха представители на министерство на труда и социалната политика, министерство на образованието, 
министерство на регионалното развитие и благоустройството, министерство на здравеопазването, неправителствени 
организации и други. 
Основната тема на срещата бе Визията България 2020, преструктуриране на българската икономика и интеграционната 
политика на пазара на труда. 
Присъстващите се обединиха около следните теми и изводи: 

 Да се изгради централизирана система за събиране на данни за миграцинните процеси, която да бъде 
попълвана и използвана от всички заинтересовани страни; 

 Да се съобразят политиките, свързани с пазара на труда с непривлекателните за българските граждани сфери; 

 Да се подпомогнат регионите и общините, чиито политики практически засягат и осъществяват на практика 
интеграцията на чуждите граждани; 

 Да се подобри качеството на услугите, които се предлагат на имигрантите, в сферата на здравеопазването, 
образованието и културата. 

Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския интеграционен фонд. 
 
www.econ.bg  
 
√ Пазарът все още не е привлекателен за квалифицираните специалисти  
HTTP://WWW.ECON.BG/NEWS/ARTICLE197478/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-
%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-
%D0%B7%D0%B0-

http://dnesiutre.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%87/
http://dnesiutre.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%87/
http://dnesiutre.net/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%87/
http://www.bia-bg.com/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D1%89%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/1/MlW-gRW7I5WnIlWHUZK3YJS-c9O3IdOfMhKvYZe7gRK-UdOLU9OHUlKLgdaPIVm3cpiP
http://www.bia-bg.com/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D1%89%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/1/MlW-gRW7I5WnIlWHUZK3YJS-c9O3IdOfMhKvYZe7gRK-UdOLU9OHUlKLgdaPIVm3cpiP
http://www.bia-bg.com/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D1%89%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/1/MlW-gRW7I5WnIlWHUZK3YJS-c9O3IdOfMhKvYZe7gRK-UdOLU9OHUlKLgdaPIVm3cpiP
http://www.bia-bg.com/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D1%89%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/1/MlW-gRW7I5WnIlWHUZK3YJS-c9O3IdOfMhKvYZe7gRK-UdOLU9OHUlKLgdaPIVm3cpiP
http://www.bia-bg.com/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D1%89%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/1/MlW-gRW7I5WnIlWHUZK3YJS-c9O3IdOfMhKvYZe7gRK-UdOLU9OHUlKLgdaPIVm3cpiP
http://www.bia-bg.com/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D1%89%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/1/MlW-gRW7I5WnIlWHUZK3YJS-c9O3IdOfMhKvYZe7gRK-UdOLU9OHUlKLgdaPIVm3cpiP
http://www.bia-bg.com/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D1%89%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/1/MlW-gRW7I5WnIlWHUZK3YJS-c9O3IdOfMhKvYZe7gRK-UdOLU9OHUlKLgdaPIVm3cpiP
http://www.akcent.bg/site/news.php?item=1310
http://www.econ.bg/news/article197478/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.econ.bg/news/article197478/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.econ.bg/news/article197478/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.econ.bg/news/article197478/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8


%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D
0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8 
Българският трудов пазар все още не е привлекателен за квалифицирани специалисти. Този извод, както и 
необходимостта да се съгласуват стратегическите документи, които засягат проблемите на имиграцията, както и тяхното 
съобразяване със Стратегията Европа 2020 бяха наложени днес по време на мозъчна атака. Събитието се проведе в 
рамките на проект „Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси 
и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското общество", реализиран от Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) и фондация „Институт за добро управление", съобщиха от АИКБ. 
Присъстваха представители на министерство на труда и социалната политика, министерство на образованието, 
министерство на регионалното развитие и благоустройството, министерство на здравеопазването, неправителствени 
организации и други. 
Основната тема на срещата бе Визията България 2020, преструктуриране на българската икономика и интеграционната 
политика на пазара на труда. Присъстващите се обединиха около следните теми и изводи: 

 Да се изгради централизирана система за събиране на данни за миграцинните процеси, която да бъде 
попълвана и използвана от всички заинтересовани страни; 

 Да се съобразят политиките, свързани с пазара на труда с непривлекателните за българските граждани сфери; 

 Да се подпомогнат регионите и общините, чиито политики практически засягат и осъществяват на практика 
интеграцията на чуждите граждани; 

 Да се подобри качеството на услугите, които се предлагат на имигрантите, в сферата на здравеопазването, 
образованието и културата. 

 
www.infoweek.bg 
 
√ АИКБ: Как да привлечем квалифицирани имигранти 
HTTP://WWW.INFOWEEK.BG/TAB_IT/IT.PHP?SHOW_CATEGORY=1&SHOW_SUB_CATEGORY=1&ID=9833 
Българският трудов пазар все още не е привлекателен за квалифицирани специалисти от вън. До този извод, както и до 
необходимостта да се съгласуват стратегическите документи, които засягат проблемите на имиграцията, и да бъдат 
съобразени те със стратегията „Европа 2020“, стигнаха експерти по време на работен семинар дискусия в рамките на 
проект за имиграцията.  
Необходимо е да се изгради централизирана система за събиране на данни за миграцинните процеси, която да бъде 
попълвана и използвана от всички заинтересовани страни, както и да се съобразят политиките, свързани с пазара на 
труда, с непривлекателните за българските граждани сфери. Заедно с това трябва да се подпомогнат регионите и 
общините, чиито политики практически засягат и осъществяват на практика интеграцията на чуждите граждани, както и 
да се подобри качеството на услугите, които се предлагат на имигрантите, в сферата на здравеопазването, 
образованието и културата, смятат експертите. 
Проектът „Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси и за 
измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското общество” се реализира от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България и фондация „Институт за добро управление”. Той се осъществява с подкрепата на 
Европейския интеграционен фонд.  
 
www.yamboldnes.com  
 
√ Трудовият пазар у нас още не е достатъчно привлекателен за квалифицирани специалисти  
http://yamboldnes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66657:%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE
%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-
%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-
%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8&catid=42:cross&Itemid=59 
Днес бе проведена мозъчна атака в рамките на проект "Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на 
данни за имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското общество", 
реализирана от Асоциация на индустриалния капитал в България и фондация "Институт за добро управление"… 
 
Отразяване на мнението на г-н Васил Велев създаването на отделна асоциация за подпомагане на фирмите-
износителки 

 
Вестник Пари 
 
√ Идеята за асоциация на експортните фирми се посреща със смесени реакции 
http://pari.bg/static/pdf/pages/15.pdf 
Васил Велев – председател на АИКБ 

http://www.infoweek.bg/tab_it/it.php?show_category=1&show_sub_category=1&id=9833
http://yamboldnes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66657:Трудовият-пазар-у-нас-още-не-е-достатъчно-привлекателен-за-квалифицирани-специалисти&catid=42:cross&Itemid=59
http://yamboldnes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66657:%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8&catid=42:cross&Itemid=59
http://yamboldnes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66657:%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8&catid=42:cross&Itemid=59
http://yamboldnes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66657:%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8&catid=42:cross&Itemid=59
http://yamboldnes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66657:%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8&catid=42:cross&Itemid=59
http://yamboldnes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66657:%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8&catid=42:cross&Itemid=59
http://yamboldnes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66657:%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8&catid=42:cross&Itemid=59
http://yamboldnes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66657:%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8&catid=42:cross&Itemid=59
http://yamboldnes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66657:%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8&catid=42:cross&Itemid=59
http://pari.bg/static/pdf/pages/15.pdf


Има достатъчно бизнес организации, които да подпомагат фирмите износителки. Не виждам да има проблем, за да 
трябва да се създава отделна асоциация. По време на кризата компаниите се върнаха към стари и позабравени пазари. 
Трябва обаче да има диверсификация, защото това ще намали ефектите от трусовете на европейските пазари. 
Целият материали може да прочетете във вестника. 
 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
www.maritsa.com 
 
√ Корупция и безпаричие мъчи БГ здравеопазването  
http://www.maritsa.com/show.php?id=48956 
Лечението е скъпо, а материалните бази са лоши, смятат хората  
Корупцията, липсата на средства и неправилното разпределение на парите в здравеопазването са основните проблеми 
на сектора.  Това сочат резултатите от национално представително проучване, направено по поръчка на "Филипс", което 
представи агенция "Ноема". Изследването обхваща здравноосигурени българи от столицата и другите областни градове 
на възраст между 18 и 70 години.  22.6 % от анкетираните посочват като основен проблем недостатъчните средства в 
здравеопазването, а 21.6% - корупцията и неправилното разпределение на средствата.  Други близо двадесет на сто 
определят като проблем на системата некомпетентните или нечестни лекари.  Лошата политика на правителството се 
посочва от 17.2% от анкетираните.  Същият процент хора определят като проблем високата цена на здравните услуги. 
По-малко са оплакващите се от недостига на направления, лекарства, лошата материална база и техника и 
недостатъчния брой професионалисти.  Въпреки че много проучвания показват, че българите са една от най-болните и 
недоволни от здравната си система нации, изследването на "Ноема" констатира, че 90% от хората у нас оценяват 
здравето си като "добро", "много добро" или "отлично". 
Половината от анкетираните са на мнение, че здравето им не е изложено на риск. Притеснения от сърдечносъдови 
заболявания през следващите пет години имат 13.6 % от жените и 18.4% от мъжете, а от онкологични - 2.6% от жените и 
0% от мъжете. Оптимистичните нагласи на хората контрастират на националната статистика, която сочи 51% смъртност от 
сърдечносъдови заболявания и 28% - от онкологични. 19.5% от българите се притесняват от влошаване на зрението, а 
16,9% от проблеми с опорно- двигателния апарат. 
Повече от половината българи смятат, че у нас няма достатъчно медицинско оборудване за ранна диагностика и борба 
със заболяванията срещу 25.7%, които смятат, че техниката е достатъчна, и двадесет на сто без мнение. Проучването 
показва още, че близо половината от хората над 56-годишна възраст и 20% от хората между 46 и 55 години страдат от 
хронични заболявания. "Застаряването на населението по света се развива с темпове, каквито не са били наблюдавани 
досега. Ако през 2000 г. броят на хората на възраст над 60 години е бил 600 милиона, то през 2006 г. тази цифра 
надминава 700 милиона, а до 2050 г. се очаква техният брой да се утрои и да достигне впечатляващите 2 милиарда души 
на възраст над 60 години. Прогнозира се, че до 2050 г. 50% от хората в развитите държави ще страдат от хронични 
заболявания", заяви Питър Блажевац, директор корпоративни комуникации в компанията. 
 
www.pariteni.bg 
 
√ Регламентират надомния труд 
http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=44811 
Досега хората, които работеха вкъщи, основно попадаха в сивата икономика 
Надомният труд ще бъде регламентиран законово, след като правителството 
одобри промяна в Кодекса на труда. Досега хората, които работеха вкъщи, основно попадаха в сивата икономика. 
Сега се предвижда за надомния труд да се сключва трудов договор, както и 
да бъдат плащани редовни осигуровки на работещите. При нарушение на трудовите права хората ще могат да се 
обръщат към инспекцията по труда. Освен това работникът сам ще определя времето за работа и това за почивка.  
Заложена е изрична забрана за налагането на ненормиран работен ден с цел да не се нарушават правата на 
надомниците. 

 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Дневник 
 
√ Блокирал сайт изнерви кандидати по "Конкурентоспособност" 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/03/17/1061244_blokiral_sait_iznervi_kandidati_po_konkurentosposobnost/ 
Технически проблеми и преместването на агенцията за малките и средните предприятия в нова сграда предизвикаха 
проблеми и напрежение сред фирмите, които подготвят проекти по една от схемите по оперативната програма 
"Конкурентоспособност". 
Кандидати по мярката за технологична модернизация в малки и средни предприятия сигнализираха вчера преди обед, 
че не получават в срок отговори на въпросите, които са задали по схемата за модернизация на малки и средни 
предприятия. Освен това не можели да видят вече публикуваните отговори на сайта на ведомството www.ibsme.org, тъй 
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като специалната секция за това не се отваря. 
Служителите от агенцията трудно се откривали по телефона, тъй като в момента се местят в нова сграда. Всичко това 
става 11 дни преди крайния срок (1 април) за подаване на проектите по схемата, по която са предвидени 97.8 млн. лв. за 
нови машини и оборудване за спечелилите предприятия. 
Въпроси по обявените схеми могат да се подават само по електронен път, като отговорите трябва да бъдат публикувани 
до 5 работни дни на сайта на агенцията. 
Обикновено те са свързани с неясноти по образците или насоките за кандидатстване, както и с това какви разходи или 
фирми се финансират по схемата. Важни са за консултантите и бизнеса, защото отговорите помагат за подготовката на 
проектите. Десетина дни преди крайния срок за подаването на документите обаче технически проблем блокира 
подаването на въпроси и получаването на отговори. 
Освен това потърпевши сигнализираха, че не се спазва и срокът за разяснения. Чакам вече повече от месец, а въпросите, 
които задавам, са съществени. От няколко дни и сайтът не работи, сигнализира един от тях. Въпросите му са свързани с 
представянето на данните от финансовите отчети. 
Няколко часа след като "Дневник" изпрати въпроси за това защо секцията не работи, проблемът беше отстранен, а 
информацията беше публикувана и на страницата на управляващия орган на програмата www.opcompetitiveness.bg. 
Неофициално от агенцията обясниха, че проблемите със сайта са били технически, които са отстранени. Освен това 
според тях секцията с отговорите е била недостъпна само за няколко часа. 
Представители на фирми се притесняват и от евентуални затруднения при подаването на документите, предизвикани от 
местенето на агенцията в нова сграда. Причината е, че в насоките за кандидатстване за подаване на документите в 
София е записано, че документите се подават на адреса на агенцията или териториалните й звена. 
В сайта на агенцията фигурира старият адрес в София в ж.к. Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" 13. Хората се притесняват, че в 
последния ден, когато обикновено се подават почти всички проекти, в старата сграда може вече да няма служители и да 
настане объркване къде точно трябва да се представят проектите. По неофициална информация от агенцията проекти 
ще може да се подават и на двете места. 
 
√ Асен Ягодин: Има големи шансове в борсата да влезе стратегически инвеститор 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/03/17/1061201_asen_iagodin_ima_golemi_shansove_v_borsata_da_vleze/ 
Има големи шансове в Българската фондова борса (БФБ) да влезе стратегически инвеститор, който е "едно от големите 
имена на европейския капиталов пазар". Това съобщи пред журналисти Асен Ягодин, председател на съвета на 
директорите на оператора, при представянето на стратегията за развитието му. 
Той не пожела да посочи имена, като поясни, че ако изобщо има някакви преговори или заявен интерес, разговори ще 
се водят с Министерството на финансите, което е собственик на контролния пакет от борсата. 
От ръководството на БФБ припомниха думите на финансовия министър Симеон Дянков, че до края на тази година може 
да има приватизация на оператора или поне да стане ясно кой ще е стратегическият инвеститор. 
Васил Големански, изпълнителен директор на борсата, заяви, че очаква всеки момент да започне процедурата по 
листването на електроразпределителното дружество "Е.Он". Преди близо година икономическият министър Трайчо 
Трайков лансира идеята държавата да продаде дела си в дружеството през борсата, с което то да стане публично. 
Разговори за качване на фондовия пазар се водеха и с другите ЕРП-та - ЧЕЗ и ЕВН, но досега не е известно от тях да има 
резултат. 
Борсата води кореспонденция и с още 20 компании, които потенциално могат да станат публични. Те са избрани, след 
като от оператора са проучили финансовите резултати на над 1000 дружества, които потенциално могат да станат 
публични. Големански добави, че се обсъжда и качването на големите държавни енергийни компании на борсата, от 
което държавата може да има полза. От думите му стана ясно, че тези разговори са в много начален етап. 
Привличането на нови дружества на фондовия пазар е част от стратегията за развитието му, с което той да стане по-
атрактивен и съответно по-привлекателен за стратегически инвеститор. Като част от плана за привличане на инвеститор 
държавата вече увеличи дела си в БФБ над 50%, а акциите й бяха качени за търговия на регулирания пазар. 
Друга част от стратегията предвижда отделянето на по-слаболиквидните компании на сегмент, различен от основния. 
Васил Големански и другият изпълнителен директор Иван Такев обясниха, че няма да има отписване на дружества, те 
просто ще бъдат отделени от основния сегмент, но ще продължат да се търгуват на регулирания пазар. 
По думите на Големански това е по-скоро маркетингово решение и няма да се стигне до ситуацията отпреди години, 
когато имаше предложения слабо търгуваните компании да се отписват автоматично от борсата. Критериите за 
отделянето им все още се уточняват, но според Такев дружествата ще съвпаднат приблизително с тези, които сега са на 
сегмент В от неофициалния пазар. 
Големански съобщи, че в Централния депозитар скоро може да заработи система за клиринг, която да направи 
възможно реалното сключване на маржин покупки и къси продажби. Засега тази система ще е част от депозитара, но по-
нататък може да се отдели, посочи той. 
Асен Ягодин добави още, че от борсата силно са свили разходите си, за да не се стига до увеличение на таксите, което би 
засегнало пазара в кризата. Той каза, че се надява прецедентът със загубата на БФБ за миналата година да не се повтори. 
Компанията приключи 2010 г. със загуба от 295 хил. лв., а за предишната година отрицателният резултат беше 77 хил. лв. 
 
√ Световната банка за България: Правителството е засилило ефекта от кризата 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/03/17/1061284_svetovnata_banka_za_bulgariia_pravitelstvoto_e/ 
България е сред страните в Източна Европа, в които икономическата криза е нанесла най-голям удар върху хората, а 
след идването си на власт правителството на ГЕРБ е засилило негативния ефект, намалявайки разходите за 
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здравеопазване и образование. Това показва последният доклад на Световната банка, който разглежда как 
домакинствата и правителствата от Източна Европа и Централна Азия се справят с "голямата рецесия". 
Експертите на банката, които сравняват ситуацията в близо 30 страни, базират изводите си на данните от 2009 г. 
Повечето от анализираните от Световната банка държави са опазили разходите за образование по време на кризата, но 
не и България. През 2009 г. те са намалени спрямо 2008 г. наистина с процент, по-малък от  свиването на БВП, но други 
критично важни разходи за здравеопазване са орязани с по-голям процент, отбелязва докладът. Изводът е, че 
правителството не само не е направило достатъчно за облекчаване на ефекта от кризата, но е добавило към бремето на 
хората. 
През втората половина на 2009 г., веднага след встъпването си в длъжност, кабинетът "Борисов" намали с 436 млн. лв. 
заложените от правителството на тройната коалиция 3.07 млрд. лв. за здравеопазване и финансирането на сектора беше 
свито с 6.9% спрямо 2008 г. Намалението на всички държавни разходи без социалните, тези за МВР и отбраната беше 
заради резкия срив на данъчните приходи. 
В доклада на Световната банка се казва, че на пръв поглед безработицата в страната не е особено голяма, но хората 
страдат от масово обедняване. Броят на тези, чиито доходи са намалели, е 6 пъти по-голям от съкратените заради 
икономическата криза. Данните се потвърждават от последните социологически проучвания в страната, които показаха, 
че все повече домакинства започват да пестят дори от основни храни и лекарства. 
През периода октомври - декември 2010 г. всеки българин е преживявал с около 300 лв. на месец, което е с над 10 лв. 
по-малко спрямо същото тримесечие на 2009 г. Публикувано неотдавна изследване на Евростат показа, че близо 
половината от българите са заплашени от бедност и живеят с минимални доходи. 
Според изследването на Световната банка в стремежа да намалят разходите си българските домакинства започват да 
прибягват до стратегии, които не само влошават качеството на живота им, но и го застрашават. Например всяко пето от 
най-бедните семейства е ограничило посещенията си при лекар, дори и при болест. 
Увеличава се броят на хората, които са престанали да купуват предписаните им лекарства. Това се отнася в по-голяма 
степен до семействата от ромски и турски произход. 
Силно засегната от кризата и безпаричието сфера е образованието, се посочва в доклада. Хората в България 
продължават да изпращат децата си на училище, но все по-малко от тях ги записват на допълнителни курсове. Това 
може да понижи квалификацията на младежите, както и шанса да си намерят добре платена работа според авторите на 
доклада. 
Световната банка прогнозира, че нови 10 милиона души в Източна Европа и Централна Азия ще изпаднат в бедност 
заради кризата. 
Повече инвестиции в образование дори и по време на криза препоръчват и от Международната организация на труда в 
доклад за пазара на работната ръка в страната. Според организацията уменията, придобити по време на средното 
образование, не са достатъчни и има несъответствие между търсенето и предлагането на работна сила. От МОТ 
препоръчват образованието да се модернизира и да се организира така, че да съответства на съвременните изисквания 
на работодателите. 
Така може да се преодолее гладът за квалифицирани работници. Парадоксът глад за работници на фона на повишаваща 
се безработица е именно заради липсата на квалифицирани кадри, обясняват от МОТ. Освен остарялото и неадекватно 
образование според организацията проблем за пазара на труда в България е и застаряващото население. 
Конкурентоспособността на българската икономика може да се увеличи, ако страната се съсредоточи върху износа на 
високотехнологични продукти, е един от изводите на доклада. В документа на организацията се посочва още, че 
правителството не търси изход от икономическата криза заедно със социалните си партньори, работодатели и 
синдикати. Според МОТ досега правителството е използвало само съкращаването на публичните разходи и 
замразяването на доходите като мерки за  справяне с кризата. 
ОИСР призова за ново повишаване на пенсионната възраст 
Правителствата трябва бързо да увеличат пенсионната възраст над 65 години и да премахнат бариерите, които 
държат възрастните хора извън пазара на труда. Към това призова Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). Целта е националните пенсионни системи да останат адекватни и финансово 
стабилни. В доклад на организацията се казва, че удължаването на продължителността на живота в развитите 
държави е изпреварило плановете на правителствата за повишаване на пенсионната възраст. 
Според изчисленията на ОИСР до 2050 г. средната пенсионна възраст в развитите страни ще е 65 години. Това е 
повишение с 1.5 години за мъжете и 2.5 години за жените. Продължителността на живота обаче вече се е 
повишила с повече, което означава, че сегашните реформи са недостатъчни. "Нужни са допълнителни мерки. Не 
можем да си позволим възраждане на бедността при старите хора в бъдеще", каза генералният секретар на ОИСР 
Анхел Гурия. В момента в България жените се пенсионират на 60 години, а мъжете на 63. Предвижда се 
пенсионната възраст да нарасне съответно с 3 и 2 години до 2026 г. 
 
√ Данните за всички фалити ще сe обявяват публично и на едно място 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/03/17/1061102_dannite_za_vsichki_faliti_shte_se_obiaviavat_publichno/ 
Данните за всяко дело за фалит в страната да влязат в единна информационна система и кредиторите и всички 
заинтересовани да могат да научават за развитието им по интернет. По осъществяването на тази идея работи 
Министерството на правосъдието заедно с водещи експерти. 
Целта е да се създаде пълен регистър на несъстоятелността, който да се попълва автоматично от информационните 
системи на съдилищата. 
Сега подобна система съществува само на теория, защото няма централизиран регистър за цялата страна, а и всяко от 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/03/17/1061102_dannite_za_vsichki_faliti_shte_se_obiaviavat_publichno/


окръжните съдилища вписва в своя различни данни. В единния регистър ще има подробна информация от началото на 
делото до осребряването на последното имущество, а не частични данни като тези в търговския регистър. 
Според правосъдното министерство кризата прави този проект изключително актуален. По негови данни молбите за 
започване на дела за фалит са се удвоили от 2008 г. до 2010 г. Миналата година те са били 1028, а две години по-рано - 
509. 
Другата идея е повече актове на съда и синдиците да се обявяват в търговския регистър. Стъпка в тази посока беше 
задължението от тази година в регистъра да се обявява молбата за откриване на производство, която подава самият 
търговец, обясни адвокат Георги Събев. Министерството на правосъдието е възложило на адвокатските дружества, 
ръководени от него и от проф. Ангел Калайджиев, да разработят промени в Търговския закон. 
С тях освен че се цели даването на по-голяма публичност на процедурите за фалит, ще се търси и решение на многото 
проблеми при тези дела. Според шефа на проекта Нели Маданска, специалист в областта на несъстоятелността и главен 
инспектор в Министерството на правосъдието, много магистрати вече са съобщили за трудности при фалитите. 
Основният проблем е свързан с разминаванията в сроковете между Търговския закон и Гражданския процесуален 
кодекс. Делата за фалити се движат по съкратени срокове, различни от тези за гражданските дела, но магистратите често 
механично прилагали по-дългите. 
Георги Събев за пореден път постави проблема със заплащането на синдиците. В момента те получават пари за всеки 
месец работа и нямат стимул да приключат бързо с попълването на масата на несъстоятелността и осребряването на 
активите на фалиралата фирма. 
Друг проблем е, че заради кратките срокове нито един кредитор не се е възползвал от възможността вместо активи да 
получи дял от капитала на фирмата, която му дължи пари. Това е много удачно по време на криза, когато много активи 
на практика са непродаваеми, обясни Маданска. 
 
√ Шеф на научен фонд напусна с "разбиващ" доклад 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/03/17/1061103_shef_na_nauchen_fond_napusna_s_razbivasht_doklad/ 
Шефът на фонд "Научни изследвания" Емил Хорозов подаде оставка, след като оглавявана от него комисия е проверила 
работата на ведомството през 2008 и 2009 г. В доклада се говори за "нарушения и практики, които са попречили на 
адекватното финансиране на научната дейност в България. Част от нарушенията са от много сериозен характер". 
Фондът разпределя годишно между 60 млн. и 100 млн. лв. Оставката на Хорозов, който е на поста от 2010 г., беше 
потвърдена от министерството на образованието, а мотивът е "невъзможност да се справи с това, което му е 
възложено". Хорозов не беше открит за коментар. През януари в интервю за "Дневник" той заяви, че фондът е раздавал 
"много пари за малко постижения". 
"Посочените практики са допринесли за ощетяване на българската наука със солидни суми от порядъка на милиони", 
установила комисията. Най-големи злоупотреби са били правени чрез рецензиите за проектите, установено е и 
манипулиране на конкурсите. Били са канени рецензенти от чужбина, на които са им изплащани щедри хонорари, но 
някои от тях дори не са имали научни степени и звания, а други не са били специалисти. Всичко това е предпоставка за 
корупция, пише в доклада. Като цяло от злоупотреби с рецензии са били източени 27 млн. лв., твърди комисията. 
Били са финансирани проекти, които са получили ниска оценка. Например в конкурса "Развитие на научната 
инфраструктура" през 2009 г. от одобрените 18 проекта 7 въобще не е трябвало да бъдат класирани. "Този факт силно 
разклаща чувството за почтеност и справедливост в научната общност и е важно средство за манипулиране на 
конкурсите", смятат проверяващите. 
Има фрапиращи случаи на сливане на проекти, които нямат нищо общо помежду си, но са получили заедно пари. 
Например "Изследване на наномодифицирани сплави и тяхното приложение при леене" и "Изграждане на център за 
антитерористични интелигентни системи" са спечелили общо финансиране. 
Проверката е установила, че в нарушение на Закона за обществените поръчки фондът е възложил на фирмата "Линкос" 
ООД  да създаде онлайн портал за подаване и оценяване на научни проекти. За това фондът е платил 150 хил. лв. В 
последните дни на 2009 г. е сключен нов договор със същата фирма за 36 хил. лв. Средствата по този договор са 
изплатени незабавно след подписването му, въпреки че и до днес не е подписан приемно-предавателен протокол за 
извършените услуги, пише в доклада. 
 
Вестник Класа  
 
√ БФБ отделя кухите компании за търговия на нов пазар 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/162495_%D0%91%D0%A4%D0%91+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1
%8F+%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%
B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0
%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80 
Българската фондова борса (БФБ) ще отдели неликвидните компании в отделен пазар. Това съобщи Васил Големански, 
изпълнителен директор на борсовия оператор, като обясни, че новият пазар отново ще бъде опериран от БФБ-София. 
Отделянето на слабо ликвидните компании ще помогне пазарната информация за тях да се разпространява отделно, а 
не с останалите, като се обмисля това да става на отделен сайт - по този начин няма да се смесва информацията за двата 
пазара, уточни Иван Такев, изпълнителен директор на борсата. 
Мярката цели два основни ефекта. Първият е, че дружествата ще запазят публичния си статут и няма да се повдига 
въпросът за тяхното делистване както миналата година. И второ, няма да се смесват неликвидните компании с 
останалите ликвидни за условията на БФБ компании. Освен това като елемент от разчистването на пазара, БФБ ще 
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премине към промяна на наименованията на отделните видове пазари към търговски и по-маркетингово звучащи 
имена. Целият този процес е свързан с промяна на правилника на БФБ, обясниха от борсата, като са възможни и нови 
критерии за участието на емитентите на даден пазар. 
Георги Български, член на СД на БФБ, коментира, че борсата е разгледала финансовите резултати на 1000 дружества и от 
тях са селектирани 20 потенциални емитента, с които се водят разговори.  
Очакваме през втората половина на тази година да приключат срещите с избраните компании и след това БФБ ще 
уведоми инвестиционната общност кои от тях са проявили интерес за листване на борсата, за да може бизнесът да 
поеме оттам нататък щафетата. Асен Ягодин, председател на Съвета на директорите на оператора, коментира, че 
изборът на тези 20 компании е такъв, че е „грехота те да не присъстват на капиталовия ни пазар". 
Фондовата борса продължава активно да търси стратегически инвеститор, надявам се до края на годината да е ясно кой 
ще е той, каза Ягодин. Вече са извършени първите стъпки, а именно държавата има над 50% от компанията, дружеството 
е публично. Сега остава да бъдат листнати атрактивни държавни компании, за да може оборотът да се покачи и 
привлекателността на борсата също. Големански допълни, че се очаква скоро да стартира процедурата за листване на 
държавния дял в Е.ОН и до края на 2011 г. да има стратегически инвеститор в БФБ-София. 
 
√ Брюксел официално ни отказа по-нисък данък за горивата 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/162487_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB+%D0%BE%D1
%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0
%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE-
%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%BA+%D0%B7%D0%B0+%D0%B3%D0%B
E%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0 
Предоговаряне на стъпките за достигане на минималните ставки на акцизите върху горивата не е възможно както за 
България, така и за другите държави - членки на ЕС. Това беше ясно потвърдено по време на вчерашната среща в 
Брюксел на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков с европейския комисар по данъчното облагане, 
валутния съюз, одита и борбата с измамите Алгирдас Шемета, съобщиха от пресцентъра на финансовото министерство. 
Повод за срещата на министър Дянков с комисар Шемета бяха обсъжданите предложения на български производители 
и търговци на горива и браншовите организации на превозвачите във връзка със завишените цени на горивата на 
българския и международните пазари.  
„Беше ни казано недвусмислено, че България, въобще никоя държава, не може да си помисля дори да намалява акциза 
под минимума, който вече ние сме го постигнали за бензина, а за дизела вървим по стъпките, така че до 2013 година да 
постигнем минимума за Европейския съюз. Така че разговорът беше твърде кратък, просто да не си помисляме, това не 
е възможно. Никоя държава не може да го направи“, коментира Дянков, цитиран от БНР, веднага след приключване на 
срещата. 
Малка е вероятността от спад на цените на дизеловото гориво в европейски мащаб, сочат анализите на Европейската 
комисия. Тенденцията е към оскъпяване на дизела и поевтиняване на биогоривата, а ЕК подготвя директива, която 
предвижда промени в начина на изчисляване на акцизите върху горивата след 2013 година. Това се очаква да доведе до 
поевтиняване на биогоривата, а дизелът ще остане сравнително по-скъп. По този начин ще се стимулира ръст в 
потреблението на биогорива за сметка на по-проблемното в екологичен план дизелово гориво, поясни министър Дянков 
пред български медии в Брюксел.  
Общ европейски разговор по темата за цените на горивата на международните пазари вече беше проведен на 
последното заседание на ЕКОФИН. Финансовите министри от ЕС потвърдиха позицията си от Манчестър, че фискалните 
политики на държавите не могат да се променят, особено в средата на годината и по теми с краткосрочни рамки, каза 
още Симеон Дянков. Така че общата европейска политика е ясна, допълни той. Финансист №1 припомни, че 
правителството „няма особени възможности за намеса на пазара", а до вторник следващата седмица ще бъде 
представен анализът на производителите по формирането на цените на горивата.  
„Лукойл“ отново свали цените на бензина 
„Лукойл България“ пак намали крайните заводски цени на бензина, като се мотивира с динамиката на пазарната 
конюнктура и измененията в международните котировки PLATTS на петролните продукти. От вчера бензин А-95 
поевтиня с 1,15 на сто – от 2287,20 лв./1000 литра до 2260,80 лв./1000 литра. При бензин А-98 Н понижението на цената 
е с 1,11 на сто – от 2383,20 лв./1000 литра до 2356,80 лв./1000 литра. От „Лукойл България» заявяват, че „следят 
постоянно международните котировки и са в готовност да реагират при всяка промяна“.  
Ще припомним, че в сряда петролът поевтиня на световните пазари след новината, че САЩ са предложили военна 
интервенция в Либия, цената на сорт Брент в Лондон, на база на която се определят цените на повечето петролни 
кошници в света, се покачва с 1,68%, до 112,46 долара за барел с доставка през април. 
И в Румъния обявиха намаления  
OMV Petrom, която притежава 40% от пазара на горива в Румъния, намали цената на бензина от вчера с 0,04 леи на 
литър, съобщи Медиафакс. Така бензин Премиум безоловен 95 ще струва 5,12 леи за литър (еврото се разменя за 4,18 
леи), а Топ Премиум безоловен 99+ ще струва 5,5 леи за литър. Цените на дизеловото гориво ще останат без изменение. 
Миналата седмица Petrom, която е собственост на австрийската група OMV, увеличи цените на горивата с 0,09 леи на 
литър, с което те достигнаха 5,96 леи на литър. Същото направи и Rompetrol, която е собственост на казахстанската 
„КазМунайГаз“. От началото на годината петролните компании са обявявали поскъпване на горивата шест пъти, като 
цените са се покачили с 3-4%. Миналата година горивата поскъпнаха с над 15%, напомня Медиафакс. 
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Вестник Пари 
 
√  Депозитарът е готов със системата си за клиринг 
http://pari.bg/static/pdf/pages/14.pdf  
Предстоят нови промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които да регулират клиринга и сетълмента 
на сделките от капиталовия пазар у нас 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Дянков да събере приходите и ще може да вдигне пенсиите 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=821693 
С Пламен Орешарски, депутат от БСП, разговаря Румяна Денчева  
- Защо само БСП бойкотира предложения от вицепремиера Симеон Дянков пакт за финансова стабилност, г-н 
Орешарски? Какви толкова големи заплахи видяхте? 
- Аз лично бих предпочел да видя как ще приключи европейският дебат за фискалната консолидация и едва след това да 
се адаптира и нашето законодателство. Настоящото предложение ми се струва доста прибързано. Що се отнася до 
заплахите - такива няма само на пръв поглед. 
По-внимателният анализ показва, че ако основни параметри на фискалната политика се запишат в конституцията, то за 
да се осигури постоянство на финансовото законодателство, там трябва да има още текстове и на първо място да се 
уредят монетарният режим и фиксираният курс на лева. 
- Защо да се налага? 
- Ами представете си следващата кризисна ситуация. Действащото по това време правителство и мнозинство очевидно 
няма да могат да използват фискалните инструменти, защото те ще са ограничени от записите в конституцията. Но с 
лекота ще могат да ползват монетарния инструментариум, защото той е регулиран в един обикновен закон - този за БНБ. 
Не се съмнявайте, че при невъзможност да се ползва фискалният инструментариум ще се прибегне до използване на 
монетарния. Тогава за каква финансова стабилност може да говорим, щом се пораждат съмнения за монетарно 
охлабване? 
А защо в конституцията да не запишем и някои параметри от сферата на банковите регулации - например за 
капиталовата адекватност и за ликвидността на банките? Да продължим ли и с регулациите от капиталовите пазари... 
Едва ли последващото превръщане на конституцията в многотомник е най-рационалното действие. 
- Вие сте бил финансов министър, наистина ли смятате, че пактът ще лиши от оперативна гъвкавост кабинета? И какво 
толкова лошо има в това правителствата сами "да си вържат ръцете и краката". При положение, че често харчат 
неефективно пари, особено преди избори. 
- Случаите на неефективно харчене са различни от тези, при които на правителствата може да се наложи да харчат, за да 
спасяват банки или депозити на граждани, стратегически корпорации, цели отрасли или дори икономиката си. Вижте 
какво направиха водещите икономики, включително такива, които се сочат за образци в най-ефективното разходване на 
публични фондове и еталони в либерализма. Те изляха огромни публични ресурси, за да национализират финансови 
институции и да инжектират в стимули за запазване на производства. Как щяха да го направят, ако имаха в 
конституциите си фискални ограничения? Очевидно щяха да променят конституциите си, а не да жертват икономиките 
си. Ако ползвам вашия израз, аз досега не съм видял някой сам да си връзва ръцете и краката при каквито и да е 
условия. Изключвам психиатричните заведения, където се налагат подобни мерки... 
- Каква точно е логиката да твърдите, че механизмът за промяна на преките данъци облагодетелства богатите? Да не 
би отново в БСП да тече старият спор “за” и “против” плоския данък? 
- Доколкото съм запознат в БСП винаги е текъл такъв дебат. Факт е обаче, че този данък бе въведен точно от БСП, докато 
горещите му привърженици, наричащи себе си либерали, се задоволиха с безплодно теоретизиране. 
- От първото обсъждане с вицепремиера Дянков не стана ясно каква е позицията на БСП към останалите два 
параметъра на пакта - свиване на ресурса, който преразпределя държавата, и забрана на свръхдефицита. Как гледате 
на тази част от "офертата"? 
- Въпросната оферта нищо не свива и нищо не забранява. В нея се предлага публичните разходи да не надвишават 37% 
от БВП, но без т.нар. европейски разходи. Винаги в последните 10-ина години публичните разходи с източник местни 
приходи са били под тази граница, под нея са дори и сега. При съществуващата данъчна система няма как да са повече, 
не могат да се съберат толкова приходи, че да се надвиши границата от 37%. Свръхдефицитът от над 3% от БВП е 
маастрихтски критерий и от последните четири български правителства само настоящото го е допускало. Нещо повече, 
то е единственото, което все още не е успяло да го свие под тази граница. Създава се впечатление, че сегашното 
правителство е толкова респектирано от тази бариера, че е готово да промени Конституцията, за да се самоубеди, че 
трябва да изпълни този критерий. 
- Разбра се, че искате сериозен разговор с Дянков за социалната криза и бедността. Имате ли конкретни предложения 
и какви са те? 
- Те са пределно семпли - властите да си съберат приходите, за да имат по-големи възможности и за разходни политики. 
При сегашните ценови ръстове това не е толкова сложна задача - инфлацията би следвало да вкара свръхприходи в 
бюджета, които от своя страна са източник за компенсаторни социални разходи. Това е базисен принцип в публичните 
финанси. 
- Как мислите, ще успее ли кабинетът да се пребори със застрашителния ръст в цените на горива и храни? Кои са 
верните стъпки? 

http://pari.bg/static/pdf/pages/14.pdf
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- Кабинетът трябва да се стреми да контролира това, което може, а не това, което не може. В случая той не може да 
контролира цените, но може да събере допълнителни приходи от по-високото ценово равнище и да предприеме 
компенсаторни действия по отношение на пенсии и други фиксирани доходи. 
- Какви са аргументите откъм БСП да идват обвинения, че кабинетът се грижи само за едрия бизнес? Ще дам само 
един контрааргумент - правителството иска чрез пакта за стабилност да намали ресурса, който държавата 
разпределя. Тази мярка ще свие възможностите държавата да се "грижи" за едрите бизнесмени чрез държавни 
поръчки. 
- На мен не ми става ясно какво точно иска правителството чрез пакта за стабилност, но при всички случаи то не иска да 
намалява ресурса, който разпределя през бюджета. А за бюджетни дефицити над 3% и без текстове в нашата 
конституция Брюксел ще ни открие процедура на прекомерен дефицит. 
- Фатална грешка ли ще е, ако Дянков обвърже приемането на пакта с молбата ни за членство в ERM-II? Какво ни 
заплашва, ако той не бъде приет и членството ни бъде отложено? 
- Допускам, че коментираният пакт е един опит да се харесаме на влиятелните ни европейски партньори в контекста на 
евентуалното ни приемане в ERM-II. Трябва да внимаваме обаче - те никога не са одобрявали политиката ни на данъчен 
дъмпинг. Добре е да влезем в ERM-II, но не виждам драматизъм и при ново отлагане. По-добре е да се фокусираме 
върху вътрешни икономически цели, а не постоянно да преследваме дати за членство в прословутия валутен механизъм, 
които не зависят от нас. 
- Изправен ли е светът пред нова криза, този път с водещ симптом хиперинфлация и социални бунтове? 
- До хиперинфлация вероятно няма да се стигне. Но натискът върху стоковите цени в глобален аспект е неминуем след 
интензивната работа на печатарките на пари във водещи световни икономики през 2008 и 2009 г. и огромните дългове в 
публичния и корпоративния сектор в тези страни. Кризата бе достатъчно дълбока, за да си мислим, че сме излезли 
окончателно от нея и че няма да има остатъчни ефекти с неблагоприятни отенъци. 
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