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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
news.data.bg 
 
√ Васил Велев: Порочната практика на минималните осигурителни прагове приключи 
Порочната практика на минималните осигурителни прагове приключи. Те бяха въведени като средство за борба със 
сивия сектор, а сега са средство за подсилването му. Всеки ден получаваме от браншовите организации декларации в 

подкрепа на отказа за минималните прагове. Това заяви в ефира на БНТ 
председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев. 
Според Пламен Димитров, председател на КНСБ, представителните 
организации реагират абсолютно неадекватно. По думите му има сключени 
споразумения с няколко браншови структури. "Не вярно е да се твърди, че 
праговете са приключили. Ако някой има претенции за администрирането - ще 
намерим общ език, ако има за договарянето - няма как да стане", каза още той. 
Димитров е на мнение, че работещите дават сигнали, че вече са изнервени. 
"Време е да кажем истината. Браншовите организации са тези, които 
поискаха да се премахнат минималните осигурителни прагове. Този 
механизъм е вреден за хората. Няма подписано нито едно споразумение. В 
България доходите растат най-бързо в ЕС за последните 10 години, това е 
така, защото имаме пазар. Трябва да се договорят различни минимални 
работни заплати за различните сектори", каза още Велев. По думите му 
те насърчават колективния трудов договор. 

Димитров заяви, че не е тяхна работа да се договарят колективни трудови договори. "През последните години 
минималните доходи станаха минимални работни заплати. Това се договаря и в момента. Трябва да се говори 
професионално, а не само с лозунги. Всички аргументи са зашити с бели конци и не издържат анализ", каза още 
председателят на КНСБ. 
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Българско национално радио 
 
√ Понижение на индустриалното производство в ЕС и в България през юли 
Подобно на еврозоната, индустриалното производство в Европейския съюз и в частност в България се понижи рязко през 
юли, показват данни на Евростат. 
Индустриалното производство в целия ЕС се сви с 1,0% на месечна база след повишение с 0,7% през юни, като на годишна 
база се понижи с 0,1% след растеж от 0,8% през предходния месец. Това представлява първо понижение на 
производството на годишна база от ноември 2014-а година насам. 
Индустриалното производство се влоши най-силно на месечна база в Словакия (понижение с цели 15,9%), следвана от 
Чешката Република (спад с 9,7%) и Холандия (с 5,8%), докато най-солиден ръст беше отбелязан в Естония (повишение с 
4,5%), Ирландия (с 3,75%) и Дания (с 2,3%). 
Най-добър растеж на производството на годишна база е отчетен в Дания и Словения (повишение с по 7,4%), Финландия (с 
6,8%) и Ирландия (с 5,0%) при най-солиден спад в Словакия (спад с 14,3%), Чешката република (със 7,6%) и Малта (с 3,9%). 
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Според Евростат индустриалното производство в България през седмия месец на годината се понижи с 1,6% спрямо юни, 
когато нарасна с цели 3,9%, подновявайки по този начин негативната тенденция в промишления сектор на нашата страна, 
който беше в сила от март насам (трайно понижение на производството през периода март - май). 
На годишна база индустриалното производство в България през юли се повиши с 2,3%, след като месец по-рано нарасна с 
цели 4 на сто. 
 
Капитал 
 
√ Economist Inteligence Unit прогнозира по-малък дефицит през 2016 г. 
Според анализаторите рисковете в бюджета за тази и следващата година са свързани с енергийния сектор. 
Въпреки доброто представяне на фиска към август, когато правителството отчете 3.3 млрд. лв. излишък, бюджетът ще 
завърши с дефицит в края на годината. Той обаче ще е по-малък от заложените 2% от БВП. Това са част от изводите в доклад 
за България на Economist Inteligence Unit. 
Още преди десетина дни председателят на бюджетната комисия към парламента Менда Стоянова прогнозира, че тази 
година бюджетният дефицит ще е по-нисък от заложения в бюджета, но в същото време допусна, че за догодина отново 
ще бъде предвиден дефицит, макар и малък, тъй като опитът от първото правителство на ГЕРБ сочел, че рязка 
консолидация на бюджета води до стагнация на икономиката. 
Инфлация в края на годината 
От анализаторското звено допълват, че очакват ръстът на приходите да се забави през третото тримесечие на 2016 г. заради 
пониженията в плащанията от ЕС и заради дефлацията, която ограничава ръста на данъчните приходи. Според авторите на 
доклада инфлацията ще се завърне към края на годината. 
Те допълват, че разходите обикновено се увеличават в края на годината, а с президентски избори на 6 ноември се очаква 
разходите да се повишат рязко през идните месеци. Затова от Economist Inteligence Unit очакват годината да завърши на 
дефицит, макар и по-малък от заложения. 
Проблемният сектор 
Рисковете пред бюджета тази и следващата година са свързани с проблеми в енергийния сектор според анализаторите. 
Оттам припомнят, че през юни международният арбитражен съд реши Националната електрическа компания (НЕК) да 
плати 550 млн. евро на руската "Атомстройекспорт" заради решението на България да се откаже от проекта за АЕЦ 
"Белене". Компенсацията представлява значителна сума за финансово затруднената НЕК и вероятно ще трябва 
финансиране от публични фондове, твърдят от Economist Inteligence Unit . "И все пак основната ни прогноза е, че 
фискалната консолидация ще продължи да надминава целите на правителството в средносрочен план", допълват оттам. 
Очакванията им са през 2020 г. да има бюджетен излишък. 
 
√ Дончев: Договарянето по новите програми върви три пъти по-бързо 
Близо 4.6 млрд. лева са договорени по всички програми към началото на настоящата седмица.  
Темповете на договаряне и разплащане по проектите в рамките на новия програмен период 2014 - 2020 г. са 2-3 пъти по-
бързи в сравнение със същия момент от предишния програмен период. Това съобщи по време на блиц контрола в 
парламентарната комисия по управление на европейските фондове вицепремиерът Томислав Дончев. 
Към 13 септември по всички оперативни програми са договорени над 4.6 млрд. лева, което представлява 28% от общия 
бюджет на оперативните програми. Изплатените средства са 508 млн. лева, което е 3.1% от бюджета. До края на годината 
се очакват плащания в размер на още около 200 млн. евро, т.е. годината може да приключи с не по-малко от 5% разплатени 
средства, изчисли вицепремиерът. Обявените към момента процедури са за около 65% от бюджета на оперативните 
програми, допълни той. 
Дончев обясни, че ЕК не поддържа база данни с брутните плащания към отделните държави от ЕС. Сравнение с останалите 
членки можем да правим на база на акредитираните оперативни програми и финансови инструменти и междинните 
плащания, обясни вицепремиерът. Що се отнася до междинните плащания, България се движи някъде по средата. 
Финландия е рекордьор с междинни плащания за 14.3% от бюджета на програмите, докато Малта, Румъния, Италия, 
Словакия, Полша, Кипър и други страни – под 1%. При нас те са почти 2% от бюджета на програмите. 
Дончев призна, че има дисбаланси в темповете на договаряне и плащане по различните оперативни програми. "Добро 
управление" например се бави заради реформи и законови промени, за "Околна среда" отдавна се знае, че инвестициите 
във водния сектор, с изключение на предварително договорените ранни проекти, са под условие и са обвързани с 
изпълнението на водната реформа. 
 
Инфо news 
 
√ За поредна година големите университети у нас обявиха допълнителни класирания 
За поредна година големите университети у нас обявиха допълнителни класирания, за да запълнят незаетите места. За тях 
"ще могат да се състезават" и нови кандидат-студенти, и такива, които не са приети при редовните класирания – т.е. ще 
могат да влязат с по-нисък бал. За прием в някои от специалностите може да се кандидатства и само с оценките от 
държавните зрелостни изпити. 
Оказва се, че свободни места след редовните класирания има, въпреки че държавният прием за тази година е намален с 
около 9 хил. бройки за обучение в бакалавърска степен. От образователното министерство обясниха за "Дневник", че за 
учебната 2015/2016 година субсидираните от държавата места за бакалаври в университетите са били около 58 хил., 
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докато за тази са малко над 49 хил. За обучение в магистърска степен обаче се приемат още хиляди студенти. В същото 
време завършилите средно образование са около 53 хил. 
Незаети места и в най-елитните специалности  
Въпреки намаленият прием след трето редовно класиране продължават да се търсят студенти и за сочените за най-елитни 
специалности. От 7 до 14 септември най-голямото висше заведение у нас Софийският университет "Св. Климент Охридски" 
приема документи за кандидатстване, като свободните места само са обучение по държавна поръчка са над 1000. Незаети 
след трето класиране места в редовна форма на обучение има и в една от най-атрактивните специалности – право (42 
свободни места), където студентите се обучават за магистри. Допълнителен прием ще има и за платено обучение, където 
местата за стопанско управление например са 15. 
Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) също ще направи допълнителен прием както за места, 
субсидирани от държавата (190 свободни места), така и за платено обучение. Документи ще се приемат от 12 до 20 
септември, а класирането ще бъде обявено ден по-късно. Най-много свободни места държавна поръчка има в специалност 
"Икономика, общество и човешки ресурси" – 40. УНСС търси и студенти в направления "Администрация и управление" – 
25, както и в "Социология/икономика и общество" – 25. 
От информация на сайта на Техническия университет в София се разбира, че и там ще има допълнителен прием – за 
пропусналите кандидатстване и за явилите се на държавни зрелостни изпити през август. Кандидатстването е за 
"ограничен брой места в някои специалности и само с оценката от матурата по български език и литература или по 
математика, или по физика". Не се уточнява за кои специалности и за колко места става въпрос. 
Още през август Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" започна кампания по допълнителен прием, като обяви 
нови дати до края на септември за тестове по езици и изпити по биология, музика и изобразително изкуство. От 
съобщението се разбира, че допълнителен прием ще има във филологически и педагогически специалности. 
Четвърто класиране тази година има дори в Медицинския университет в София, където по принцип напливът от кандидати 
е голям. 
Виновна (ли) е демографската криза 
Причината за незаетите места е, че броят на завършващите средно образование, които са потенциални кандидат-студенти, 
намалява – докато през 2010 г. зрелостниците са били около 70 хил., сега те са около 53 хил. Но университетите 
продължават да заявяват висок прием и то – с държавно субсидиране. 
По време на дискусиите около промените в закона за висшето образование просветното министерство представи данни, 
според които през академичната 2015/2016 г. държавните и частните висши училища са поискали над 77 хил. места за 
студенти, държавата е одобрила над 75 хил., а реално приетите са под 60 хил., пише в. "Капитал". 
Друга причина за намаляването на броя на кандидат-студентите в българските университети е конкуренцията с висши 
учебни заведения в чужбина, където се предлага качествено образование на достъпни цени. Няма официална статистика 
за броя на българите, които заминават да учат в чужбина, но от данните на просветното министерство за легализираните 
дипломи може да се направи извод, че през 2015 г. висше образование зад граница е избрал един на всеки пет-шест 
кандидати. 
Нов модел на финансиране – според качеството  
С приетите тази пролет промени в закона за висшето образование размерът на държавната субсидия за университетите 
вече няма да се определя само от броя на студентите, което е основен мотив за раздутия прием. В следващите години 
държавните пари, които се отпускат на университетите, ще зависят и от качеството на обучението, както и количеството и 
качеството на научните изследвания. В същото време още ще се намали и броят на студентите, субсидиран от държавата. 
През лятото на заседание на Министерския съвет финансовият министър Владислав Горанов прогнозира фалити на 
университети заради раздутия прием. От думите на просветния министър Меглена Кунева става ясно, че ще се стигне до 
сливане на специалности, които са били раздути. 
"Министерството на образованието и науката няма да толерира стремежа за разрастване на мрежата на висшите училища. 
Ние трябва да постигнем качество на висшето образование, а това е невъзможно, ако в условията на липсващи студенти 
университетите продължат да се разширяват и увеличават", заявила Кунева по време на заседание на Съвета на ректорите. 
По думите й част от решението на проблема с липсващите студенти е университетите да предоставят програми в областта 
на ученето през целия живот, съобщиха от пресцентъра на министерството. Според нея нямало как да си внесем 
демография, но имало как да си внесем студенти. 
 
Клуб Z 
 
√ Какво, къде и кога – по кои европрограми може да кандидатствате този сезон 
Прочетете кои са схемите, по които можете да пробвате късмета си сега или в следващите седмици. 
Една от големите ползи на членството в Евросъюза е достъпът до пълния чувал с пари, наречен оперативни програми. За 
добро или зло Брюксел преразпределя немалка част от нашите данъци, които взема под формата на годишна вноска в 
бюджета на ЕС. Идеята е по този начин да се насърчават икономически и социални сектори, които са: перспективни (наука, 
нови технологии); от ключово значение за подобряване на живота (образование, инфраструктура, саниране, интеграция 
на малцинствата); или просто от тях зависи хляба на европейците (селско стопанство). 
Предлагаме ви няколко програми, които са отворени за кандидатстване сега или предстои да тръгнат в следващите 
седмици: 
За селските райони  
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Държавен фонд "Земеделие" започна прием на документи за подобряване и разширяване на инфраструктура по 
Програмата за развитие на селските райони. Общият бюджет на подмярката е 341 млн. евро. 
За строителство и ремонт на общински пътища са отделени 150 млн. евро, за строителство и ремонт на улици и тротоари 
– 50 млн. евро, за водоснабдяване на селища с под 2000 жители – 85 млн. евро, за ремонт и обзавеждане на училища – 25 
млн. евро, за ремонт и обзавеждане на детски градини – 15 млн. евро, за изграждане и реставрация на културни обекти – 
10 млн. евро, за социална инфраструктура – 6 млн. евро. 
Програмата е насочена към общини, читалища, ВиК оператори, неправителствени организации. 
Срокът за кандидатстване е до 3 октомври 2016 г. 
За пазара на труда  
Министерството на труда и социалната политика обяви прием на документи по схемата"Активно включване", част от 
оперативна програма "Развитие на човешките ресурс". Целта й е хора с увреждания, техни близки, които им помагат, 
семейства с деца и трайно безработни да бъдат подпомогнати в намирането на работа. 
Бюджетът на програмата е 20 млн. лв. Минималният размер на проекта е 80 000 лв., а максималният – 391 166 лв. 
Мярката е насочена към общини, общински райони и доставчици на социални услуги, които може да си партнират с 
работодатели, посреднически агенции за работа, обучителни институции и организации, центрове за информация и 
професионално ориентиране, НПО. 
Проекти се подават до 31 октомври 2016 г. 
За учители  
Министерството на образованието и науката започна проекта "Твоят час", финансиран от оперативна програма "Наука и 
образование за интелигентен растеж". В първата фаза всички близо 2500 държавни и общински училища в страната ще 
получат общо 140 млн. лв. за извънкласни дейности. Парите са главно за учители. Акцент ще бъдат допълнителните уроци 
по български език и математика за ученици, които имат затруднения. Ще се дават пари и за нови обучения, които да 
направят училището по-атрактивно място – в областта на спорта, изкуствата, предприемачеството, науката и технологиите, 
програмирането и др. Схемата е насочена към училищата, както и към физическите и юридически лица, които предлагат 
образователни услуги – треньори по различни спортове, преподаватели по музикални инструменти, инструктори по танци, 
школи по езици и др. 
За иновации  
Накрая ще споменем и една вътрешна програма - Националният иновационен фонд ще приема проектни предложения от 
30 септември до 31 октомври 2016 г. 
Безвъзмездна помощ до 500 000 лв. ще се дава за научно-изследователски проект – не само от сектор "производство", но 
и в областта "Информационни и комуникационни технологии и информатика". В последната група влизат "облачни" 
технологии, управление на данни (Big data), уеб приложения за нови услуги и продукти, информационни подходи в 
творческите индустрии. Ще се финансират до 80% от разходите по проекта. Бюджетът за тази година е 5 млн. лв. 
 
Money.bg 
 
√ След тежкия юли китайската икономика се стабилизира 
Китайската икономика показа сигнали на възстановяване след лошите резултати за юли месец. През август 
производството, инвестициите и търговията надхвърлиха прогнозите, съобщава Bloomberg. Индустриалното производство 
във втората по големина икономика в света е отчело ръст от 6,3% в сравнение с година по-рано при очаквания за 
нарастване от 6,2 на сто. 
През миналия месец търговията в Китай се е изкачила с 10,6% при 10,2% през юли. Инвестициите отчитат нарастване с 8,1% 
за първите осем месеца на годината. "Икономиката изглежда стабилна, така че не се очаква намаляване на основните 
лихви или намаляване на резервите заради опасенията от финансови рискове и имотен балон", коментира Лари Ху, който 
е главен икономист във фирмата Macquarie Securities.  
"Правителството трябва да е доволно от тези резултати. Сега властите могат да се фокусира върху структурни реформи, 
като либерализация на финансовата система и поддържането на гъвкава парична политика", посочва Реймънд Юнг от 
Australia & New Zealend Banking Group в Хонконг. 
 
Инвестор.БГ 
 
√ Пазарът на логистични площи в Европа е привлякъл рекордни инвестиции 
Активността във водещия досега пазар - Великобритания, намалява за сметка на други пазари. 
Инвестиционният пазар на индустриални и логистични площи в Европа отчита рекордни инвестиции през първата 
половина на годината, показват данни на консултантската компания CBRE. 
Активността на водещия пазар в този сегмент – Великобритания, обаче отслабва заради Brexit, отчита компанията. Обемът 
на инвестициите на Острова се свива до 45% от общия обем на вложенията в Европа от 60% година по-рано. 
Засилва се обаче активността на инвеститорите на останалите европейски пазари, а статистиката показва все по-голямото 
значение на този клас активи за инвеститорите в бизнес имоти на Стария континент, посочва се в доклада на компанията. 
Засилване на активността се наблюдава в Холандия, Германия, Италия и Чехия, отчитат експертите.  
Заради засилената активност на инвеститори и наематели делът на незаетите площи в сегмента на индустриалните и 
логистични имоти в Европа намалява до средните 5,5%, показват още данните. 
Основен тласък на много от пазарите дава недостигът на модерни площи, което насърчава и спекулативното строителство. 



5 

 

 

Активността обаче оказва натиск върху доходността от инвестициите в логистични и индустриални площи. Най-осезаемо 
се усеща спадът в Германия, Франция и Испания. 
 
Profit.bg 
 
√ Топ 20 на държавите, насърчаващи дигиталното предприемачество 
Консултантската и счетоводна компания EY публикува анализ на дигиталното предприемачество в Г-20. В него компанията 
оценява страните членки на Г-20 според това доколко добри условия създават по този показател. 
EY е взела предвид четири фактора: достъп до финансиране, предприемаческа култура, регулации и данъци (наречени 
дигитална бизнес среда в доклада), образование и подкрепа (наречени дигитална база данни и IT пазар). 
За всяка категория EY е дала на страните оценка от едно до десет. Компанията не разкрива точната методология, но 
посочва, че голям фактор е броят на патентите, генерирани от всяка държава, а не просто броят на новосъздадените 
компании. 
Business Insider публикува топ 20 на държавите, насърчаващи дигиталното предприемачество. 
 
20. Русия = 1.99 
Достъп до финансиране: 3.53 
Дигитална бизнес среда: 5.53 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 4.18 
Дигитална база данни и IT пазар: 3.39 
 
19. Индия = 2.46 
Достъп до финансиране: 5.20 
Дигитална бизнес среда: 5.53 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 3.85 
Дигитална база данни и IT пазар: 2.40 
 
18. Италия = 2.51 
Достъп до финансиране: 2.45 
Дигитална бизнес среда: 4.87 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 5.66 
Дигитална база данни и IT пазар: 4.38 
 
17. Аржентина = 2.59 
Достъп до финансиране: 1.17 
Дигитална бизнес среда: 2.85 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 4.31 
Дигитална база данни и IT пазар: 2.68 
 
16. Китай = 3.68 
Достъп до финансиране: 5.59 
Дигитална бизнес среда: 4.47 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 4.53 
Дигитална база данни и IT пазар: 4.36 
 
15. Мексико = 3.77 
Достъп до финансиране: 3.39 
Дигитална бизнес среда: 4.37 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 2.39 
Дигитална база данни и IT пазар: 4.16 
 
14. Индонезия = 4.15 
Достъп до финансиране: 5.71 
Дигитална бизнес среда: 4.56 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 3.34 
Дигитална база данни и IT пазар: 4.13 
 
13. Турция = 4.45 
Достъп до финансиране: 4.57 
Дигитална бизнес среда: 4.96 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 5.00 
Дигитална база данни и IT пазар: 3.22 
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12. Южна Африка = 4.61 
Достъп до финансиране: 6.91 
Дигитална бизнес среда: 5.19 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 3.85 
Дигитална база данни и IT пазар: 4.37 
 
11. Бразилия = 4.84 
Достъп до финансиране: 4.14 
Дигитална бизнес среда: 3.39 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 1.87 
Дигитална база данни и IT пазар: 2.57 
 
10. Франция = 6.10 
Достъп до финансиране: 7.01 
Дигитална бизнес среда: 5.91 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 7.60 
Дигитална база данни и IT пазар: 7.49 
 
9. Южна Корея = 6.45 
Достъп до финансиране: 3.79 
Дигитална бизнес среда: 6.66 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 7.26 
Дигитална база данни и IT пазар: 6.06 
 
8. ЕС = 6.46 
Достъп до финансиране: 5.54 
Дигитална бизнес среда: 6.28 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 6.72 
Дигитална база данни и IT пазар: 7.11 
 
7. Саудитска Арабия = 6.56 
Достъп до финансиране: 6.59 
Дигитална бизнес среда: 6.30 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 4.43 
Дигитална база данни и IT пазар: 5.20 
 
6. Австралия = 7.33 
Достъп до финансиране: 7.14 
Дигитална бизнес среда: 6.31 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 7.69 
Дигитална база данни и IT пазар: 7.40 
 
5. Канада = 7.80 
Достъп до финансиране: 8.09 
Дигитална бизнес среда: 7.27 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 7.58 
Дигитална база данни и IT пазар: 7.64 
 
4. Великобритания = 7.69 
Достъп до финансиране: 8.09 
Дигитална бизнес среда: 7.27 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 7.58 
Дигитална база данни и IT пазар: 8.96 
 
3. Япония = 7.97 
Достъп до финансиране: 7.37 
Дигитална бизнес среда: 6.34 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 7.72 
Дигитална база данни и IT пазар: 7.56 
 
2. Германия = 8.65 
Достъп до финансиране: 6.45 
Дигитална бизнес среда: 6.48 
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Дигитални умения и предприемаческо образование: 6.70 
Дигитална база данни и IT пазар: 7.82 
 
1. САЩ = 9.67 
Достъп до финансиране: 8.08 
Дигитална бизнес среда: 6.85 
Дигитални умения и предприемаческо образование: 8.44 
Дигитална база данни и IT пазар: 9.10 


