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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
BG on air 
 
√ Без увеличение на минималните осигурителни доходи през 2017 г. 
Изтече и удълженият срок за договаряне на нови прагове. 
Три непоколебими позиции - това е равносметката след поредните провалени преговори на тема осигурителни доходи. 
"Няма да има споразумение, няма нужда да се отлага за трети път крайния срок за подписване на такива", 
коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.  

Синдикатите настояват за скок в работната заплата, бизнесът отказва да преговаря 
за нови минимални прагове, а държавата обмисля административно запазване на 
сегашните стойности за всяка професия, по която няма постигнато съгласие. 
На практика съгласие няма в нито един икономически сектор. Единственият изход 
остава обявяването на нулева година, т.е. минималните доходи за всяка професия се 
остават същите като тази година.  
Още по темата вижте в репортажа на Методи Владимиров. 
 
Факти 
 
√ Преговорите за минималните осигурителни прагове се провалиха 
Лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов прие без критика окончателния отказ на 
работодателите да преговарят за минималните осигурителни прагове за догодина. 
Според него, ако работодателите са имали сериозни намерения, са щели да 
използват времето през изминалата година, за да обсъдят със синдикатите и 
минималните прагове, и механизма за определяне на минималната заплата. 

Днес изтича крайният срок, в който двете страни трябваше да водят преговори за праговете през 2017-а година, а 
работодателските организации обявиха, че договорените прагове в четири от икономическите дейности са невалидни, тъй 
като съответните браншови структури са оттеглили подписите си. 
"Ние с КНСБ сме внесли предложение за механизъм, базиран на 131 Конвенция на МОТ, за която работодателите от нас 
научиха, не знаеха, че има такава. Такива предложения сме внесли през април тази година, не сме чули досега една 
думичка. Всички легитимни канали са запълнени с това предложение. Извън някакъв политически смисъл, нищо друго не 
виждам тук. Не може да не се стигне до служебно увеличение, доколкото е планиран нов размер на минималната заплата. 
Следователно поне тези прагове, които са под нея, ще се увеличат", добави Манолов. 
Национално представителните работодателски организации окончателно няма да участват в договарянето на 
минималните осигурителни доходи за 2017 г. Това съобщиха от 4-те бизнес организации (КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП) в писмо 
до представители на правителството и медиите. 
Работодателите не могат да се разберат със синдикатите за увеличението на минималните осигурителни прагове. 
Те не са постигнали споразумение в нито една от 85-те икономически дейности, което означава, че годината ще бъде 
обявена за нулева и осигуровките ще няма да се повишават. 
Браншовите организации, членуващи в работодателските обединения, също не желаят вдигане на осигуровките. 
Бизнесът смята, че повишаването на осигурителните прагове води до разширяване на сивия сектор и по-скоро пречи, 
отколкото помага за изсветляване на икономиката. 
Те искат по-широк социален диалог, с помощта на който да се изработи обективен механизъм за определяне на 
минималната работна заплата, вместо тя да се решава по политически причини. 
До приемането на подобен механизъм членовете на работодателските организации замразяват преговорите за 
колективни трудови договори със служителите си. 
 
Economy.bg 
 
√ Работодателите отказаха да участват в преговорите за минимални осигурителни прагове 
Те призоваха за възстановяване на преговорите. 
Представители на 4-те национално представени работодателски организации изпратиха писмо до вицепремиера 
Томислав Дончев и до министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и финансите Владислав Горанов. В 

http://www.bgonair.bg/economy/2016-09-16/bez-uvelichenie-na-minimalnite-osiguritelni-dohodi-prez-2017-g


2 

 

 

него те информират, че са постигнали договореност по между си, според която "отказват да участват в договарянето на 
минималните осигурителни доходи за 2017". 
От АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ също така уточняват, че "Цитираните в средствата за масово осведомяване подписани 
споразумения в четири икономически дейности са невалидни, тъй като в три от тези дейности подписите на браншовите 
организации вече са оттеглени, а в единствената останала е предприета процедура по денонсирането му."  
Освен това работодателите отбелязват, че споразуменията са сключени преди официалния старт на процедурата по 
преговори и преди Министерството на труда и социалната политика да е издало своите указания за преговорния процес и 
поради тази причина, те са невалидни. 
Писмото на работодателите завършва с призив за възстановяване на преговорния процес: 
"С оглед възстановяването на нормален социален диалог в страната, а именно посредством преговори, а не задочен 
диалог в средствата за масова комуникация, представителните на национално равнище организации на работодателите в 
България, декларират своята готовност за конструктивни дебати по изработването на обективен механизъм за определяне 
на МРЗ. До неговото приемане призовават своите членове да замразят преговорите за сключване на колективни трудови 
договори, в духа на най-добрите практики на европейския социален диалог." 
 
Списание „Икономист“  
 
√ В новия, 37 брой на списание „Икономист“ с ексклузивно съдържание от The 
Economist четете: 
БОЙ ПОСЛЕДЕН 
Бизнесът: Минимални заплати по браншове вместа минимални осигурителни 
прагове; 
Четири работодателски организации бойкотираха Тристраннния съвет, само една 
остана да преговаря; КРИБ, БСК И АИКБ обвиниха ССИ, че лъже за броя на 
членовете си. 
Цялата статия и интервютата в нея може да прочетете на следния 
адрес: http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2016/09/Ikonomist.pdf   
 
Банкеръ 
 
√ Бизнесът бойкотира и колективните трудови договори 
Бизнесът няма да участва в преговори със синдикатите за определяне на 
минималния осигурителен доход (МОД) за следващата година.  
Тази позиция на четирите от петте най-големи работодателски организации - 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-
промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) беше изпратена до 
вицепремиера Томислав Дончев и министрите на финансите и труда Владислав Горанов и Зорница Русинова. 
Освен към бойкот на договарянето на МОД в писмото си бизнесът призовава призовават своите членове да замразят 
преговорите за сключване на колективни трудови договори, "в духа на най-добрите практики на европейския социален 
диалог", докато не бъде изготвен обективен механизъм за определяне на минималната работна заплата. 
Решението на работодателските организации идва след като стана ясно, че някои от членовете им са участвали в преговори 
и дори са сключили споразумения. Съществуват подозрения, че и най-новата, призната от правителството работодателска 
организация - Съюзът за стопанска инициатива (ССИ), също участва в договарянето на МОД за следващата година. 
"Подписаните споразумения в четири икономически дейности са невалидни, тъй като в три от тези дейности подписите на 
браншовите организации вече са оттеглени, а в единствената останала е предприета процедура по денонсирането му. 
Въпросните споразумения са сключени преди официалния старт на процедурата по преговори и преди Министерството на 
труда и социалната политика да е издало своите указания за преговорния процес и поради тази причина не са валидни. 
Още повече, че множество браншови организации от въпросните четири икономически дейности, членуващи в НПРО, 
писмено са заявили своята воля преговори за определянето на минимални осигурителни доходи в тези дейности за 2017 
г. да не се водят", пише в писмото на работодателските организации. 
Преговорите между синдикатите и работодателските организации за определяне на минималния осигурителен доход 
трябва да приключат днес. След което Националният съвет за тристранно сътрудничество трябва да вземе решение за 
окончателния размер на осигурителния доход за 2017-а. Така в крайна сметка трябва да се изясни какви приходи ще има 
държавата от минималните осигуровки и те да залегнат в бюджета за догодина. 
До края на 2016-а страната ни трябва да започне и процеса на ратификация на Конвенция 131 на Международната 
организация на труда. Тя предвижда договарянето на минималната и средната работна заплата по браншове да е 
комбинация от преговори и автоматична формула, която отчита средната заплата, инфлацията и жизнения стандарт. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Econ.bg 
 
√ Сезонната заетост продължава да подкрепя спада на безработицата и през август 
На работа през август 2016 г. са постъпили общо 19 789 безработни лица, от които 15 348 – на първичния пазар на труда. В 
субсидирана заетост са включени 4 441 безработни лица 
Сезонната заетост продължава да подкрепя спада на безработицата и през август, показват данните на Агенцията по 
заетостта.  
Нивото на безработицата се е понижило с 0,2 процентни пункта спрямо юли и с 1,3 процентни пункта спрямо август 2015 
г. до 8%, отчита aгенцията.  
В края на месец август в бюрата по труда са регистрирани 261 525 безработни лица.  
Спрямо юли те намаляват с 6 575 лица. На годишна база безработните са значително по-малко – с 45 296 лица, а спрямо 
края на декември 2015 г. намаляват с 67 396 души, сочат още данните на институцията.  
На работа през август 2016 г. са постъпили общо 19 789 безработни лица, от които 15 348 – на първичния пазар на труда. В 
субсидирана заетост са включени 4 441 безработни лица. От тях 2 187 души са започнали работа по програми за заетост, а 
146 – по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта.  
По схеми на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" на работа са постъпили 2 108 безработни.  
През август в бюрата по труда са заявени 18 934 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е 
обявил 10 166, които са близо 54% от всички заявени свободни работни места през месеца.  
Най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от работодатели в 
сезоннозависимите дейности – от преработващата промишленост (4 061 места), от образованието (3 328 места), от 
административно-стопанските дейности (3 312 места), от търговията (2 191 места), от хотелиерството и ресторантьорството 
(817 места) и други.  
През осмия месец на годината делът на свободните позиции за специалисти е нараснал с 16 процентни пункта спрямо 
юли, за сметка на свиването на дела на работните места без изисквания за квалификация, отчитат още от Агенцията. 
 
 „Дума“ 
 
√ БНБ отчете позитивен платежен баланс на страната ни 
Търговското салдо на България през юли остава отрицателно и в размер на 32,8 млн. евро спрямо дефицит за 254,2 млн. 
евро преди година, докато за януари–юли търговското салдо е на дефицит от 848,6 млн. евро при дефицит за 1,3 млрд. 
евро за същия период на предходната година. Това показват данните на Българската централна банка. 
През юли платежният баланс на България остава положителен и бележи солидно подобрение за първите седем месеца на 
годината. Балансът по текущата и капиталовата сметка на България през юли е положителен и възлиза на 635,7 млн. евро 
при излишък от 566 млн. евро през юли 2015 година. За първите седем месеца на годината салдото по текущата и 
капиталовата сметка е положително и в размер на цели 2,2 млрд. евро, което е 4,9% от прогнозирания БВП, при излишък 
за 1,2 млрд. евро - 2,7% от БВП през същия период на миналата година. През юли салдото само по текущата сметка е 
положително и възлиза на 513,4 млн. евро спрямо излишък за 470,7 млн. евро година по-рано, докато в рамките на първите 
седем месеца на годината текущата сметка е на положителен баланс от 1,2935 млрд. евро (2,8% от БВП) спрямо излишък 
за 380,5 млн. евро - 0,9% от БВП през периода януари–юли 2015 година. 
 
„Политика“ 
 
√ Македония изпревари Русия и Китай по импорт на БГ стоки 
Македония изпревари Русия и Китай по внос на български стоки. Това показват предварителните данни на Националния 
статистически институт (НСИ) за експорта ни за трети страни от началото на годината до края на юли. 
За първите седем месеца на тази година за Македония от страната ни са изнесени стоки за 447,3 млн. лв., а за Руската 
федерация – за 368,4 млн. лв. Причината за любопитната смяна на позициите е продължаващото ембарго срещу Русия, от 
което българският износ пострада. От януари до юли тази година той е намалял с близо 24 на сто. В същото време за 
Македония се отчита ръст на експорта от близо 5%. 
Пазар номер за България извън Общността продължава да е Турция, но и при него се отчита сериозен спад на експорта. 
Общо за ЕС и за трети страни от януари до юли са изнесени стоки на обща стойност 25,7 млрд. лв. Спрямо същия период 
на 2015 г. това е намаление с 3,1%. 
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Дарик радио 
 
√ Магистрала "Хемус" да минава през Русе предлага главният архитект на Варна 
Проектирането на магистрала "Хемус" през Русе ще има сериозен икономически ефект върху Варна, тъй като ще свърже 
морския град с Букурещ. Дължината на трасето ще се увеличи с 28 километра, но цената за строителство няма да е по-
висока от сегашния проект, тъй по новото трасе няма сериозни препятствия на релефа. Това заяви в предаването "Зала 
Пленарна" по Дарик главният архитект на Варна Бузев, според когото времето за пътуване ще се увеличи само с 10-15 
минути. 
11 искат да строят 9,3 км от "Хемус" 
"Това ще е връзката ни с Букурещ. Там има истинска средна класа, която може да бъде привлечена като туристи, както и 
да се развива бизнес с румънската столица", коментира Бузев. Според него новото трасе ще улесни и транзитно 
преминаващите през страната ни граждани на северната ни съседка.  
Какво предлагат кандидатите за главен архитект на Варна: Виктор Бузев 
Привърженик на идеята бил и бившият главен архитект на София Петър Диков, добави още Бузев, който в своята концепция 
при кандидатстването за поста беше посочил, че постоянно трябва да се защитава тезата за магистрала "Хемус" през Русе 
в посока София. 
 
„24 часа“ 
 
√ 16 гимназии вече обучават чрез работа 
Президентът Росен Плевнелиев и посланикът на Швейцария Денис Кнобел откриха заедно с 27-те ученици новата учебна 
година.  
Може би аз съм най-щастливият в този училищен двор. Това каза президентът Росен Плевнелиев при откриването на 
паралелка за дуално обучение по професия “Електротехник”, специалност “Електрообзавеждане на производството” в 
Професионалната гимназия по механоелектроника “Н. Й. Вапцаров” в София. 27 ученици ще се обучават по проект 
ДОМИНО за 4 години.  
Дуалното обучение е най-сигурната мярка за елиминиране на младежката безработица и швейцарският опит най-лесно и 
най-успешно може да се приложи в България, каза още Росен Плевнелиев и припомни, че въвеждането на дуалната 
система на образование и обучение е един от поетите от президентската институция ангажименти от 2012 г. По време на 
официалното посещение на Плевнелиев в Швейцария в края на 2014 г. беше обявена инициативата за създаването на 
тематичен фонд за изпълнение на проект “Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в 
българската образователна система”.  
Споразумението между България и Швейцария за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската 
образователна система беше подписано у нас през април 2015 г., а проектът е финансиран от Швейцария с 3,5 млн. 
швейцарски франка. В 16 професионални училища вече е въведено обучението чрез работа. 27-те ученици от гимназия 
“Вапцаров” в 9-и и 10-и клас ще получават месечна стипендия от 50 лв. от Швецария. В последните 2 класа пък ще вземат 
заплати от предприятията, където работят и учат. За теорията в училище ще са 2 дни, а практиката ще е 3.  
“ЧЕЗ е една от първите фирми, която подкрепя дуалното обучение по електротехника”, каза Карел Крал, регионален 
мениджър на компанията за България. 
 
Industry Info 
 
√ В ТУ - София ще се проведат дни на кариерата на 25 и 26 октомври 
Техническият университет-София организира дни на кариерата, които ще се проведат на територията на университета 
между 25 и 26 октомври. Тази година мероприятието ще бъде позиционирано в три учебни корпуса на университета – 1-и 
учебен корпус – ректорат, 2-и учебен корпус и 12-и учебен корпус. Изложението се провежда за единадесета поредна 
година и предоставя възможност за директен контакт между студентите и фирмите – техни потенциални работодатели, 
които ще могат да представят информация за своята дейност, за свободни работни и стажантски позиции, както и да се 
срещнат и разговарят със заинтересовани студенти. В рамките на мероприятието ще се проведат и фирмени презентации 
в 12 блок на различни работодатели.  
 
Pixelmedia.bg 
 
√ ВУЗФ организира Innovation Bootcamp 
Висшият университет по застраховане и финанси (ВУЗФ) започва Магистърската програма по иновации, предприемачество 
и финанси. Програмата съчетава практично, казусно-ориентирано обучение с формалното образование, с което получавате 
тежестта на дипломата. 
Специалното събитие в стипендиантския конкурс на Магистратурата е Innovation Bootcamp. Участницитe в Innovation 
Bootcamp имат задача да генерират идеи за иновации в областта на edutainment (образование чрез забавление). Те ще 
получат насоки от фасилитатори в Магистратура "Иновации, предприемачество и финанси" чрез техники за генериране на 
идеи и подходи за пазарната им верификация. Всеки от тях ще решава своя казус самостоятелно, а подкрепа ще получат 
от ментори – alumni на магистърската програма. 
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В специалното събитието ще се включат и партньорите от ING Bank и SoftServe. Техни представители ще споделят реални 
практики от компаниите и ще стимулират участниците към креативност. 
Най-добрите 5 участника в решаването на казуса по време на Innovation Bootcamp ще получат 40% стипендия за участие в 
програмата от ноември 2016г. и менторски срещи с alumni на програмата. 
Магистратура "Иновации, предприемачество и финанси" е съвместна програма на Висше Училище по Застраховане и 
Финанси и The Business Institute. Тя съчетава практичното, казусо-ориентирано обучение с формалното образование с 
диплома. Програмата включва: 
• работа по реални казуси, методологии и инструменти от световни университети като Harvard Business Publishing, 
Strategyzer, Lean Launchpad и други.  
• директна връзка с бизнеса и контакт с преподаватели-практици и гост-говорители. 
• създаване на устойчиви професионални контакти и среда от съмишленици. 
 


