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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ПОСОЧИ ОБЛЕКЧАВАНЕТО НА ТРУДОВАТА ИМИГРАЦИЯ И СТАРТИРАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
КАТО КЛЮЧОВИ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за пореден път подчерта нуждата от облекчаване на режима за 
внос на работна сила и стартиране на повече програми за обучение, в т.ч. на заети лица, като решение на голяма част от 
проблемите на пазара на труда у нас. Това стана ясно по време на проведена среща с изпълнителния директор на Агенция 
по заетостта (АЗ) Полина Маринова. Участие в нея взеха и Кремена Калчева и Лиляна Георгиева, които отговарят за 
координацията и контрола на услугите по заетостта и за международната миграция и трудовото посредничество в АЗ. 
„Липсата на човешки ресурси е един от двата най-сериозни проблема, пред който е изправен бизнесът в момента. Наша 
основна цел е да работим за облекчаване на трудовата имиграция по примера на най-добрите европейски практики. За 
българските работодатели няма нищо по-добро от местните кадри, но за съжаление тях ги няма на пазара на труда. По 
данни на НСИ безработицата у нас е на санитарния минимум,  под 4%“, заяви председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
Членовете на Националния съвет на АИКБ предложиха програмите за обучения на заети лица да бъдат по-гъвкави, като се 
даде възможност на работодателя да бъде одобряван еднократно, след което в рамките на годината да може да получава 
средства за обучение на новонаети и заети лица според нуждите си. 
Изпълнителният директор на агенцията Полина Маринова посочи, че през 2023 г. се предвижда обединяване на повече 
финансови стимули в една програма, която работодателите могат да използват за наемане на работници. Тя ще дава и 
възможност работодателите да определят и ментор за обучение на новонаетите лица, който ще бъде субсидиран от АЗ. 
„Имам амбиция да възстановя дейността на Съвета към изпълнителния директор на Агенция по заетостта, в който разчитам 
на вашите становища и експертиза, за да продължим добрата съвместна работа на Агенцията и социалните партньори, в 
частност и с АИКБ. В близко бъдеще се надяваме да дадем своя принос към повишаване на заетостта на пазара на труда, 
тъй като въпреки липсата на одобрен към момента национален план за действие, още през януари ще продължи 
реализацията на някои програми и мерки за субсидирана от държавния бюджет заетост, както и за обучения на безработни 
и заети лица, в т.ч. чрез дуално обучение. Предстои до месец стартиране и на два проекта, финансирани по Програма 
„Развитие на човешките ресурси“, в т.ч. „Родители в заетост“, която е добре позната на бизнеса и на семействата с малки 
деца, за които по проекта се осигуряват детегледачи. Новият проект „Започвам работа“ е с 3 компонента, насочени към 
т.нар. неактивни лица, т.е. тези, които не учат, не работят, а и не търсят работа, като няма да има ограничения по отношение 
на възраст, престой като безработен, наличие на трайни увреждания и др.“, допълни още Маринова. 
Експертите от Агенцията посочиха още няколко възможности, върху които работят, за облекчаване на предприятията при 
наемане на кадри. Сред тях са възможността за електронно подписване и отчитане на договори и стартирането на 
обучения с ваучери чрез електронна система. 
По време на срещата бяха обсъдени предстоящи промени в законови и подзаконови нормативни документи за 
насърчаване на заетостта, за миграцията и трудовата мобилност,  утвърждаване и стартиране на Националния план за 
действие по заетостта за 2023 г., както и конкретни предложения от страна на браншови организации, членове на АИКБ, 
във връзка с изменение на Закона за трудова миграция и мобилност, касаещи условията за достъп до пазара на труда на 
работници – граждани на трети държави, възможностите за провеждане на дуални обучения за възрастни, въвеждането 
на повече електронни услуги от АЗ и тяхното популяризиране, мерки за ограничаване на измамите от т.нар. 
„професионални безработни“, „френска безработица“, обединяване на усилията при провежданото от Агенцията по 
заетостта проучване на потребностите от кадри, активиране на неактивни лица и други важни за бизнеса дейности. 
 
Economy.bg 
 
√ АИКБ: Трябва да се облекчи режима за внос на работна сила у нас 
Липсата на човешки ресурси е един от двата най-сериозни проблема, пред който е изправен бизнесът в момента 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за пореден път подчерта нуждата от облекчаване на режима за 
внос на работна сила и стартиране на повече програми за обучение, в т.ч. на заети лица, като решение на голяма част от 
проблемите на пазара на труда у нас. Това стана ясно по време на проведена среща с изпълнителния директор на Агенция 
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по заетостта (АЗ) Полина Маринова. Участие в нея взеха и Кремена Калчева и Лиляна Георгиева, които отговарят за 
координацията и контрола на услугите по заетостта и за международната миграция и трудовото посредничество в АЗ. 
„Липсата на човешки ресурси е един от двата най-сериозни проблема, пред който е изправен бизнесът в момента. Наша 
основна цел е да работим за облекчаване на трудовата имиграция по примера на най-добрите европейски практики. За 
българските работодатели няма нищо по-добро от местните кадри, но за съжаление тях ги няма на пазара на труда. По 
данни на НСИ безработицата у нас е на санитарния минимум, под 4%“, заяви председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
Членовете на Националния съвет на АИКБ предложиха програмите за обучения на заети лица да бъдат по-гъвкави, като се 
даде възможност на работодателя да бъде одобряван еднократно, след което в рамките на годината да може да получава 
средства за обучение на новонаети и заети лица според нуждите си. 
Изпълнителният директор на агенцията Полина Маринова посочи, че през 2023 г. се предвижда обединяване на повече 
финансови стимули в една програма, която работодателите могат да използват за наемане на работници. Тя ще дава и 
възможност работодателите да определят и ментор за обучение на новонаетите лица, който ще бъде субсидиран от АЗ. 
„Имам амбиция да възстановя дейността на Съвета към изпълнителния директор на Агенция по заетостта, в който разчитам 
на вашите становища и експертиза, за да продължим добрата съвместна работа на Агенцията и социалните партньори, в 
частност и с АИКБ. В близко бъдеще се надяваме да дадем своя принос към повишаване на заетостта на пазара на труда, 
тъй като въпреки липсата на одобрен към момента национален план за действие, още през януари ще продължи 
реализацията на някои програми и мерки за субсидирана от държавния бюджет заетост, както и за обучения на безработни 
и заети лица, в т.ч. чрез дуално обучение. Предстои до месец стартиране и на два проекта, финансирани по Програма 
„Развитие на човешките ресурси“, в т.ч. „Родители в заетост“, която е добре позната на бизнеса и на семействата с малки 
деца, за които по проекта се осигуряват детегледачи. Новият проект „Започвам работа“ е с 3 компонента, насочени към 
т.нар. неактивни лица, т.е. тези, които не учат, не работят, а и не търсят работа, като няма да има ограничения по отношение 
на възраст, престой като безработен, наличие на трайни увреждания и др.“, допълни още Маринова. 
Експертите от Агенцията посочиха още няколко възможности, върху които работят, за облекчаване на предприятията при 
наемане на кадри. Сред тях са възможността за електронно подписване и отчитане на договори и стартирането на 
обучения с ваучери чрез електронна система. 
По време на срещата бяха обсъдени предстоящи промени в законови и подзаконови нормативни документи за 
насърчаване на заетостта, за миграцията и трудовата мобилност, утвърждаване и стартиране на Националния план за 
действие по заетостта за 2023 г., както и конкретни предложения от страна на браншови организации, членове на АИКБ, 
във връзка с изменение на Закона за трудова миграция и мобилност, касаещи условията за достъп до пазара на труда на 
работници - граждани на трети държави, възможностите за провеждане на дуални обучения за възрастни, въвеждането 
на повече електронни услуги от АЗ и тяхното популяризиране, мерки за ограничаване на измамите от т.нар. 
„професионални безработни“, „френска безработица“, обединяване на усилията при провежданото от Агенцията по 
заетостта проучване на потребностите от кадри, активиране на неактивни лица и други важни за бизнеса дейности. 
 
24 часа 
 
√ АИКБ: Облекчаването на трудовата имиграция е ключово за пазара на труда 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) за пореден път подчерта нуждата от облекчаване на режима за 
внос на работна сила и стартиране на повече програми за обучение, в т.ч. на заети лица, като решение на голяма част от 
проблемите на пазара на труда у нас. Това стана ясно по време на проведена среща с изпълнителния директор на Агенция 
по заетостта (АЗ) Полина Маринова. Участие в нея взеха и Кремена Калчева и Лиляна Георгиева, които отговарят за 
координацията и контрола на услугите по заетостта и за международната миграция и трудовото посредничество в АЗ. 
„Липсата на човешки ресурси е един от двата най-сериозни проблема, пред който е изправен бизнесът в момента. Наша 
основна цел е да работим за облекчаване на трудовата имиграция по примера на най-добрите европейски практики. За 
българските работодатели няма нищо по-добро от местните кадри, но за съжаление тях ги няма на пазара на труда. По  
данни на НСИ безработицата у нас е на санитарния минимум, под 4%“, заяви председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
Членовете на Националния съвет на АИКБ предложиха програмите за обучения на заети лица да бъдат по-гъвкави, като се 
даде възможност на работодателя да бъде одобряван еднократно, след което в рамките на годината да може да получава 
средства за обучение на новонаети и заети лица според нуждите си. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

БНТ 
 
√ Нелегалната миграция и борбата с тероризма ще обсъди главният прокурор Иван Гешев в Турция 
Главният прокурор Иван Гешев е на посещение в Турция. От българска страна в делегацията участва и завеждащият отдел 
„Международен“ при Върховната касационна прокуратура Цветомир Йосифов, съобщиха от пресцентъра на 
прокуратурата. 
В Анкара са планирани срещи на Иван Гешев с министъра на вътрешните работи Сюлейман Сойлу и министъра на 
правосъдието Бекир Боздаг. 
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По време на разговорите между ръководителите на българската и турската прокуратури ще бъдат обсъдени 
наказателноправни въпроси от взаимен интерес и борбата с тероризма. 
Акцент при срещите на българския главен прокурор с турските официални лица ще бъде поставен и върху общите усилия 
по противодействие на засиления миграционен натиск в региона и пресичане дейността на трансграничните канали за този 
вид престъпност. 
 
√ Начало на данъчната кампания за 2023 година 
От днес могат да се подават данъчните декларации на физическите лица 
Започва данъчната кампания. От днес могат да се подават данъчните декларации на физическите лица. От началото на 
март в електронния портал на приходната агенция с електронен подпис или ПИК ще бъде достъпна услугата за 
предварително попълнени данъчни декларации. 
Това може да стане след като са подадени данните от работодателите. В нея могат да бъдат вписани автоматично данни 
за получени през 2022 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, както и доходи от наем за 
имоти. 
Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на 
доходите и плащане на дължимия данък - е 2 май, първият работен ден след 30 април, напомнят от приходната агенция. 
 
БНР 
 
√ Хора с увреждания излизат на протест пред Министерския съвет 
Хора с увреждания излизат на протест пред Министерския съвет с искане за незабавно приемане на новата формула за 
освидетелстване от ТЕЛК. Тя беше предложена от здравното министерство в средата на ноември, но нормативните 
промени все още не са гласувани от правителството. 
Преди няколко дни министър Асен Меджидиев обяви, че предложението ще претърпи изменения. 
Най-високият процент на най-тежкото увреждане плюс 20% от сбора на процентите на останалите увреждания – така 
изглежда предложената преди два месеца формула за изчисляване на намалена работоспособност. 
За нейното влизане в сила настояват организации на хората с увреждания. Сред тях е Павлина Григорова. 
"Искаме някой да вземе под внимание това, че десетки хиляди хора в България са с унищожени инвалидни права заради 
неадекватна медицинска експертиза. Това, че хиляди хора в момента са без пенсии, чакащи, някакви безумни срокове от 
3,4 5 и 11 месеца дори за преосвидетелстване." 
Протестът ще се случи преди насрочената за следобед среща на здравния министър с представители на ТЕЛК комисии и 
управители на лечебни заведения, в които работят лекарите и администрацията. 
Миналата седмица Асен Меджидиев заяви, че е нужно оптимизиране на процеса по освидетелстване и вдигане на 
възнагражденията на работещите в тази система. 
 
√ Започва подписка за национален референдум за запазване на българския лев 
От утре стартира подписката за провеждане на Национален референдум за запазването на българския лев и на финансовия 
суверенитет на страната, съобщи на брифинг в Перник народният представител от ПП „Възраждане” Димо Дренчев. 
В рамките на три месеца трябва да бъдат събрани 400 хиляди валидни подписа, каза Димо Дренчев. В кампанията, освен 
симпатизанти на "Възраждане", ще се включат и представители на Инициативния комитет за защита на българския лев, 
който бе учреден през ноември миналата година.  
„Възраждане” застава твърдо зад инициативата, подчертаха от местната структура. 
В Перник ще има няколко мобилни пункта на открито в кварталите и в централната част на града. Организация по събиране 
на подписи ще бъде направена и в останалите общини от областта. Активно подписи ще се събират и по време на 
тридневния фестивал на маскарадните игри "Сурва". 
Според Димо Дренчев влизането на България в еврозоната ще доведе до много негативи, сред които загуба на монетарния 
ни суверенитет, трупане на дългове, инфлация, нестабилност в банковата ни система. 
 
√ МРРБ: Общата стойност на възложеното строителство, по което има незаконни дейности, е 1,2 млрд. лева 
Регионалното министерство го удари на молба депутатите да приемат промени в текущите нормативни документи, които 
да узаконят направеното незаконно пътно строителство. Става въпрос за участъци от магистрала "Хемус", републикански 
и общински пътища, ремонт на язовири.  
Молбата - в Закона за устройство на територията да бъде въведен принцип на търпимост на незаконните строежи, не е от 
вчера. Предложението вече е минало през служебното правителство и е на етап ресорна комисия в парламент. Макар и 
тази сряда то да е в дневния ред на регионалната комисия, служебният регионален министър Иван Шишков, припомня, че 
точката лесно може да отпадне от дневния ред, както вече се е случвало.  
За да успокои обаче, че предложението не е узаконяване на незаконни строежи, регионалният министър прави уговорката, 
че все пак ще трябва да има документи дали обектите отговарят на документацията и на ПУП-овете. "Не предлагаме 
амнистия, а процедура, по която да се направи така, че да може да бъде въведено за търпимо, когато отговаря на 
съответните норми", обяснява Шишков.  
Само бившият регионален министър и настоящ депутат Виолета Комитова каза, че промяна в подобна посока би била 
полезна. Но отговорът дали депутатите биха подкрепили законовите промени за "търпимост" на определените от 
министерството като незаконни строежи, остана неясен. Комитова каза, че като бивш регионален министър, по чието 
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време започна инициативата, е говорила с депутати. Но от нейно име посочва единственото различно от предложението 
на служебния кабинет. Вариант е и нов законопроект, който да позволи поименен списък със строежите за "търпимост". И 
този списък да бъде допълван до две години от обнародването на закона с обекти от други ведомства. Предлага се 
законопроектът да действа за пет години.  
МРРБ казва, че общата стойност на възложеното строителство, по което има незаконни дейности, е 1,2 млрд. лева. Сред 
обектите са 4 и 5 лот на магистрала "Хемус", пътни проекти за текущ и ремонт и поддръжка, които представляват основен 
ремонт, ремонти на язовири. За лот 4 на магистралата са извършени незаконни строително-монтажни работи на 16 от 
общо 28-те километра. За лот 5 - на 8 от 23-те. За двата лота са платени от държава 212 млн. лева като аванси от държавата. 
Незаконните строително-монтажни работи за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа са извършени 
по 95 участъка с обща дължина 287,8 км. Сред тях е и пътят Чирпан – Стара Загора от АМ "Тракия", Югово – Лъки. Общата 
стойност на възложените незаконни ремонти е 733,5 млн. лева. От 71 проверени язовира за 42 са установени незаконни 
ремонтни дейности. Но Иван Шишков предупреждава, че без решаване на казуса за търпимостта на досега построените 
обекти, няма как да се продължи строителството им, където има нужда.  
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл. 
 
БТА 
 
√ Процедурите по приемане на промени в Наредбата за медицинската експертиза изискват да се обсъди всяко 
постъпило предложение, посочват от Министерството на здравеопазването 
Процедурите по приемане на промени в Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) изискват да бъде обсъдено всяко 
постъпило предложение в рамките на обществените консултации, които приключиха на 11 декември 2022 г. На 22 
декември миналата година се състоя заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество по проекта на 
нормативния акт, в рамките на което също бяха изразени различни становища по текстовете на Наредбата. Това се посочва 
в позиция, публикувана на Министерството на здравеопазването, относно искането за незабавно обнародване на 
Наредбата с текстовете, одобрени от Националния съвет за хората с увреждания. 
От ведомството коментират, че са постъпили предложения и бележки, преобладаващата част от които касаят 
заболяванията в Приложение № 1. Това изисква становищата на специализираните експертни състави към Националната 
експертна лекарска комисия, както и от Експертните съвети по съответните медицински специалности. казват от 
министерството. Този процес в момента е в ход и очакванията на Министерството на здравеопазването са всички 
необходими становища да бъдат получени в рамките на настоящия месец, уточняват още от ресорното ведомство. 
Министерството на здравеопазването прави уточнението, че във връзка с внесен законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за хората с увреждания, с който се правят идентични промени и в Закона за здравето, с писмо от 
21.12.2022 г. до Народното събрание министерството е изразило подкрепа за извършване на нормативни промени, 
регламентиращи правото на лицата да ползват подкрепа/права и след изтичане на срока на експертното им решение, в 
случай че са подали заявление-декларация за преосвидетелстване в нормативно определения срок, но не са били 
преосвидетелствани своевременно от органите на медицинската експертиза, се казва още в позицията. 
Хора с увреждания организират утре протест с настояване Наредбата да влезе още тази седмица в дневния ред на 
Министерският съвет. 
 
3eNews 
 
√ Инж.Кремен Георгиев: Развитието на въгледобива и въглищната енергетика е довело до подобряване на условията 
на живот и повишаване на жизнения стандарт на хората 
„За да има българската индустрия възходящо развитие и за да запазим конкурентоспособността си на европейските 
електроенергийни пазари задължително трябва да се обединим пред Европейската комисия за премахване на 
ангажимента, който сами сме поели, за редуциране на емисиите с 40% до 2026 година. Това и е общата цел на широкото 
обединение „Анти 40%“, в което се включи Асоциация на топлофикационните дружества в България, министри, депутати, 
кметове, синдикати, енергийни експерти и ръководствата на въгледобивни мини и топлофикации.“ каза инж. Кремен 
Георгиев председател на Асоциация на топлофикационните дружества в България. 
Според експерта важна стъпка за развитието на българската енергетика и запазването на работните места на над 100 000 
души, заети в мините и централите, е и приемането на Национална енергийна стратегия. Експертът подчерта, че 
документът трябва да се изготви, съблюдавайки интересите на всички заинтересовани страни. 
„Важно е да следваме европейското правило „Никой да не бъде изоставен“. Необходимо е в изработването на стратегията 
да се включат експерти от всички области, за да бъде обоснована технически, технологично и икономически. Всички в 
обединението „Анти 40%“ сме на едно мнение, че Националната енергийна стратегия трябва да обхваща 40 годишен 
период.“ каза инж. Кремен Георгиев. 
Експертът обоснова дългият период с необходимостта от сериозни инвестиции, чието реализиране изисква много време. 
„В Националната енергийна стратегия трябва да се предвидят и действия за задържане на младите по родните им места.“ 
каза инж. Кремен Георгиев. 
Експертът изрази недоумението си от тиражираните новини, че въглищните ТЕЦ са довели до влошаване на 
здравословното състояние на населението. 
„Наскоро попаднах на проучване, според което заболеваемостта в региона на комплекс Марица Изток е средна за 
България и по-ниска в сравнение с много населени места, където няма ТЕЦ. Средната продължителност на живота на 

https://bnr.bg/post/101761596/mrrb-obshtata-stoinost-na-vazlojenoto-stroitelstvo-po-koeto-ima-nezakonni-deinosti-e-12-mlrd-leva
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жителите в областта се е увеличила с 10 години в сравнение с периода преди 1952 година, когато започват да се развиват 
мините и ТЕЦ-овете. Знаете ли каква е причината? Развитието на въгледобива и въглищната енергетика е довело до 
подобряване на условията на живот и повишаване на жизнения стандарт на хората. Не съм специалист по флора и фауна, 
но според проучването в района има много пчелини, скални лястовици дори гнездят в сгуроотвалите. Колеги са ми казвали, 
че в района има много ловни дружинки, което означава, че има бозайници и птици. Но знам, че наличието на животински 
видове би било невъзможно, ако качеството на въздуха не беше в нормални стойности. И не, не твърдя, че въглищната 
енергетика е най-чистото производство на енергия, но когато се говори против нея, никой не отчита факта, че във всички 
дружества работят модерни сероочистващи съоръжения, електрофилтри и други очистващи технологии, които допринасят 
за подобряване на въздействието върху околната среда.“ каза инж. Кремен Георгиев. 
Инж.Кремен Георгиев, отбеляза, че Топлофикация София не работи на въглища, но въздухът в Столицата е многократно 
по-мръсен в сравнение с много градове с ТЕЦ-ове на въглища. 
„Причината за мръсния въздух в София са главно стотиците хиляди автомобили по улиците, а не топлофикация. В 
топлофикациите може да се инсталират очистващи съоръжения, но никой не може да задължиш човек с недостатъчен 
доход да си купи скъп и екологичен автомобил! Странна бе и идеята за монтиране на филтри на всеки димящ комин, които 
също замърсяват доста. Кой може да поддържа инсталации, монтирани на стотици хиляди комини?“ каза инж. Кремен 
Георгиев. 
Експертът посочи, че Старозагорска област е на първо място по средна работна заплата, а безработицата е минимална за 
страната. 
Инж.Кремен Георгиев разкритикува и предложенията въглищните мощности да бъдат в сезонен резерв. 
„Това предложение е изготвено от хора, които не знаят нито какво е да се трудиш в мините, нито в ТЕЦ-овете. Аз може да 
съм представител на топлофикациите, но съм виждал и мините. Много хора си представят, че миньорите копаят с кирки и 
лопати и извозват въглищата с вагонетки, но са далеч от реалността. В мините работят инженери, техници, 
професионалисти с опит, които управляват съвременни, огромни, високопроизводителни багери, самосвали, булдозери, 
челни товарачи и други. От някои от мините добитите въглища се транспортират с десетки километри по гуменолентови 
транспортьори и електрифицирани жп влакови състави. Персоналът на мините е висококвалифициран и не може да бъде 
сезонен. Същото важи и за ТЕЦ-овете. Висококвалифициран персонал управлява големи съоръжения, които няма как да се 
спират и пускат непрекъснато.“ каза инж. Кремен Георгиев. 
Експертът каза, че решенията трябва да се взимат съвместно с експерти от всякакви области, а не на тъмно и в изпълнение 
на интереса на малка група. 
 
√ Около 10% от най-големите чуждестранни инвеститори в България са австрийски компании 
Около 10% от най-големите чуждестранни инвеститори в България са австрийски компании и те са концентрирани в почти 
всички сектори на икономиката ни: електроразпределение, телекомуникации, енергетика, банково дело и финанси, 
търговия, тежката и леката промишлености. Това стана ясно по време на среща между министъра на икономиката и 
индустрията Никола Стоянов с посланика на Австрия у нас Н. Пр. Андреа Икич-Бьом. 
„Надявам се, че инициативата, която стартирахме във формат „закуска с инвеститори“ допринесе за подобряване на 
диалога и бизнес средата за представителите на австрийския бизнес“, каза министър Стоянов и допълни, че българската 
държава ще продължи да работи за положителното развитие на двустранните икономически отношения между двете 
страни. „Австрия е вторият най-голям инвеститор в България с общо над 5 млрд. евро инвестиции в нашата страна“, добави 
Никола Стоянов. 
Министър Стоянов подчерта, че България има потенциал да се развива като регионален лидер в областта на цифровите 
технологии и иновациите, а също и в аутсорсинга на услуги. В тази връзка е приоритетно стартирането на повече проекти 
между компании от двете страни в тази област и насърчаване на развойната и изследователска дейност. По думите му 
сред другите перспективни области на двустранно сътрудничество са секторите на транспортната инфраструктура и 
технологиите за опазване на околната среда и енергоспестяването. 
В срещата взеха участие и Волфганг Тил, заместник-ръководител на мисията у нас и Филип Купфер, търговски съветник към 
Посолството на Република Австрия в Република България. 
 
√ Подадените заявки за защита на търговски марки за 2022 г. са 3500, почти колкото и през 2021 година 
Подадените заявления за действие на европейски патент са 1922 броя през 2021 г. и 1369 броя през 2022 година, 
съобщават от Патентното ведомство 
Малко над 3500 са подадените заявки за търговски марки пред Патентното ведомство на Република България през 2022 
година. Приблизително толкова са били и желаещите да получат закрила на своята търговска марка през предходната 2021 
година, съобщиха от Патентното ведомство за БТА. 
"Регистрациите на търговски марки са най-често срещаните заявки в българското Патентно ведомство. От една страна, 
секторът на услугите у нас доминира, а от друга - търговците знаят, че това е възвръщаема инвестиция в бъдещия им бизнес 
и единственият сигурен начин да  запазят името си и упражняват своите права в конкурентна среда. За тях е от съществено 
значение да си осигурят правна закрила на търговската марка, под която работят", казва проф. Владя Борисова, 
председател на Патентното ведомство.  
По данните на ведомството подадените заявки за изобретения за последните 12 месеца са над 170 броя, като тенденцията 
се запазва и спрямо предходната  2021 г. Остава непроменена и заявителската активност за 2022 г. по отношение на броя 
заявки за полезни модели  (т.нар. малко изобретение) - 214 бр.  
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"Броят на заявките за полезни модели и изобретения е в процес на устойчив ръст от 2012 г. Забелязва се тенденция на 
активност у младите учени, които все повече търсят форма на закрила на своите изобретения. Ключов момент за тази 
активност е подкрепата, която получават на институционално ниво. В момент на силна динамика в икономическата среда 
закрилата на изобретенията е ключова особено за насърчаване на иновационния процес", коментира проф. Борисова.    
За 2022 г. са отчетени 95 броя подадени заявките за промишлен дизайн и 37 броя за нови сортове растения и породи 
животни. Над 100 за последните 2 години са исканията за сертификати за допълнителна закрила. Подадените заявления 
за действие на европейски патент са 1922 броя през 2021 г. и 1369 броя през 2022 година. Издадените патенти от 
българското Патентно ведомство за последните 2 години са над 250. Регистрираните полезни модели за същия период са 
около 400.  
Институцията е издала около 3500 сертификата за действие на европейски патент през 2021 и 2022 година. Според проф. 
Борисова активната работа на България по отношение на закрилата на индустриалната собственост я прави ключов 
участник при формиране на международната политика в областта на интелектуалната собственост. Тази активност 
насърчава младите изобретатели и предприемачи да придобият не само национална, но и международна закрила на 
своята интелектуална собственост. 
 
√ Прогноза на Alianz за България: Почти нулев ръст на БВП и над 10% годишна инфлация за 2023 г. 
Със средно нарастване от 9.5% заплатите на българите ще продължат да догонват увеличението на цените, 
прогнозират анализаторите на Alianz Trade 
Ръст на БВП близо до нулата (0,9%) и продължаваща инфлация от над 10% на средногодишна база през 2023 година 
предвижда глобалният лидер в застраховането на търговски кредити Allianz Trade (преди Euler Hermes) в регулярния си 
доклад за България. На тази база международните анализатори обобщават прогнозата си за страната в едно изречение – 
„Страх от стагфлация“. Те обръщат внимание на отслабването на ключови фактори за икономическия растеж като износа, 
който се очаква да забави ръста си над три пъти до 2% спрямо 7,1% през изминалата година. 
“Българската икономика е силно зависима от експорта и съответно е уязвима при външни сътресения. Последствията от 
руската инвазия в Украйна и мрачните перспективи за икономическото развитие на Европейския съюз – основната 
експортна дестинация за българския бизнес, със сигурност ще имат негативно отражение. Към това се добавя и намалената 
покупателна способност на населението заради устойчивата инфлация, като разходите на домакинствата се очаква също 
да забавят ръста си значително до 1%. В резултат на това имаме индикации дори за слаба рецесия в началото на 2023 
година в България.“, обяснява д-р Манфред Щамер, главен анализатор на Allianz Trade. 
 

 
 
Сред негативните тенденции се откроява и сериозното недоверие в бизнес средата, като доказателство за това е 
осезаемият спад в инвестициите с -7% за 2022 година. Експертите обръщат внимание и на енергийната зависимост на 
България от доставки на руски газ, както и на политическата нестабилност в страната и общественото недоволство към 
стандарта на живот. 
Силните фискални мерки, които осигуриха ръст от 6% на публичните разходи през 2022 година и са основен фактор за 
нарастването на БВП с 3% през периода, също се очаква да бъдат ограничени. Затова ключовият компенсационен 
механизъм за развитие на българската икономика през 2023 година според експертите на Allianz Trade ще бъде свежият 
поток на европари. При постигане на стабилност и успокояване на процесите анализаторите виждат по-дългосрочна 
перспектива за скромен ръст на БВП на България през 2024 година от около 2%. 
Според прогнозата на Allianz Trade през 2023 година се очаква у нас да продължи тенденцията заплатите да опитват да 
догонят ръста на цените, но да се движат с леко изоставане. Ако през 2022 година се отчита 14% средно увеличение на 
трудовите възнаграждения при инфлация от над 15%, прогнозите за настоящата година са за 9,5% ръст на заплатите спрямо 
средногодишна инфлация от малко над 10%. Нивото на безработица ще се установи около 5%. 
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„В условия на стагфлация и неясни прогнози за икономиката в Европа и на глобално ниво, българският бизнес трябва да е 
особено внимателен към управлението на риска. При съществено забавяне на износа и ограничаване на вътрешното 
потребление, никой не е застрахован, докато наистина не е застрахован.“, категорична е Камелия Попова, управител на 
Euler Hermes за България. „В предстоящата година на повсеместен страх от рецесия договорите, сделките и плащанията по 
тях в по-голяма или по-малка степен ще бъдат под въпрос. Затова застраховката на търговски кредити и то от надежден 
партньор с глобална мрежа може да се окаже спасителна лодка в бурно море дори за бизнеси със сериозен опит, 
установени търговски отношения и дългогодишна история.“, категорична е тя. 
Наред с рисковите фактори за развитието на българската икономика, анализаторите на Allianz Trade за поредна година 
отчитат и положителните индикации, свързани предимно с фискалната стабилност. От една страна наличието на валутен 
борд подпомага устойчивостта към турбуленции на глобално ниво, а от друга традиционно консервативната фискална 
политика също намалява рисковете дори в периодите на засилени антикризисни бюджетни мерки заради COVID-19 и 
войната в Украйна. Въпреки че през последните предизвикателни години България излезе от дългата серия на бюджетен 
излишък, очакванията на експертите са през 2023 и 2024 година годишният дефицит да се стабилизира под -3% от БВП. 
Публичният дълг у нас също достигна нива от около 24% от БВП спрямо 20% от БВП през 2019 година, като прогнозата на 
Allianz Trade е през настоящата и следващата година да се стабилизира без съществена промяна. Въпреки увеличението, 
специалистите са категорични, че актуалното съотношение продължава да бъде едно най-благоприятните в рамките на ЕС. 
След приемането на България в „чакалнята“ на Еврозоната и в Банковия съюз през 2020 година, анализаторите на Allianz 
Trade очакват присъединявата на страната към Еврозоната да се случи най-рано през 2025 година. 
Цялостната оценка на експертите за актуалната бизнес среда в България е „адекватна“ с позитиви като данъчната тежест, 
свободата на пазара на труда и търговските отношения, но и с някои дългосрочно неразрешени проблеми, свързани с 
ефективността на съдебната система, корупционни практики, както и с ограничения в инвестициите. В перспективата на 
новата ESG ера анализаторите обръщат специално внимание и на класирането на страната на 72-ро място от 210 спрямо 
индекса на Allianz Trade за екологична устойчивост. Наред със сравнително благоприятни показатели за ниво на 
въглеродните емисии спрямо БВП, вниманието се фокусира и върху области със сериозно изоставане като развитието на 
възобновяеми енергийни източници и нивото на рециклиране на отпадъци. 
 
Банкеръ 
 
√ Спад в обявите за работа: На годишна база най-значителен е в технологичния сектор 
Пазарът на труда е намалял с една трета за един месец – през декември миналата година, показва анализът на най-
голямата платформа за трудова заетост. На годишна база най-значителен е на обявите в технологичния сектор. 
Обявени за работа през декември са малко под 28 000 свободни работни места. Общият им брой е намалял 33% или близо 
14 000 по-малко в сравнение с ноември. 
През последното тримесечие спадът е с 43%, като най-осезаем е през декември. Въпреки това на годишна база броят на 
обявите все още с 5% по-голям от този през декември 2021 година. 
Драстичният спад на предлагането на работа е нетипичен за последния месец на годината, отбелязват анализаторите. 
Спадът е във всички сектори като най-голям е в търговията и продажбите, следвани от производството. В сравнение с 
година назад обаче остава ръстът на обявите във всички сектори. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, Денят започва" 

- Какъв ход ще предприеме "Продължаваме промяната" за третия мандат; Гост: Радостин Василев. 
- И защо ГЕРБ няма да подкрепи мандат на "Демократична България" с министри от "Продължаваме промяната"; 

Гост: Проф. Костадин Ангелов. 
- Как ще бъде спасена поръчката на медицински хеликоптери и ще имаме ли въздушни линейки до края на 

годината. 
- На живо: Резултатите от извършената проверка в "Шейново" за разменените бебета и отговорът на ръководството 

на болницата. 
- За състоянието на българските държавни железници и зачестилите инциденти; Гост: Изпълнителния директор на 

холдинга инж. Атанас Атанасов. 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Ще се разберат ли политиците за кабинет от третия мандат; Гости: ГЕРБ, ДБ, ПП. 
- Кога ще дадат на точните майки разменените бебета. 
- За палежа в Габровско. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Последен шанс за кабинет - има ли надежда за третия мандат; Гости: Венко Сабрутев от „Продължаваме 

Промяната" и Делян Добрев от ГЕРБ. 
- Препълнени детски отделения и призиви за грипна ваканция - какви са прогнозите за пика на заболелите и какво 

трябва да знаем за лечението. 
- Наказание за разменените бебета - на живо от болница „Шейново" - кой ще поеме отговорност. 
- Съмнения за умишлен палеж - на живо - кой запали фабрика в Габрово. 
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  – Хибрид с газова уредба бие дори електрическата кола по пестене 
в. Труд  - Млякото ни по-скъпо отколкото в Берлин и Лондон 
в. Телеграф  - 150 БГ полицаи пазят реда в САЩ 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Ще се работи поне до 70 години, всеки трети в Европа до 2070 г. ще е стар 
в. 24 часа - Наказват акушелката, сгрешила при изписването на бебетата, майките съгласни на смяна 
в. Труд - Радев разколебан за мандат на ДБ 
в. Труд  - Училища се стягат за грипна ваканция 
в. Телеграф - Всички поставят условия за третия мандат 
в. Телеграф  - Корупцията е в душата и компютър не я мори 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Коалиция с ГЕРБ не е възможна. Но има и други формули да подкрепим кабинет на ДБ 
в. Труд - Георги Щерев, председател на Българската хотелиерска а ресторантьорска асоциация, пред "Труд news": Без 
държавна политика в туризма банките ще влязат в хотелите 
в. Телеграф  - Доц. Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор: Ваксината срещу варицела ще бъде задължителна 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - По-следващите избори - на 15 октомври 
в. Труд  - Ражда ли се нова "Тиранска платформа"? 
в. Телеграф - След публикация на "Телеграф": Без глоба за валидирането в рейса 
 
√ Предстоящи събития в страната днес 
София. 

- От 11,30 ч. Награждаване на участниците в конкурса за есе на тема "2022: Правата на човека - онлайн и офлайн" в 
Министерство на правосъдието (ул."Славянсака" № 1). 

- В 7.45 часа брифинг на изпълнителния директор на САГБАЛ "Шейново" д-р Румен Велев. 
- Хората с увреждания излизат на протест в София. 

Подготвена е протестна нота, в която се казва, че хората с увреждание настояват незабавно HMЕ да бъде 
добавена в дневния ред на заседанието на МС за 12.01.2023 и следователно насочена за обнародване. 

- От 12:00 ч. в БТА София ще се проведе пресконференция на Инициативния комитет, който започва провеждането 
на Референдум за запазване на българския лев. 

- От 17.30 часа ще бъде открита експозиция по повод 90-тата годишната от рождението на Иван Кирков (1932-2010 
г.), галерия УниАрт на Нов български университет събира за пръв път в обща тематична изложба Иван Кирков и 
Алцек Мишев - сред най-значимите български художници от втората половина на XX в. 

*** 
Благоевград. 

- От 12:15 часа в кабинет 108 на община Благоевград председателят на Общински съвет Благоевград Радослав 
Тасков организира извънреден брифинг. 

*** 
Бургас. 

- От 10.30 до 13.30 часа в Регионална библиотека "Пейо К. Яворов" ще се проведе регионалната конференция 
"Европа в България: Общо бъдеще". Сред поканените за участие в дискусията са Атанас Пеканов - заместник 
министър-председател по управление на европейските средства. 

- От 14.00 часа в сградата на Териториална дирекция Митница (ул. "Александър Батенберг" №1) ще се състои 
официално предаване на Република Турция на 2940 антични бронзови монети, които са задържани от 
митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево и спасени от контрабанда. 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне "Два свята" - юбилеен концерт 75 години Хорова школа "Милка 
Стоева". 

*** 
Монтана. 

- От 11.30 часа Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще даде брифинг 
след проверка на напредъка по изграждане на международния път Видин - Ботевград. 

*** 
Поморие. 

- От 10.00 до 15.00 часа до НЧ "Просвета-1888" ще работи мобилен екип на Българския Червен кръст, за да 
ваксинира безплатно срещу COVID-19 всички желаещи над 12-годишна възраст. 

*** 
Смолян. 

- От 16.00 часа в изложбената зала на Държавен архив - Смолян официално ще бъде открита документална 
изложба "Съкровищата на държавните архиви". Инициативата е посветена на 60 години от създаването на 
Държавен архив - Смолян. 
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- От 18:00 часа в Изложбена зала "Петър Стайков" - Клуб на дейците на културата - Смолян ще бъде представена 
книгата "Там в необя̀та" на Екатерина Глухова. 

*** 
Сопот. 

- От 17:15 ч. във фоайето (2 етаж) на Народно читалище "Иван Вазов - 1871" - Сопот ще могат да се обсъждат 
въпроси за процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I". 

*** 
Пампорово. 

- В 11.30 часа на ски център Студенец представители на енориите в Чепеларе и Пампорово организират водосвет 
за здраве. 

*** 
Шумен. 

- От 17.00 часа в зала "Проф. Венета Вичева" на 1 ет. в сградата на общинската администрация (Център за 
информация и услуги, източен вход) Община Шумен организира информационна среща за санирането на 
жилищни сгради. 
 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да 
намерите на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта 
ни е запазен и пълен архив на изданията от 2011 г. до 2021 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

