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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√  АИКБ ЩЕ ДИСКУТИРА С БИЗНЕСА ОТ ВАРНА И СТАРА ЗАГОРА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще дискутира с бизнеса от Варна и Стара Загора приоритетите за 
икономиката ни. Двете събития са част от ежегодните срещи, които Асоциацията организира, с членовете и браншовите 
организации в страната. Целта им е да дадат възможност за обсъждане на проблемите, които стоят пред бизнеса, с акцент 
върху малките и средните предприятия, както и да бъдат обсъдени възможностите, които се откриват за насърчаване на 
бизнеса през 2023 г. 
Срещата във Варна ще се проведе на 2 февруари в конферентната зала на Икономически университет – Варна, а тази 
в Стара Загора ще се състои на 3 февруари в конферентната зала на Община Стара Загора. Сред основните теми, които ще 
бъдат обсъдени са липсата на кадри, подобряване на координацията и взаимодействието с местната администрация, и с 
институции на държавно ниво. 
Участие в срещите ще вземат председателят на УС на АИКБ Васил Велев, главният секретар на асоциацията д-р Милена 
Ангелова, представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на иновациите и растежа, 
Министерство на земеделието, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Програма за образование“. 
 

 
 

Във Варна е предвидена и специална пресконференция за медиите същия ден (2 февруари) от 11:00 часа в зала 205 на 
Икономически университет – Варна. Участие в нея ще вземат Васил Велев, председател на УС на АИКБ, д-р Милена 
Ангелова, главен секретар на АИКБ, Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ. 
АИКБ работи за непрекъснато подобряване на бизнес средата и усъвършенстване на българското законодателство в полза 
на бизнеса. През годините Асоциацията активно работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване 
на недостига на квалифицирана работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на 
необходими реформи. 
За повече информация, вижте и изтеглете: 

▪ Програма за събитието на 02.02.2023 год. във Варна; 
▪ ПОКАНА за събитието и пресконференцията във Варна; 
▪ Предоставяме и линк за онлайн участие в срещата в гр. Варна, поради големия интерес към събитието за  утре 

(02.02.2023 г.) през Google Meet: https://meet.google.com/qvz-czdu-zvm?hs=224 
▪ Програма за събитието на 03.02.2023 год. в Стара Загора. 

 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/01/Programa-Varna-02.02.2023-za-site_2.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/Pokana_Varna-02.02.2023.pdf
https://meet.google.com/qvz-czdu-zvm?hs=224
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/Programa-StaraZagora-03.02.2023-za-site.pdf
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√  АИКБ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕДОСТИГА НА РАБОТНА РЪКА И МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ПРЕДВИДИМИ И КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЕНЕРГИЯТА 
 

 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи предложения за преодоляване недостига на 
квалифицирана работна ръка и мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията. Идеите бяха 
обсъдени по време на среща на тема „Актуални възможности и необходими действия за насърчаване на българския 
бизнес“. Събитието, което е част от ежегодните срещи на Асоциацията с предприятията от регионите, членовете и 
браншовите организации, се проведе в Община Стара Загора. Срещата бе открита от председателят на Общинския съвет 
на Община Стара Загора г-жа Мария Динева. 
Наред с незабавните мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията посредством компенсиране 
на непазарният им скок, за АИКБ от изключително значение е и изготвянето на енергийна стратегия и пътна карта на 
прехода. Фокус се поставя и върху развитието и модернизирането на електропреносната мрежа, изграждането на ВЕИ за 
собствени нужди от предприятията и домакинствата, както и реформирането на електроенергийния пазар преди да се 
направи пълната му либерализация. 
За преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка от ключово значение ще е привеждането на българското 
законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, 
отговарящи на новите реалности на трудовия пазар. Ще са необходими още и мерки за насърчаване на дигитализацията 
на процесите в предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение. 
„През годините сме доказали, че непрекъснато подобряване на бизнес средата и усъвършенстването на българското 
законодателство за  ускоряване на икономическия растеж са сред най-важните цели за Асоциацията. И през 2023 г. 
АИКБ активно ще работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване на недостига на 
квалифицирана работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на необходими 
реформи. Тук е може би мястото да кажа, че с решения като това от сряда за административно определяне на 
минималната работна заплата Народното събрание не просто застрашава конкурентоспособността на 
икономиката ни, но допълнително налива масло в инфлационната спирала. Определянето на МРЗ от парламента е 
непазарно и е в разрез с Директивата за МРЗ, Конвенция 131 на МОТ и реалността на пазара на труда“ , заяви 
председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
През 2023 година Асоциацията ще работи активно и за подобряване на бизнес климата, развитието на капиталовия пазар 
и подкрепата за инвестиции. 
Ускоряването на процеса на присъединяване на България към Шенгенското пространство, Еврозоната и ОИСР ще е с 
решаващо значение за подобряване на бизнес климата, считат представители на АИКБ. В допълнение към тази съществена 
задача трябва да се работи и за ускорено изграждане на електронното управление, намаляване на регулаторната тежест 
чрез свеждане на регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС, както и прилагане на разходопокривния 
принцип при определяне на всички държавни и общински такси. 
Решенията на АИКБ за развитие на капиталовия пазар включват усъвършенстване на нормативната уредба за ограничаване 
на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите, подобряване на условия за 
финансиране на малкия и средния бизнес, листване на държавни компании на борсата и други. 
Подкрепата за инвестиции може да се осъществи чрез успешно стартиране на изпълнението на европейските програми и 
проекти за периода 2021-2027 г., както и на Плана за възстановяване и устойчивост. 
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Участие в срещата взеха представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на иновациите и 
растежа, Министерство на земеделието, Изпълнителна агенция „Програма за образование“, Община Стара Загора, РУО – 
Стара Загора, ДБТ – Стара Загора и други. Те представиха различни възможности за бизнеса по Стратегически план за 
развитие на земеделието и селските райони, възможностите които ПВУ дава за развитие на устойчиво земеделие, 
процедурите, свързани с подобряване на връзката между бизнеса и образованието, Програмата за развитие на човешките 
ресурси и мерките за привличане на инвестиции в Община Стара Загора. 

 
За допълнителна информация, разгледайте презентациите: 

▪ АИКБ – „Отговорният бизнес – за бизнес по правилата“; 
▪ Министерство на труда и социалната политика – „Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 в 

Националния план за възстановяване и устойчивост“; 
▪ Министерство на иновациите и растежа – „Мерки за насърчаване на иновациите и растежа на предприятията“; 
▪ Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони – Европейски земеделски фонд за развитие 

на селските райони, възможности в периода 2023-2027 г.; 
▪ Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство; 
▪ Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – „Програма „Образование“ 2021-2027 г.: Процедури, 

свързани с подобряване на връзката между образованието и бизнеса“; 
▪ Община Стара Загора – „Мерки за привличане на инвестиции в Стара Загора“. 

 
БТА 
 
√  АИКБ среща бизнеса във Варна и Стара Загора 
Напомняме Ви, че Асоциацията на индустриалния капитал в България ще проведе ежегодните срещи в полза на българския 
бизнес с предприятията, компаниите, членовете, браншовите организации и областните ни координатори в страната, като 
целта ни е да обсъдим проблемите, които стоят пред предприятията, с акцент върху малките и средните предприятия и да 
обсъдим възможностите, които се откриват за насърчаване на бизнеса през 2023 г. 
Срещите с представителите на бизнеса от членовете на АИКБ ще бъдат проведени в следните градове на следните дати: 
2 февруари 2023 г. – гр. Варна, начален час 9:30 часа (регистрация в 9:00 часа), Конферентна зала 1 на Икономически 
университет – Варна. Пресконференция за медиите от 11 часа в зала 205 на ИУ - Варна; 
3 февруари 2023 г. – гр. Стара Загора, начален час 9:30 часа (регистрация в 9:00 часа), Конферентна зала „П.Р. Славейков“ 
на Община Стара Загора. Пресконференция за медиите от 11 часа в същата зала. 
Ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България Ви кани да участвате в срещата, която Ви е по-удобна 
като местоположение. 
Благодарим на тези, които приеха поканата и потвърдиха участие.  
Интересът за срещите е изключително голям, затова предоставяме и линк за онлайн участие в срещата в гр. Варна утре 
през Google Meet: 
https://meet.google.com/qvz-czdu-zvm?hs=224 
 
√  АИКБ ще дискутира с бизнеса от Варна и Стара Загора приоритетите за икономиката на страната 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще дискутира с бизнеса от Варна и Стара Загора приоритетите за 
икономиката ни, съобщиха от Асоциацията. 
Двете събития са част от ежегодните срещи, които асоциацията организира, с членовете и браншовите организации в 
страната. Целта им е да дадат възможност за обсъждане на проблемите, които стоят пред бизнеса, с акцент върху малките 
и средните предприятия, както и да бъдат обсъдени възможностите, които се откриват за насърчаване на бизнеса през 
2023 г. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/1-AIKB_Activities_Regiona_Meetings_StZagora.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/2-MTSP_Varna_0202-1.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/2-MTSP_Varna_0202-1.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/3-MIG_Instruments_03.02.2023_updated.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/4.1-%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%97%D0%A1%D0%A0-2023-2027-AIKB.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/4.2-%D0%9D%D0%9F%D0%92%D0%A3.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/5_IAPO_Presentation-PO_2021-2027_PNIIDIT_PVU_za-AIKB-30012023.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/5_IAPO_Presentation-PO_2021-2027_PNIIDIT_PVU_za-AIKB-30012023.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/6-Rositsa-Raykova-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://meet.google.com/qvz-czdu-zvm?hs=224
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Срещата във Варна ще се проведе на 2 февруари от 9:30 ч. в конферентната зала на Икономически университет – Варна, а 
тази в Стара Загора ще се състои на 3 февруари от 9:30 ч. в конферентната зала на Община Стара Загора. Сред основните 
теми, които ще бъдат обсъдени, са липсата на кадри, подобряване на координацията и взаимодействието с местната 
администрация и с институции на държавно ниво.  
Участие в срещите ще вземат председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев, главният секретар на 
асоциацията д-р Милена Ангелова, представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на 
иновациите и растежа, Министерство на земеделието, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция "Програма за 
образование". 
АИКБ работи за непрекъснато подобряване на бизнес средата и усъвършенстване на българското законодателство в полза 
на бизнеса. През годините Асоциацията активно работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване 
на недостига на квалифицирана работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на 
необходими реформи. 
 
√  АИКБ: Преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка и на предизвикателствата в сферата на 
енергетиката са най-важните задачи пред бизнеса за 2023 г. 
Преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка и на предизвикателствата в сферата на енергетиката са сред 
най-важните задачи пред предприятията за 2023 г.  
Наред с незабавните мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията посредством компенсиране 
на непазарният им скок, за бизнеса от изключително значение е и изготвянето на енергийна стратегия и пътна карта на 
прехода. Акцент се поставя и върху развитието и модернизирането на електропреносната мрежа, изграждането на ВЕИ за 
собствени нужди от предприятията и домакинствата, както и реформирането на електроенергийния пазар преди да се 
направи пълната му либерализация.  
Привеждането на българското законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с 
добрите европейски практики, отговарящи на новите реалности на трудовия пазар е важна предпоставка за решаване на 
проблема с недостига на работна ръка. Освен нея ще са необходими още насърчаване на дигитализацията на процесите в 
предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение. 
Това стана ясно по време на срещата на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) с представители на 
бизнеса от Северна България, която се проведе в Икономически университет – Варна. Събитието е част от ежегодните 
срещи, които Асоциацията организира, с предприятията и компаниите по региони, членовете и браншовите организации 
в страната. Целта на срещата беше да се обсъдят проблемите и възможностите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, 
като основен акцент беше поставен върху малките и средните предприятия. 
Срещата бе открита от ректора на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, който приветства 
участниците и заяви безусловната си подкрепа в начинанията на АИКБ, която е дългогодишен партньор на университета. 
„През годините сме доказали, че непрекъснато подобряване на бизнес средата и усъвършенстването на българското 
законодателство за  ускоряване на икономическия растеж са сред най-важните цели за Асоциацията. И през 2023 г. АИКБ 
активно ще работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване на недостига на квалифицирана 
работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на необходими реформи“, заяви 
председателят на УС на АИКБ Васил Велев. Той осъди остро и непазарното решение на НС за административно определяне 
в КТ на МРЗ, като подчерта, че решението е в разрез с Директивата за МРЗ, Конвенция 131 на МОТ и с реалностите на 
пазара на труда, че застрашава конкурентоспособността на българската икономика и че налива масло в огъня на 
инфлационната спирала. 
През настоящата година Асоциацията ще работи изключително активно по още 3 ключови приоритета. Това са 
подобряване на бизнес климата, развитието на капиталовия пазар и подкрепата за инвестиции. 
Ускоряването на процеса на присъединяване на България към Шенгенското пространство, Еврозоната и ОИСР ще е с 
решаващо значение за подобряване на бизнес климата, считат представители на АИКБ. В допълнение към тази съществена 
задача трябва да се работи и за ускорено изграждане на електронното управление, намаляване на регулаторната тежест 
чрез свеждане на регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС, както и прилагане на разходопокривния 
принцип при определяне на всички държавни и общински такси. 
Решенията на АИКБ за развитие на капиталовия пазар включват усъвършенстване на нормативната уредба за ограничаване 
на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите, подобряване на условия за 
финансиране на малкия и средния бизнес, листване на държавни компании на борсата и други. 
Подкрепата за инвестиции може да се осъществи чрез успешно стартиране на изпълнението на европейските програми и 
проекти за периода 2021-2027 г., както и на Плана за възстановяване и устойчивост. 
 По време на събитието бяха представени и обсъдени още Стратегически план за развитие на земеделието и селските 
райони, възможностите които ПВУ дава за развитие на устойчиво земеделие, процедурите, свързани с подобряване на 
връзката между бизнеса и образованието и Програмата за развитие на човешките ресурси.  
Участие в срещата взеха представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на иновациите и 
растежа, Министерство на земеделието, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Програма за образование“.  
На 3 февруари (петък) АИКБ ще проведе среща и с представители на бизнеса от Южна България. Събитието ще се състои в 
Община Стара Загора, а пълната програма за него може да видите тук. 
Презентациите от събитието може да намерите на сайта на АИКБ ТУК. 
 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/Programa-StaraZagora-03.02.2023-za-site.pdf
https://bica-bg.org/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8/
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√  Пенсиониращите се през годината са с 50 000 души повече от започващите работа, каза председателят на АИКБ Васил 
Велев 
Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. Това каза пред журналисти в Стара Загора 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. От думите 
му стана ясно, че най-сериозно това се усеща в секторите строителство и промишленост. "Това не е проблем отскоро и ще 
е за дълго", смята той. Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на 
труда. Според него възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на административните структури. 
"Имаме държавна и общинска администрация, колкото да управляваме цял свят", каза още той. 
Велев коментира и приетото решение от Народното събрание размерът на минималната работна заплата да бъде 50 на 
сто от средното брутно възнаграждение. "Това решение е неправилно и вредно за страната и за хората, и ще го атакуваме 
по съответния ред. Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите, всъщност 
Народното събрание иззе функциите на Тристранния съвет, и да се отчитат много повече показатели", обясни още той. 
Според него при този начин на определяне на минималната работна заплата "в редица икономически дейности тя ще 
изпревари средната работна заплата и там всички трябва да получават еднакво възнаграждение независимо от това, че 
полагат различен труд и са с различна квалификация. Това би насърчило хората, които не се квалифицират, а ще ощети 
квалифицираните и трудолюбивите", обясни Велев. 
Според него за 2023 година сред най-важните приоритети пред АИКБ е приемането на България в еврозоната, в Шенген и 
в ОИСР.  Според него да бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година е постижима цел. Затова всички ние трябва 
да положим усилия-работодатели, бизнес и предприятията, каза още той. Велев посочи, че овладяването на ценовия ръст 
е много важно, тъй като това е критерият по който България не отговаря на условията. 
"Възможност за това е програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията, която от 1 януари т.г. 
установява нов праг за компенсиране на стойност 200 лева за мегаватчас. Това би помогнало за този процес за овладяване 
на цените", каза още той. 
Васил Велев обясни, че е отправен призив към бизнеса в страната за ограничаване на цените, дори и с цената на 
намаляване на печалбите, защото това ще е инвестиция в средносрочен и дългосрочен план. Тези намалени печалби ще 
се изплатят многократно, защото ние твърдо вярваме, че това е добре за страната, за бизнеса и за хората“, посочи още той. 
По думите му приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес. "Инвестициите в 
човешки ресурси, както и подкрепа за цифровизация, модернизация и иновации в предприятията биха позволили страната 
ни да ускори икономическото си развитие", каза още председателят на УС на АИКБ. 
В Стара Загора от Асоциацията на индустриалния капитал проведоха среща с представители на бизнеса от областта. 
Събитието е част от ежегодните срещи, които Асоциацията организира с предприятията и компаниите по региони, 
членовете и браншовите организации в страната. Целта на срещата беше да се обсъдят проблемите и възможностите за 
насърчаване, които стоят пред бизнеса, като основен акцент беше поставен върху малките и средните предприятия. 
 
БНР 
 
√  Възможностите пред бизнеса обсъждат на форум в Стара Загора 
Асоциацията на индустриалния капитал в България АИКБ организира среща-дискусия за проблемите и възможностите, 
пред които е изправен бизнесът у нас през 2023 г. Събитието в Стара Загора е част от ежегодните срещи, които Асоциацията 
провежда, с предприятията, членовете си и браншовите организации в страната. Целта им е да дадат възможност за 
обсъждане на проблемите и перспективите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, с акцент върху малките и средните 
предприятия. 
Събитието се открива в 9:30 часа в конферентната зала „П.Р. Славейков“ на община Стара Загора. 
Във форума ще се включат Мария Динева, председател на Общинския съвет,  Васил Велев, председател на УС на АИКБ, д-
р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, представители на Министерството на труда и социалната политика, 
Министерството на иновациите и растежа, Министерството на земеделието, Агенцията по заетостта, Изпълнителната  
агенция „Програма за образование“, Регионалната служба по заетостта в Стара Загора. 
 
√  Бизнесът оспорва пред ЕК решението за индексация на минималната работна заплата 
Едно от последните решение на 48-ия Парламент – за индексация на минималната работна заплата, ще бъде оспорено 
пред Европейската комисия от българския бизнес.  
Това потвърди в Стара Загора Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Два основни приоритета пред България за 2023-та, вижда бизнесът 
Според работодателите, решението на Народното събрание минималната работна заплата  да се определя по формула, е 
в нарушение с европейските директиви и родното законодателство. 
Според Васил Велев, индексирането на минималната работна заплата по този начин ще доведе до диспропорции в 
заплащането на около половин милион  души в България.  
Повече можете да чуете в прикачения звуков файл. 
 
Фокус 
 
√  Васил Велев, АИКБ: Основен проблем пред бизнеса е липсата на работна ръка 

https://bnr.bg/starazagora/post/101774303/biznesat-shte-objalva-prez-ek-reshenieto-za-indeksacia-na-minimalnata-rabotna-zaplata
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Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. Това каза пред журналисти в Стара Загора 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. От думите 
му стана ясно, че най-сериозно това се усеща в секторите строителство и промишленост. "Това не е проблем отскоро и ще 
е за дълго", смята той. Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на 
труда. Според него възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на административните структури. 
"Имаме държавна и общинска администрация, колкото да управляваме цял свят", каза още той. 
Велев коментира и приетото решение от Народното събрание размерът на минималната работна заплата да бъде 50 на 
сто от средното брутно възнаграждение. "Това решение е неправилно и вредно за страната и за хората, и ще го атакуваме 
по съответния ред. Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите, всъщност 
Народното събрание иззе функциите на Тристранния съвет, и да се отчитат много повече показатели", обясни още той. 
Според него при този начин на определяне на минималната работна заплата "в редица икономически дейности тя ще 
изпревари средната работна заплата и там всички трябва да получават еднакво възнаграждение независимо от това, че 
полагат различен труд и са с различна квалификация. Това би насърчило хората, които не се квалифицират, а ще ощети 
квалифицираните и трудолюбивите", обясни Велев. 
Според него за 2023 година сред най-важните приоритети пред АИКБ е приемането на България в еврозоната, в Шенген и 
в ОИСР.  Според него да бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година е постижима цел. Затова всички ние трябва 
да положим усилия-работодатели, бизнес и предприятията, каза още той. Велев посочи, че овладяването на ценовия ръст 
е много важно, тъй като това е критерият по който България не отговаря на условията. 
"Възможност за това е програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията, която от 1 януари т.г. 
установява нов праг за компенсиране на стойност 200 лева за мегаватчас. Това би помогнало за този процес за овладяване 
на цените", каза още той. 
Васил Велев обясни, че е отправен призив към бизнеса в страната за ограничаване на цените, дори и с цената на 
намаляване на печалбите, защото това ще е инвестиция в средносрочен и дългосрочен план. Тези намалени печалби ще 
се изплатят многократно, защото ние твърдо вярваме, че това е добре за страната, за бизнеса и за хората“, посочи още той. 
По думите му приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес. "Инвестициите в 
човешки ресурси, както и подкрепа за цифровизация, модернизация и иновации в предприятията биха позволили страната 
ни да ускори икономическото си развитие", каза още председателят на УС на АИКБ. 
В Стара Загора от Асоциацията на индустриалния капитал проведоха среща с представители на бизнеса от областта. 
Събитието е част от ежегодните срещи, които Асоциацията организира с предприятията и компаниите по региони, 
членовете и браншовите организации в страната. Целта на срещата беше да се обсъдят проблемите и възможностите за 
насърчаване, които стоят пред бизнеса, като основен акцент беше поставен върху малките и средните предприятия. 
 
Dir.bg 
 
√  Пенсионират се 50 000 повече от започващите работа всяка година 
Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. Това каза пред журналисти в Стара Загора 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. От думите 
му стана ясно, че най-сериозно това се усеща в секторите строителство и промишленост. 
Дефицитът на кадри 
"Това не е проблем отскоро и ще е за дълго." Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото 
влизат в пазара на труда. Според него възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на 
административните структури. "Имаме държавна и общинска администрация, колкото да управляваме цял свят", каза още 
Велев, цитиран от БТА. 
Вчера във Варна председателят на УС на АИКБ каза, че краткосрочният недостиг на кадри в страната е 200 000 души и той 
ще продължава да расте. Заради демографската криза ежегодно на пазара на труда губим по 50 000 души, като това ще 
продължи поне през следващите 20 години, коментира Велев. 
За преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка от ключово значение ще е привеждането на българското 
законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, 
отговарящи на новите реалности на трудовия пазар. Ще са необходими още и мерки за насърчаване на дигитализацията 
на процесите в предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение, 
се казва в съобщението на АИКБ. 
Вредното, според бизнеса, решение за МРЗ 
Във връзка с решението на Народното събрание размерът на минималната работна заплата да се фиксира на 50 на сто от 
средното брутно възнаграждение, Велев каза, че то е "неправилно и вредно за страната и за хората". Потвърди казаноъто 
от самия него вчера, че това решение ще бъде атакувано по съответния ред. 
Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите и да се отчитат много повече 
показатели, обясни Велев и отбеляза, че "всъщност Народното събрание иззе функциите на Тристранния съвет". Според 
него при този начин на определяне на минималната работна заплата "в редица икономически дейности тя ще изпревари 
средната работна заплата и там всички трябва да получават еднакво възнаграждение независимо от това, че полагат 
различен труд и са с различна квалификация. Това би насърчило хората, които не се квалифицират, а ще ощети 
квалифицираните и трудолюбивите", обясни Велев. 
Приоритетите бред икономиката 
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Председателят на УС на АИКБ очерта и приоритетите пред организацията: приемането на България в еврозоната, в Шенген 
и в ОИСР.  В допълнение трябва да се работи и за ускорено изграждане на електронното управление, намаляване на 
регулаторната тежест чрез свеждане на регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС, както и прилагане на 
разходопокривния принцип при определяне на всички държавни и общински такси. Набляга се на успешно стартиране на 
изпълнението на европейските програми и проекти за периода 2021-2027 г., както и на Плана за възстановяване и 
устойчивост. Специално внимание се отделя за развитие на капиталовия пазар, което според АИКБ предполага 
усъвършенстване на нормативната уредба за ограничаване на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и 
автоматизиране на процедурите, подобряване на условия за финансиране на малкия и средния бизнес, листване на 
държавни компании на борсата и други. 
Има ли шанс за еврозоната 
Велев смята, че да бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година е постижима цел. Затова всички ние трябва да 
положим усилия-работодатели, бизнес и предприятията, каза Велев. По мнението му овладяването на ценовия ръст е 
много важно, тъй като това е критерият по който България не отговаря на условията. 
"Възможност за това е програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията, която от 1 януари т.г. 
установява нов праг за компенсиране на стойност 200 лева за мегаватчас. Това би помогнало за този процес за овладяване 
на цените", каза още той. 
"Да намалим цените за сметка на печалбите" 
Васил Велев отбеляза и отправения призив към бизнеса в страната за ограничаване на цените, дори и с цената на 
намаляване на печалбите, защото това ще е инвестиция в средносрочен и дългосрочен план. Тези намалени печалби ще 
се изплатят многократно, защото ние твърдо вярваме, че това е добре за страната, за бизнеса и за хората", посочи още той. 
По думите му приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес. "Инвестициите в 
човешки ресурси, както и подкрепа за цифровизация, модернизация и иновации в предприятията биха позволили страната 
ни да ускори икономическото си развитие", каза още председателят на УС на АИКБ. 
В Стара Загора днес и вчера във Варна от Асоциацията на индустриалния капитал проведоха срещи с представители на 
бизнеса от съответните области. Събитията са част от ежегодните срещи, които АИКБ организира с предприятията и 
компаниите по региони, членовете и браншовите организации в страната. Намерението е да се обсъдят проблемите и 
възможностите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, като основен акцент беше поставен върху малките и средните 
предприятия. 
 
24 часа 
 
√  50 000 се пенсионират годишно, повече са от новите работещи 
Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. Това каза в Стара Загора председателят 
на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. От думите му стана ясно, 
че най-сериозно това се усеща в секторите строителство и промишленост. "Това не е проблем отскоро и ще е за дълго", 
смята той. Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на труда. Според 
него възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на административните структури. "Имаме държавна 
и общинска администрация, колкото да управляваме цял свят", каза още той. 
Велев коментира и приетото решение от Народното събрание размерът на минималната работна заплата да бъде 50 на 
сто от средното брутно възнаграждение. "Това решение е неправилно и вредно за страната и за хората, и ще го атакуваме 
по съответния ред. Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите, всъщност 
Народното събрание иззе функциите на Тристранния съвет, и да се отчитат много повече показатели", обясни още той. 
Според него при този начин на определяне на минималната работна заплата "в редица икономически дейности тя ще 
изпревари средната работна заплата и там всички трябва да получават еднакво възнаграждение независимо от това, че 
полагат различен труд и са с различна квалификация. Това би насърчило хората, които не се квалифицират, а ще ощети 
квалифицираните и трудолюбивите", обясни Велев, цитиран от БТА. 
Според него за 2023 година сред най-важните приоритети пред АИКБ е приемането на България в еврозоната, в Шенген и 
в ОИСР. Според него да бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година е постижима цел. Затова всички ние трябва да 
положим усилия-работодатели, бизнес и предприятията, каза още той. Велев посочи, че овладяването на ценовия ръст е 
много важно, тъй като това е критерият по който България не отговаря на условията. 
"Възможност за това е програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията, която от 1 януари т.г. 
установява нов праг за компенсиране на стойност 200 лева за мегаватчас. Това би помогнало за този процес за овладяване 
на цените", каза още той. 
Васил Велев обясни, че е отправен призив към бизнеса в страната за ограничаване на цените, дори и с цената на 
намаляване на печалбите, защото това ще е инвестиция в средносрочен и дългосрочен план. Тези намалени печалби ще 
се изплатят многократно, защото ние твърдо вярваме, че това е добре за страната, за бизнеса и за хората“, посочи още той. 
По думите му приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес. "Инвестициите в 
човешки ресурси, както и подкрепа за цифровизация, модернизация и иновации в предприятията биха позволили страната 
ни да ускори икономическото си развитие", каза още председателят на УС на АИКБ. 
В Стара Загора от Асоциацията на индустриалния капитал проведоха среща с представители на бизнеса от областта. 
Събитието е част от ежегодните срещи, които Асоциацията организира с предприятията и компаниите по региони, 
членовете и браншовите организации в страната. Целта на срещата беше да се обсъдят проблемите и възможностите за 
насърчаване, които стоят пред бизнеса, като основен акцент беше поставен върху малките и средните предприятия. 
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Зарата 
 
√  Работодателите оспорват решението за минималната заплата 
Решението на Народното събрание за минималната работна заплата ще бъде оспорено пред Европейската комисия и 
Международната организация на труда. 
Това съобщи във Варна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, съобщи 
БНТ. 
Той твърди, че решението на парламента противоречи на европейската директива за нормални работни заплати. 
Парламентът иззе функциите на Тристранния съвет и правителството, каза Васил Велев. За нас правилното решение е 
минималната работна заплата да бъде различна за различни икономически дейности. За някои от тях тя може да бъде и 
по-висока от фиксирания размер в момента, за други следва да бъде такава, каквато се договорят социалните партньори, 
каза председателят на АИКБ. 
Винаги сме казвали, че не желаем хората в България да получават минимални работни заплати. Те следва да са временен 
инструмент за хора, които нямат квалификация или са в процес на преквалификация. 
 
Дивидент 
 
√  Васил Велев: България губи ежегодно 50 000 души на пазара на труда 
След несигурността, вторият по важност проблем за бизнеса в България е липсата на човешки ресурси. Това заяви Васил 
Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, който беше в Стара Загора за среща с 
бизнеса от региона. 
„Проблемът с липсата на кадри, липса на човешки ресурс е проблем за дълго, тъй като в резултат на демографската криза, 
България губи на пазара на труда всяка година 50 000 души, тоест с толкова се пенсионират повече отколкото излизат на 
пазара на труда. Така ще бъде и в следващите 20 години“, подчерта Велев. 
Според него е наложително образованието да стане по-адекватно на потребностите на пазара на труда. От друга страна 
трябва България да облекчи условията по започване на работа на чужденци у нас. 
Работи се и в посока облекчаване на трудовата миграция. Искаме да сведем ограниченията до минимално изискуемите от 
международното право и да ползваме добрите практики от другите страни. В това отношение се направиха на 2 пъти 
промени в законодателството, последното изменение е във връзка със синята карта и беше публикувано преди няколко 
дни в Държавен вестник /Промяна на Закона за трудова мобилност и трудова миграция/, подчерта Велев. 
Според него друга възможност за решаване на проблема е оптимизацията на административните структури. Населението 
постоянно намалява, но това не важи за администрацията у нас. Ние имаме държавна и общинска администрация, 
достатъчна да управляваме половината свят, допълни председателят на АИКБ. 
Според него има възможност да се оптимизират структурите на бюджетните звена и освободените да се влеят в 
икономиката, като станат нетни вносители в бюджета. 
В България се регистрират 10 000 работещи чужденци годишно, със синя карта са няколко стотин годишно. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) проведе среща-дискусия на тема „Проблемите и 
възможностите, пред които е изправен българския бизнес през 2023 г.“ в зала „П.Р.Славейков“ на Общинска 
администрация Стара Загора. Във форума участваха Мария Динева, председател на Общинския съвет, Васил Велев, 
председател на УС на АИКБ, д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, представители на Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на земеделието, Агенция по заетостта и 
Изпълнителна агенция „Програма за образование“, Регионална служба по заетостта – Стара Загора, Дирекция Бюро по 
труда – Стара Загора. 
По време на събитието бяха обявени целите, задачите и инициативите на АИКБ в полза на българския бизнес, както и 
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и мерките, насочени към бизнеса, в изпълнение на Националния 
план за възстановяване и устойчивост, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. 
Представени бяха и първите процедури по Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 
трансформация“ 2021-2027. В програмата на дискусията бяха включени и Стратегически план за развитие на земеделието 
и селските райони 2023-2027 г. и възможностите за финансиране на бизнеса по Националния план за възстановяване и 
устойчивост, представяне на Министерство на образованието и науката във връзка с план-приема и операциите, свързани 
с подобряване на връзката между образованието и бизнеса, центровете за върхови постижения и контактите им с бизнеса. 
Обсъден бе и Националния план за възстановяване и устойчивост, както и възможности за внос на персонал, активни 
политики на пазара на труда. 
 
EuroNews 
 
√  Васил Велев, АИКБ: Хората трябва да спрат да очакват от държавата да ги направи богати 
„На последно място сме по доходи в ЕС, защото сме на последно място по производителност и труд в съюза. Можем да 
станем по-богати с повече работа. Хората трябва да спрат да очакват от държавата да ги направи богати. Трябва да започнат 
да разчитат на квалификацията си“. 
Това коментира в студиото на „Добро утро, Европа“ Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). 
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Новото правило или директива е връщане на тоталитарната държава. Минималната работна заплата като определение 
остана само в България от всички европейски държави. В редица икономически сектори минималната работна заплата ще 
бъде по-голяма от средната за страната. Тоест те трябва да минат на сиво, ако искат да печелят. 
„В редица икономически сектори средната работна заплата е ниска. Точно с тези си действия парламента допринася за по-
високи цени. Тези цени не са изработени от компаниите, а когато няма откъде да вземат разходите си с тези цени, те вдигат 
цените“, смята Велев. 
Той посочи, че само в София средната работна заплата е по-висока от средната за страната, а във всички други области е 
по-ниска. 
 
„В някои дори е два пъти по-ниска от София. В секторите с ниска рентабилност и заплащане (повишението на МРЗ – бел. 
ред.) награждава нискоквалифицираните и мързеливите и наказва трудолюбивите и квалифицираните. Това е решение, 
което е вредно за хората“, категоричен е Велев. 
По неговите думи ръстът на доходите в момента е съпоставим с инфлацията. 
„Преди 20 години назад инфлацията не беше такава. По времето на Ковид кризата инфлацията беше 1% годишно, а ръстът 
на заплатите беше средно 10%. В България инфлацията беше много по-голяма от средната за ЕС, заради закъснелите 
компенсации за скъпите цени на тока за бизнеса“, каза още Велев. 
Според него служебното правителство се справя по-добре от предишния редовен кабинет, обаче държавата не работи 
ефективно. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
Труд 
 
√  Васил Велев: Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка 
Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. Това каза пред журналисти в Стара Загора 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на труда. Според него 
възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на административните структури. 
"Имаме държавна и общинска администрация, колкото да управляваме цял свят", каза още Велев. 
Велев коментира и приетото решение от Народното събрание размерът на минималната работна заплата да бъде 50 на 
сто от средното брутно възнаграждение: "Това решение е неправилно и вредно за страната и за хората, и ще го атакуваме 
по съответния ред. Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите, всъщност 
Народното събрание иззе функциите на Тристранния съвет, и да се отчитат много повече показатели.“ 
„В редица икономически дейности минималната работна заплата ще изпревари средната работна заплата и там всички 
трябва да получават еднакво възнаграждение независимо от това, че полагат различен труд и са с различна квалификация. 
Това би насърчило хората, които не се квалифицират, а ще ощети квалифицираните и трудолюбивите", обясни Велев. 
"Възможност за това е програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията, която от 1 януари т.г. 
установява нов праг за компенсиране на стойност 200 лева за мегаватчас. Това би помогнало за този процес за овладяване 
на цените", коментира Велев. 
„Приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес. "Инвестициите в човешки 
ресурси, както и подкрепа за цифровизация, модернизация и иновации в предприятията биха позволили страната ни да 
ускори икономическото си развитие", заяви Велев. 
В Стара Загора от Асоциацията на индустриалния капитал проведоха среща с представители на бизнеса от областта. 
Събитието е част от ежегодните срещи, които Асоциацията организира с предприятията и компаниите по региони, 
членовете и браншовите организации в страната. Целта на срещата беше да се обсъдят проблемите и възможностите за 
насърчаване, които стоят пред бизнеса, като основен акцент беше поставен върху малките и средните предприятия. 
 
Novinata.bg 
 
√  Асоциацията на индустриалния капитал в България даде насоки на бизнеса с форум в Стара Загора 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) проведе среща-дискусия на тема „Проблемите и 
възможностите, пред които е изправен българския бизнес през 2023 г.“ в зала „П.Р.Славейков“ на Общинска 
администрация Стара Загора. 
Във форума участваха Мария Динева, председател на Общинския съвет, Васил Велев, председател на УС на АИКБ, д-р 
Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, представители на Министерство на труда и социалната политика, 
Министерство на иновациите и растежа, Министерство на земеделието, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция 
„Програма за образование“, Регионална служба по заетостта – Стара Загора, Дирекция Бюро по труда – Стара Загора. 
„За мен е удоволствие да ви приветствам в залата на Общинския съвет на Стара Загора. Поздравявам организаторите за 
фокуса на събитието, а именно малкия и среден бизнес. Те изграждат местната икономика и точно те имат най-голяма 
нужда от подкрепа. Един от основните проблеми на местния бизнес са не толкова ефективните административни услуги. 
С радост споделям, че първите крачки за решаване на този проблем са вече предприети. Работим съвместно с кмета Живко 
Тодоров и администрацията в тази посока и предстои следващата седмица да обявим промените, които ще подкрепят 
фирмите“, даде началото на форума Мария Динева. 

https://euronewsbulgaria.com/news/9599/vasil-velev-aikb-horata-tryabva-da-sprat-da-ochakvat-ot-durzhavata-da-gi-napravi-bogati
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По време на събитието бяха обявени целите, задачите и инициативите на АИКБ в полза на българския бизнес, както и 
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и мерките, насочени към бизнеса, в изпълнение на Националния 
план за възстановяване и устойчивост, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. 
Представени бяха и  първите процедури по Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 
трансформация“ 2021-2027. В програмата на дискусията бяха включени и Стратегически план за развитие на земеделието 
и селските райони 2023-2027 г. и възможностите за финансиране на бизнеса по Националния план за възстановяване и 
устойчивост, представяне на Министерство на образованието и науката във връзка с план-приема и операциите, свързани 
с подобряване на връзката между образованието и бизнеса, центровете за върхови постижения и контактите им с бизнеса. 
Обсъден бе и Националния план за възстановяване и устойчивост, както и възможности за внос на персонал,  активни 
политики на пазара на труда. 
Във форума се включиха и Ташка Габровска, държавен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, ГД „Европейски 
фондове, международни програми и проекти“, Министерство на труда и социалната политика, Калин Маринов, заместник 
главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и 
растежа,  Анна Петрова, главен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието, Петър 
Михайлов, главен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието, Иван Попов, 
заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, Милена Йолдова-Стоянова, 
началник на РУО – Стара Загора, Иванка Петкова, старши експерт по професионално образование и обучение, РУО – Стара 
Загора, Любен Георгиев, директор на ДБТ – Стара Загора, както и  Даниела Василева, началник-отдел „Активни политики 
на пазара на труда“, ДБТ – Стара Загора. 
Росица Райкова, началник на отдел „Инвестиции“ на Община Стара Загора,  даде актуална информация по отношение на 
предимствата и икономическото развитие в областта. „Основните фактори, с които Стара Загора се отличава са качеството 
на живот, достъпност, здравна система, инфраструктура, спортни и развлекателни съоръжения, паркове и градини, както 
и модерен и екосъобразен транспорт. Не по-малко важна е квалифицираната работна ръка, с която се гордеем, както и 
образователната ни система, която е на високо ниво. От 12 години данъците и таксите в града не са променяни, което 
прави града един от най-ефективните по отношение на разходи“, обясни Райкова. Тя представи и данни от Националния 
статистически институт, които показват, че икономическият растеж в Стара Загора за 2021г. се е повишил значително. 
В официална пресконференция за медиите, председателят на УС на АИКБ Васил Велев даде подробности за работата и 
приоритетите на Асоциацията през 2023г. и подчерта, че в Стара Загора регионалната структура е една от най-добрите, а 
проектите и предложенията се реализират в национален план. 
Форумът на АИКБ, проведен в Стара Загора, е  част от ежегодните срещи, които Асоциацията организира с предприятията, 
членовете си и браншовите организации в страната. Целта им е да  дадат възможност за обсъждане на проблемите и 
възможностите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, с акцент върху малките и средните предприятия. 
 
Dnes.bg 
 
√  Велев: Липсата на работна ръка затруднява бизнеса 
Оспорват новата минимална заплата 
Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. 
Това каза пред журналисти в Стара Загора председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България (АИКБ) Васил Велев. От думите му стана ясно, че най-сериозно това се усеща в секторите строителство и 
промишленост. "Това не е проблем отскоро и ще е за дълго", смята той, съобщи БТА. 
Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на труда. Според него 
възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на административните структури. "Имаме държавна и 
общинска администрация, колкото да управляваме цял свят", каза още той. 
 Велев коментира и приетото решение от Народното събрание размерът на минималната работна заплата да бъде 50 на 
сто от средното брутно възнаграждение. "Това решение е неправилно за страната и за хората, и ще го оспорваме по 
съответния ред. Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите, всъщност 
Народното събрание иззе функциите на Тристранния съвет, и да се отчитат много повече показатели", обясни още той. 
 
3eNews 
 
√  Недостигът на квалифицирана работна ръка, конкурентни цени на енергията и пътна карта за прехода бяха ключови 
тема за АИКБ в Стара Загора 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи предложения за преодоляване недостига на 
квалифицирана работна ръка и мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията. Идеите бяха 
обсъдени по време на среща на тема „Актуални възможности и необходими действия за насърчаване на българския 
бизнес“. Събитието, което е част от ежегодните срещи на Асоциацията с предприятията от регионите, членовете и 
браншовите организации, се проведе в Община Стара Загора. Срещата бе открита от председателят на Общинския съвет 
на Община Стара Загора г-жа Мария Динева. 
Наред с незабавните мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията посредством компенсиране 
на непазарният им скок, за АИКБ от изключително значение е и изготвянето на енергийна стратегия и пътна карта на 
прехода, съобщиха от организацията. Фокус се поставя и върху развитието и модернизирането на електропреносната 
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мрежа, изграждането на ВЕИ за собствени нужди от предприятията и домакинствата, както и реформирането на 
електроенергийния пазар преди да се направи пълната му либерализация. 
За преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка от ключово значение ще е привеждането на българското 
законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, 
отговарящи на новите реалности на трудовия пазар. Ще са необходими още и мерки за насърчаване на дигитализацията 
на процесите в предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение. 
„И през 2023 г. АИКБ активно ще работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване на недостига на 
квалифицирана работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на необходими 
реформи. Тук е може би мястото да кажа, че с решения като това от сряда за административно определяне на минималната 
работна заплата Народното събрание не просто застрашава конкурентоспособността на икономиката ни, но допълнително 
налива масло в инфлационната спирала. Определянето на МРЗ от парламента е непазарно и е в разрез с Директивата за 
МРЗ, Конвенция 131 на МОТ и реалността на пазара на труда“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Ускоряването на процеса на присъединяване на България към Шенгенското пространство, Еврозоната и ОИСР ще е с 
решаващо значение за подобряване на бизнес климата, считат представители на АИКБ. В допълнение към тази съществена 
задача трябва да се работи и за ускорено изграждане на електронното управление, намаляване на регулаторната тежест 
чрез свеждане на регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС, както и прилагане на разходопокривния 
принцип при определяне на всички държавни и общински такси. 
Решенията на АИКБ за развитие на капиталовия пазар включват усъвършенстване на нормативната уредба за ограничаване 
на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите, подобряване на условия за 
финансиране на малкия и средния бизнес, листване на държавни компании на борсата и други. 
Подкрепата за инвестиции може да се осъществи чрез успешно стартиране на изпълнението на европейските програми и 
проекти за периода 2021-2027 г., както и на Плана за възстановяване и устойчивост. 
 
Банкеръ 
 
√  АИКБ с предложения за преодоляване на недостига работна ръка 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи предложения за преодоляване недостига на 
квалифицирана работна ръка и мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията. Идеите бяха 
обсъдени по време на среща на тема „Актуални възможности и необходими действия за насърчаване на българския 
бизнес“. Събитието, което е част от ежегодните срещи на Асоциацията с предприятията от регионите, членовете и 
браншовите организации, се проведе в Община Стара Загора. Срещата бе открита от председателят на Общинския съвет 
на Мария Динева. 
Наред с незабавните мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията посредством компенсиране 
на непазарният им скок, за АИКБ от изключително значение е и изготвянето на енергийна стратегия и пътна карта на 
прехода. Фокус се поставя и върху развитието и модернизирането на електропреносната мрежа, изграждането на ВЕИ за 
собствени нужди от предприятията и домакинствата, както и реформирането на електроенергийния пазар преди да се 
направи пълната му либерализация. 
За преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка от ключово значение ще е привеждането на българското 
законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, 
отговарящи на новите реалности на трудовия пазар. Ще са необходими още и мерки за насърчаване на дигитализацията 
на процесите в предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение. 
„През годините сме доказали, че непрекъснато подобряване на бизнес средата и усъвършенстването на българското 
законодателство за  ускоряване на икономическия растеж са сред най-важните цели за Асоциацията. И през 2023 г. АИКБ 
активно ще работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване на недостига на квалифицирана 
работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на необходими реформ“, отбеляза 
председателят на УС на АИКБ Васил Велев. „Тук е може би мястото да кажа, че с решения като това от сряда за 
административно определяне на минималната работна заплата Народното събрание не просто застрашава 
конкурентоспособността на икономиката ни, но допълнително налива масло в инфлационната спирала. Определянето на 
минимална работна заплата от парламента е непазарно и е в разрез с Директивата за МРЗ, Конвенция 131 на МОТ и 
реалността на пазара на труда“, подчертава Васил Велев. 
През 2023 година Асоциацията ще работи активно и за подобряване на бизнес климата, развитието на капиталовия пазар 
и подкрепата за инвестиции, отбелязват от работодателската организация. 
Ускоряването на процеса на присъединяване на България към Шенгенското пространство, Еврозоната и ОИСР ще е с 
решаващо значение за подобряване на бизнес климата, считат представители на Асоциация на индустриалния капитал в 
България. В допълнение към тази съществена задача трябва да се работи и за ускорено изграждане на електронното 
управление, намаляване на регулаторната тежест чрез свеждане на регулациите до минимално изискуемите от правото 
на ЕС, както и прилагане на разходопокривния принцип при определяне на всички държавни и общински такси. 
Решенията на АИКБ за развитие на капиталовия пазар включват усъвършенстване на нормативната уредба за ограничаване 
на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите, подобряване на условия за 
финансиране на малкия и средния бизнес, листване на държавни компании на борсата и други. 
Подкрепата за инвестиции може да се осъществи чрез успешно стартиране на изпълнението на европейските програми и 
проекти за периода 2021-2027 г., както и на Плана за възстановяване и устойчивост. 
 



12 

 

News.bg 
 
√  Бизнесът иска енергийна стратегия от ново поколение 
Асоциацията на индустриалния капитал в България предложи мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени 
на енергията и за преодоляване недостига на квалифицирана работна ръка на среща в Стара Загора с представители на 
предприятия и браншови организации в страната, съобщиха от АИКБ. 
Освен незабавни мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на енергията чрез компенсиране на 
"непазарният им скок", бизнесът иска и изготвяне на енергийна стратегия и пътна карта на прехода. Индустриалците 
настояват и за развитие и модернизирането на електропреносната мрежа, изграждане на възобновяеми енергийни 
източници (ВЕИ) от предприятията и домакинствата за собствени нужди и за реформиране на електроенергийния пазар 
преди пълната му либерализация. 
Според АИКБ, за да бъде разрешен проблемът с недостига на квалифицирани работници трябва българското 
законодателство и административните процедури за трудова имиграция у нас да бъдат приведени в съответствие с 
добрите европейски практики, отговарящи на новите реалности на трудовия пазар. Бизнесът иска и мерки за насърчаване 
на дигитализацията на процесите в предприятията и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо 
професионално обучение. 
"През годините сме доказали, че непрекъснато подобряване на бизнес средата и усъвършенстването на българското 
законодателство за ускоряване на икономическия растеж са сред най-важните цели за Асоциацията. И през 2023 г. АИКБ 
активно ще работи за стабилна и предвидима икономическа рамка, за преодоляване на недостига на квалифицирана 
работна ръка, за оптимизиране на публичните финанси, посредством насърчаването на необходими реформи. Тук е може 
би мястото да кажа, че с решения като това от сряда за административно определяне на минималната работна заплата 
(МРЗ) Народното събрание не просто застрашава конкурентоспособността на икономиката ни, но допълнително налива 
масло в инфлационната спирала. Определянето на МРЗ от парламента е непазарно и е в разрез с Директивата за МРЗ, 
Конвенция 131 на Международната организация на труда и реалността на пазара на труда", коментира председателят на 
Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Според АИКБ ускоряването на процеса по присъединяването ни към Шенгенското пространство, Еврозоната и 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е от решаващо значение за подобряване на бизнес климата. 
Индустриалците смятат, че трябва да се работи и за ускорено изграждане на електронното управление, намаляване на 
регулаторната тежест чрез свеждане на регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС, както и прилагане на 
разходопокривния принцип при определяне на всички държавни и общински такси. 
Предложенията на бизнеса за развитие на капиталовия пазар касаят усъвършенстване на нормативната уредба за 
ограничаване на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите и подобряване на условия 
за финансиране на малкия и средния бизнес, листване на държавни компании на борсата. 
От Асоциация на индустриалния капитал в България посочват още, че подкрепа за инвестициите може да се осъществи 
чрез започване на работа по изпълнението на европейските програми и проекти за периода 2021-2027 г., както и на Плана 
за възстановяване и устойчивост. 
 
Actualno.com 
 
√  АИКБ даде насока на бизнеса с форум в Стара Загора 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) проведе среща-дискусия на тема „Проблемите и 
възможностите, пред които е изправен българския бизнес през 2023 г.“ в зала „П.Р.Славейков“ на Общинска 
администрация Стара Загора. Във форума участваха Мария Динева, председател на Общинския съвет, Васил Велев, 
председател на УС на АИКБ, д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, представители на Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на земеделието, Агенция по заетостта и 
Изпълнителна агенция „Програма за образование“, Регионална служба по заетостта – Стара Загора, Дирекция Бюро по 
труда – Стара Загора. „За мен е удоволствие да ви приветствам в залата на Общинския съвет на Стара Загора. Поздравявам 
организаторите за фокуса на събитието, а именно малкия и среден бизнес. Те изграждат местната икономика и точно те 
имат най-голяма нужда от подкрепа. Един от основните проблеми на местния бизнес са не толкова ефективните 
административни услуги. С радост споделям, че първите крачки за решаване на този проблем са вече предприети. Работим 
съвместно с кмета Живко Тодоров и администрацията в тази посока и предстои следващата седмица да обявим промените, 
които ще подкрепят фирмите“, даде началото на форума Мария Динева. 
По време на събитието бяха обявени целите, задачите и инициативите на АИКБ в полза на българския бизнес, както и 
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и мерките, насочени към бизнеса, в изпълнение на Националния 
план за възстановяване и устойчивост, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. 
Представени бяха и първите процедури по Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 
трансформация“ 2021-2027. В програмата на дискусията бяха включени и Стратегически план за развитие на земеделието 
и селските райони 2023-2027 г. и възможностите за финансиране на бизнеса по Националния план за възстановяване и 
устойчивост, представяне на Министерство на образованието и науката във връзка с план-приема и операциите, свързани 
с подобряване на връзката между образованието и бизнеса, центровете за върхови постижения и контактите им с бизнеса. 
Обсъден бе и Националния план за възстановяване и устойчивост, както и възможности за внос на персонал, активни 
политики на пазара на труда. 
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Във форума се включиха и Ташка Габровска, държавен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, ГД „Европейски 
фондове, международни програми и проекти“, Министерство на труда и социалната политика, Калин Маринов, заместник 
главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и 
растежа, Анна Петрова, главен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието, Петър 
Михайлов, главен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието, Иван Попов, 
заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, Милена Йолдова-Стоянова, 
началник на РУО – Стара Загора, Иванка Петкова, старши експерт по професионално образование и обучение, РУО – Стара 
Загора, Любен Георгиев, директор на ДБТ – Стара Загора, както и Даниела Василева, началник-отдел „Активни политики 
на пазара на труда“, ДБТ – Стара Загора. 
Росица Райкова, началник на отдел „Инвестиции" на Община Стара Загора, даде актуална информация по отношение на 
предимствата и икономическото развитие в областта. "Основните фактори, с които Стара Загора се отличава са качеството 
на живот, достъпност, здравна система, инфраструктура, спортни и развлекателни съоръжения, паркове и градини, както 
и модерен и екосъобразен транспорт. Не по-малко важна е квалифицираната работна ръка, с която се гордеем, както и 
образователната ни система, която е на високо ниво. От 12 години данъците и таксите в града не са променяни, което 
прави града един от най-ефективните по отношение на разходи“, обясни Райкова. Тя представи и данни от Националния 
статистически институт, които показват, че икономическият растеж в Стара Загора за 2021г. се е повишил значително. В 
официална пресконференция за медиите, председателят на УС на АИКБ Васил Велев даде подробности за работата и 
приоритетите на Асоциацията през 2023г. и подчерта, че в Стара Загора регионалната структура е една от най-добрите, а 
проектите и предложенията се реализират в национален план. Форумът на АИКБ, проведен в Стара Загора, е част от 
ежегодните срещи, които Асоциацията организира с предприятията, членовете си и браншовите организации в страната. 
Целта им е да дадат възможност за обсъждане на проблемите и възможностите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, 
с акцент върху малките и средните предприятия. 
 
Informiran.net 
 
√  Пенсионират се 50 000 повече от започващите работа всяка година 
Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. Това каза пред журналисти в Стара Загора 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. От думите 
му стана ясно, че най-сериозно това се усеща в секторите строителство и промишленост. 
„Това не е проблем отскоро и ще е за дълго.“ Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото 
влизат в пазара на труда. Според него възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на 
административните структури. „Имаме държавна и общинска администрация, колкото да управляваме цял свят“, каза още 
Велев, цитиран от БТА. 
Вчера във Варна председателят на УС на АИКБ каза, че краткосрочният недостиг на кадри в страната е 200 000 души и той 
ще продължава да расте. Заради демографската криза ежегодно на пазара на труда губим по 50 000 души, като това ще 
продължи поне през следващите 20 години, коментира Велев. 
За преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка от ключово значение ще е привеждането на българското 
законодателство и административните процедури за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, 
отговарящи на новите реалности на трудовия пазар. Ще са необходими още и мерки за насърчаване на дигитализацията 
на процесите в предприятията, както и осигуряване на учене през целия живот и продължаващо професионално обучение, 
се казва в съобщението на АИКБ. 
Вредното, според бизнеса, решение за МРЗ 
Във връзка с решението на Народното събрание размерът на минималната работна заплата да се фиксира на 50 на сто от 
средното брутно възнаграждение, Велев каза, че то е „неправилно и вредно за страната и за хората“. Потвърди казаноъто 
от самия него вчера, че това решение ще бъде атакувано по съответния ред. 
Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите и да се отчитат много повече 
показатели, обясни Велев и отбеляза, че „всъщност Народното събрание иззе функциите на Тристранния съвет“. Според 
него при този начин на определяне на минималната работна заплата „в редица икономически дейности тя ще изпревари 
средната работна заплата и там всички трябва да получават еднакво възнаграждение независимо от това, че полагат 
различен труд и са с различна квалификация. Това би насърчило хората, които не се квалифицират, а ще ощети 
квалифицираните и трудолюбивите“, обясни Велев. 
Приоритетите бред икономиката 
Председателят на УС на АИКБ очерта и приоритетите пред организацията: приемането на България в еврозоната, в Шенген 
и в ОИСР.  В допълнение трябва да се работи и за ускорено изграждане на електронното управление, намаляване на 
регулаторната тежест чрез свеждане на регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС, както и прилагане на 
разходопокривния принцип при определяне на всички държавни и общински такси. Набляга се на успешно стартиране на 
изпълнението на европейските програми и проекти за периода 2021-2027 г., както и на Плана за възстановяване и 
устойчивост. Специално внимание се отделя за развитие на капиталовия пазар, което според АИКБ предполага 
усъвършенстване на нормативната уредба за ограничаване на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и 
автоматизиране на процедурите, подобряване на условия за финансиране на малкия и средния бизнес, листване на 
държавни компании на борсата и други. 
Има ли шанс за еврозоната 
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Велев смята, че да бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година е постижима цел. Затова всички ние трябва да 
положим усилия-работодатели, бизнес и предприятията, каза Велев. По мнението му овладяването на ценовия ръст е 
много важно, тъй като това е критерият по който България не отговаря на условията. 
„Възможност за това е програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията, която от 1 януари т.г. 
установява нов праг за компенсиране на стойност 200 лева за мегаватчас. Това би помогнало за този процес за овладяване 
на цените“, каза още той. 
„Да намалим цените за сметка на печалбите“ 
Васил Велев отбеляза и отправения призив към бизнеса в страната за ограничаване на цените, дори и с цената на 
намаляване на печалбите, защото това ще е инвестиция в средносрочен и дългосрочен план. Тези намалени печалби ще 
се изплатят многократно, защото ние твърдо вярваме, че това е добре за страната, за бизнеса и за хората“, посочи още той. 
По думите му приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес. „Инвестициите в 
човешки ресурси, както и подкрепа за цифровизация, модернизация и иновации в предприятията биха позволили страната 
ни да ускори икономическото си развитие“, каза още председателят на УС на АИКБ. 
В Стара Загора днес и вчера във Варна от Асоциацията на индустриалния капитал проведоха срещи с представители на 
бизнеса от съответните области. Събитията са част от ежегодните срещи, които АИКБ организира с предприятията и 
компаниите по региони, членовете и браншовите организации в страната. Намерението е да се обсъдят проблемите и 
възможностите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, като основен акцент беше поставен върху малките и средните 
предприятия. 
 
STZ24 
 
√  Липсата на работна ръка е един от основните проблеми пред бизнеса Велев допълни, че годишно се пенсионират с 
50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на труда. Според него възможност за намиране на работна ръка би била 
оптимизация на административните структури. 
Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. Това каза пред журналисти в Стара Загора 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Най-
сериозно това се усеща в секторите строителство и промишленост. "Това не е проблем отскоро и ще е за дълго", смята той. 
Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на труда. Според него 
възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на административните структури. "Имаме държавна и 
общинска администрация, колкото да управляваме цял свят", коментира той. Велев обясни и позицията на АИКБ относно 
приетото решение от Народното събрание размерът на минималната работна заплата да бъде 50 на сто от средното брутно 
възнаграждение. "Това решение е неправилно и вредно за страната и за хората, и ще го атакуваме по съответния ред. 
Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите, всъщност Народното събрание иззе 
функциите на Тристранния съвет, и да се отчитат много повече показатели", обясни още той. Според него при този начин 
на определяне на минималната работна заплата "в редица икономически дейности тя ще изпревари средната работна 
заплата и там всички трябва да получават еднакво възнаграждение независимо от това, че полагат различен труд и са с 
различна квалификация. Това би насърчило хората, които не се квалифицират, а ще ощети квалифицираните и 
трудолюбивите", подчерта председателят на АИКБ. Най-важните приоритети пред АИКБ през настоящата година е 
приемането на България в еврозоната, в Шенген и в ОИСР. Велев е на мнение, че да бъдем приети в еврозоната от 1 януари 
2024 година е постижима цел. Затова всички ние трябва да положим усилия-работодатели, бизнес и предприятията, каза 
още той. Велев посочи, че овладяването на ценовия ръст е много важно, тъй като това е критерият, по който България не 
отговаря на условията. "Възможност за това е програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията, която 
от 1 януари т.г. установява нов праг за компенсиране на стойност 200 лева за мегаватчас. Това би помогнало за този процес 
за овладяване на цените", каза още той. В Стара Загора от Асоциацията на индустриалния капитал проведоха среща с 
представители на бизнеса от областта. Събитието е част от ежегодните срещи, които Асоциацията организира с 
предприятията и компаниите по региони, членовете и браншовите организации в страната. Целта на срещата беше да се 
обсъдят проблемите и възможностите за насърчаване, които стоят пред бизнеса, като основен акцент беше поставен върху 
малките и средните предприятия. Наред с незабавните мерки за осигуряване на предвидими и конкурентни цени на 
енергията посредством компенсиране на непазарният им скок, за АИКБ от изключително значение е и изготвянето на 
енергийна стратегия и пътна карта на прехода. Фокус се поставя и върху развитието и модернизирането на 
електропреносната мрежа, изграждането на ВЕИ за собствени нужди от предприятията и домакинствата, както и 
реформирането на електроенергийния пазар преди да се направи пълната му либерализация. През 2023 година 
Асоциацията ще работи активно и за подобряване на бизнес климата, развитието на капиталовия пазар и подкрепата за 
инвестиции. Подкрепата за инвестиции може да се осъществи чрез успешно стартиране на изпълнението на европейските 
програми и проекти за периода 2021-2027 г., както и на Плана за възстановяване и устойчивост. 
 
ПИК 
 
√  ТРЕВОЖНА СТАТИСТИКА: Годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на труда 
Един от основните проблеми пред бизнеса в България е липсата на работна ръка. Това каза пред журналисти в Стара Загора 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. От думите 
му стана ясно, че най-сериозно това се усеща в секторите строителство и промишленост. "Това не е проблем отскоро и ще 
е за дълго", смята той. 
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Велев допълни, че годишно се пенсионират с 50 000 души повече, отколкото влизат в пазара на труда. Според него 
възможност за намиране на работна ръка би била оптимизация на административните структури. "Имаме държавна и 
общинска администрация, колкото да управляваме цял свят", каза още той. 
Велев коментира и приетото решение от Народното събрание размерът на минималната работна заплата да бъде 50 на 
сто от средното брутно възнаграждение. "Това решение е неправилно и вредно за страната и за хората, и ще го атакуваме 
по съответния ред. Смятаме, че минималната работна заплата трябва да се договаря между партньорите, всъщност 
Народното събрание иззе функциите на Тристранния съвет, и да се отчитат много повече показатели", обясни още той. 
Според него при този начин на определяне на минималната работна заплата "в редица икономически дейности тя ще 
изпревари средната работна заплата и там всички трябва да получават еднакво възнаграждение независимо от това, че 
полагат различен труд и са с различна квалификация. Това би насърчило хората, които не се квалифицират, а ще ощети 
квалифицираните и трудолюбивите", обясни Велев. 
Според него за 2023 година сред най-важните приоритети пред АИКБ е приемането на България в еврозоната, в Шенген и 
в ОИСР. Той е на мнение, че да бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година е постижима цел. Затова всички ние 
трябва да положим усилия-работодатели, бизнес и предприятията, каза още той. Велев посочи, че овладяването на 
ценовия ръст е много важно, тъй като това е критерият, по който България не отговаря на условията. 
"Възможност за това е програмата за компенсиране на високите цени на електроенергията, която от 1 януари т.г. 
установява нов праг за компенсиране на стойност 200 лева за мегаватчас. Това би помогнало за този процес за овладяване 
на цените", каза още той. 
Васил Велев обясни, че е отправен призив към бизнеса в страната за ограничаване на цените, дори и с цената на 
намаляване на печалбите, защото това ще е инвестиция в средносрочен и дългосрочен план. Тези намалени печалби ще 
се изплатят многократно, защото ние твърдо вярваме, че това е добре за страната, за бизнеса и за хората“, посочи още той. 
По думите му приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес. "Инвестициите в 
човешки ресурси, както и подкрепа за цифровизация, модернизация и иновации в предприятията биха позволили страната 
ни да ускори икономическото си развитие", каза още председателят на УС на АИКБ. 
В Стара Загора от Асоциацията на индустриалния капитал проведоха среща с представители на бизнеса от областта. 
Събитието е част от ежегодните срещи, които Асоциацията организира с предприятията и компаниите по региони, 
членовете и браншовите организации в страната. Целта на срещата беше да се обсъдят проблемите и възможностите за 
насърчаване, които стоят пред бизнеса, като основен акцент беше поставен върху малките и средните предприятия. 
 
Телевизия "Стара Загора" 
 
√ Главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова: Достъпът до евросредства изисква информация, съдействие и 
активност 
Идеята на срещите на АИКБ с бизнеса от Северна и Южна България е да се изнесе важна, съществена информация извън 
София и тя да бъде поднесена в лесен и удобен за разбиране вид на бизнеса в регионите. С тези две срещи, във Варна и в 
Стара Загора, АИКБ също така дава знак за връзките между бизнеса, от една страна, и общинските администрации и 
академичните общности, от друга. Това заяви главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова в предаването „Инфо зона“ 
по Телевизия "Стара Загора" на 03.02.2023 година. „Като национално представителна работодателска организация искаме 
да си „сверим часовника“ с нашите членове от регионите дали нашите приоритети са наистина важни за тях, какво можем 
да променим, да добавим“, подчерта тя. 
Според нея, предприемачите се вълнуват най-вече от недостига на персонал, на квалифицирани човешки ресурси и 
въобще - на всякакви човешки ресурси. Това е държавен проблем, защото без държавна политика той не може да бъде 
адресиран. В България всяка година има отлив на около 50 хил. души от пазара на труда. Не поради това, че те бягат някъде, 
а от намалялата раждаемост в следствие на демографската криза след прехода. Не по-малък проблем за бизнеса е и 
свръхвисоката цена на електроенергията. 
„В същото време трябва да сме наясно, че този оскъден човешки ресурс трябва да го образоваме, квалифицираме, 
насочваме към професии, които са необходими на българската икономика, за да генерира тя растеж и да имаме по-добър 
жизнен стандарт. Има разминаване между вижданията на широка част от обществото какво е модерно да учат децата и 
потребността на българската икономика, за да се създадат за тях устойчиви и интересни кариери. Бихме искали повече 
деца да се насочват към инженерни професии, към STEM специалностите - и то не само момчета, но и талантливи за това 
момичета“, сподели д-р Милена Ангелова. 
По думите й, една от резервите за избягване на кризата е бързо и лесно да бъде внесен персонал от страни извън ЕС, но в 
настоящата ситуация има серия от административни пречки, които бизнесът би искал да се преодоляват със съдействието 
на държавната администрация. 
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Тя цитира скорошно изследване на българския ИКТ сектора, според което покупателната способност в ИКТ сектора у нас 
(това, което остава като разполагаем доход, след като се вземе заплатата), е най-висока в цяла Европа. „И това е валидно 
за много от секторите в България“, каза главният секретар на АИКБ. "Защото първо, имаме много ниски данъци, второ - 
цените на стоките и услугите у нас са ниски. Така че, ако човек намери добра реализация у нас, жизненият стандарт е по-
висок, отколкото би бил в друга европейска държава. Разбира се, никой не може да започне направо на висока позиция с 
прекрасна заплата. Нещата изискват търпение - нещо, което за съжаление все по-малко млади хора имат…“ 
Според гостенката в студиото, в момента обемът от информация за възможностите за достъп до средства за финансиране 
е огромен. Затова от АИКБ са поискали да дойдат на място, заедно с водещи експерти, които да разкажат за тези 
възможности. 
„Много сме доволни от тези регионални срещи, защото ние искаме хората да бъдат информирани - както бизнеса, така и 
гражданите - какви възможности съществуват. Най-важно е човек да знае какво предстои и да бъде активен. Защото всички 
говорят за евросредствата, но за да ги достъпи една фирма или гражданин, все пак трябва да си попълни заявка. Колкото 
и опростена да е тя, това изисква информация, съдействие. Точно това искаме да кажем - че сме на разположение да 
помогнем това да се случи“. 
Д-р Милена Ангелова добави, че за съжаление несигурната политическа обстановка се отразява убийствено на бизнеса. „В 
допълнение се вземат чисто популистки решения в светлината на предизборни кампании. Видяхте какво се случи - за пръв 
път в българската история, а може би и в световната история, парламент да гласува размер на минимална работна заплата! 
По принцип, това е прерогатив на социалния диалог и следва да бъде извършен посредством преговори между 
работодатели и синдикати. Сега за пръв път това се определя от парламентарната трибуна. Като факт го определяме като 
недопустим и го възприемаме с потрес. Самата Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и Съвета относно 
адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз беше приета с цел да се насърчи социалния диалог. А този 
наш местен факт обезсмисля Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ние от АИКБ се опитваме да обясним, че 
не желаем никой в България да работи за минимална работна заплата. Искаме хората да полагат труд, който да е при 
добри условия, да е мотивиращ, те самите да бъдат мотивирани да повишават квалификацията си, за което има множество 
възможности. Но за да стане това, трябва да се освободи социалния диалог и хората да могат да преговарят какво ще 
получат срещу труда си, ако той става все по-производителен. Да се чака решение на парламента за това е много грешно…“ 
Видеозапис на целия разговор може да видите ТУК. 
 

https://youtu.be/0gwXX3Pfol0

