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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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√  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 
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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. 
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“; 
▪ Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство 
▪ Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони – Европейски земеделски фонд за развитие 

на селските райони, възможности в периода 2023-2027 г. 
▪ Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – „Програма „Образование“ 2021-2027 год. Процедури, 

свързани с подобряване на връзката между образованието и бизнеса“ 
▪ Регионално управление за образованието – Варна – „Връзките с бизнеса в Държавен план-прием за учебната 

2023-2024 год. и в центровете за върхови постижения“ 
 
 
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 
 
Moreto.net 
 
√  АИКБ във Варна: Ще оспорим решението за минималната работна заплата пред международни институции 
Решението за новия начин на отчитане на минималната работна заплата е грешка. Противоречи на всички европейски 
директиви. Асоциацията на индустриалния капитал в България и всички работодателски организации ще оспорят пред 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/Programa-StaraZagora-03.02.2023-za-site.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/1-BICA_Activities_Regiona_Meetings_Varna-1.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/2-MTSP_Varna_0202.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/2-MTSP_Varna_0202.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/MIG_Instruments_AIKB_Varna_02.02.2023.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/2023/02/4.1-%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/Presentation-PO_2021-2027_PNIIDIT_PVU_za-AIKB-30012023.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/Presentation-PO_2021-2027_PNIIDIT_PVU_za-AIKB-30012023.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/2-%D0%94%D0%9F%D0%9F-2023-2024-%D0%B3.-Irena-Raeva.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2023/02/2-%D0%94%D0%9F%D0%9F-2023-2024-%D0%B3.-Irena-Raeva.pdf
https://meet.google.com/qvz-czdu-zvm?hs=224
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международните институции това решение, каза във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев, 
предаде репортер на Moreto.net. 
“Синдикатите подведоха депутатите и те водени от популизъм взеха това грешно решение. Тази мярка пречи на 
икономическия растеж, действа демотивиращо. Тя е в полза единствено на мързеливи и неквалифицирани хора. 
Правилното решение е минималната работна заплата да бъде различна за отделните икономически 
дейности. Нашата борба е за висока средна заплата“, заяви Велев. 
 

 
 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ каза още, че убедено подкрепят ускореното влизане на България в 
Еврозоната. То ще повиши кредитния рейтинг на страната, ще спомогне икономическия растеж и повишаването на 
жизнения стандарт. Влизането в зоната е сред приоритетите на асоциацията тази година. Идеята е да се фокусират 
усилията на бизнеса в тази посока. 
„Ценовата стабилност може да се окаже проблем. Обърнали сме се към бизнеса на база вече понижените цени на 
електроенергията да направят усилие за намаляване цените на стоки и услуги. България има шанс в тези трудни 
времена да запази постигнатото и да бележи ръст по-голям от средноевропейския. Държавата не работи 
ефективно и извън целта за Еврозоната, когато има избори два пъти в годината. КПД рязко намалява. Редица закони 
останаха само на първо четене. Остава изкуството на преговорите да се обясни, че сме имали доброто намерение, 
но на този етап нещата не са се случили докрай“, каза Велев. 
 
Фокус 
 
√  Васил Велев, АИКБ: Нашата борба е за високи средни, а не минимални заплати 
Национално представените работодателски организации у нас ще оспорят в ЕК и в Международната организация по труда 
приетата от парламента формула за определяне на минималната работна заплата в размер на 50% от брутната за страната 
от 2024 г. Това съобщи на пресконференция във Варна Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България /АИКБ/, предаде репортер на Агенция "Фокус". 
Той припомни, че решението за промяна в Кодекса на труда е било одобрено от депутатите в сряда.  
"То противоречи на Конвенцията на МОТ и на европейската директива, защото тя дава критерии за договаряне на МРЗ 
между социалните партньори. У нас парламентът иззе функциите на Тристранния съвет и на Министерски съвет, оставаше 
да изземе и тези на църквата и семейството. Депутатите бяха подведени от синдикатите и тласкани от предизборен 
популизъм взеха това грешно решение, което е вредно за хората и ще забави икономическия растеж“, категоричен бе 
Велев. 
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Той коментира, че борбата е за високи средни, а не минимални заплати. Според него, с това решение на практика в някои 
дейности всички ще получават еднакви възнаграждения, независимо от приноса си, което е в полза на мързеливите и 
неквалифицираните.  
Васил Велев каза още,  минималната заплата трябва да се договаря от социалните партньори и нивото й да е различно за 
отделните икономически дейности, където разликата в средните заплати достига 4 пъти. 
Според Велев в Европа съотношението между средна и минимална заплата сега е 43%, а в големи икономики като Китай 
и САЩ е значително по-ниско. 
"В ЕС няма подобен прецедент – парламентът да определя минималната работна заплата. Ефектът от това ще е наливане 
на масло в инфлационната спирала“, посочи от своя страна главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова. 
Приоритетите на АИКБ за тази година са подкрепа за членството на България в еврозоната, Шенген и ОИСР, осигуряване 
на енергия на конкурентни цени за бизнеса и на човешки ресурси, стана ясно на регионална среща с бизнеса в 
Икономическия университет. 
Като успех за българския бизнес Васил Велев отчете, че по ръст на възнагражденията за последното тримесечие на 2022 г. 
България е №1 в ЕС. 
 
OFFNews 
 
√  АИКБ не приема минималната заплата да е 50% от средната 
Идеята, приета в края на работатата на 48-мия парламент (на 1 февруари – бел.р.) за изчисляване на размера на 
минималната работна заплата (МРЗ) като 50 на сто от средната брутна заплата за период от 12 месеца назад, срещна отпор 
от страна на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и национално представените работодателски 
организации. 
Това каза във Варна председателят на АИКБ Васил Велев. 
Решението на НС противоречи на конвенция 131 на Международната организация по труда (МОТ) за минималните 
заплащания, както и на съответната европейска директива. Затова от АИКБ ще оспорят решението както пред Европейската 
комисия, така и пред МОТ, коментира Велев. 
По думите му подобен механизъм на фиксиране на МРЗ е вреден за икономическия растеж и е в полза на мързеливи и 
неквалифицирани работници. Още повече, че има различия в средните заплати в София и останалите области, а разликата 
в средната работна заплата на най-скъпоплатените и най-ниско платените сектори е четири пъти, обясни той. 
Съгласно идеята на народните представители в Кодекса на труда се въведе механизъм за определяне на МРЗ. Инициатор 
бяха от групата на БСП, зад нея застанаха още ГЕРБ и ДБ. Одобреният на второ четене текст гласи, че МРЗ за всяка 
следващата година ще се определя до 1 септември на база 50% от брутната работна заплата между 1 юли от предишната 
година и 30 юни на годината, в която се прави изчислението. 
Механизмът трябва да започне да действа от началото на 2024 г. 
 
Darik News 
 
√  Работодателски организации ще сезират ЕК заради решението за минималната заплата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 
за размера на минималната работна заплата. Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев. Той бе сред участниците в среща дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес през 2023 
година, чийто домакин бе Икономическият университет в крайморския град. 
Решението минималната работна заплата (МРЗ) да е 50 на сто от средната за страната е грешка, то противоречи на 
Конвенцията на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение, посочи Велев. По думите му 
с това гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския съвет. 
При неспиращата предизборна кампания през последните години и липсата на лидерство се стига до такива грешни 
решения, а това е вредно за страната и за хората, посочи Велев. Според него решението ще доведе до това, че в някои 
икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, независимо от приноса си, посочи Велев. 
В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43 процента, в САЩ и Китай - значително по-ниско, 
допълни председателят на АИКБ. Според него проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас  парламентът 
не е взел предвид нито че се начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по  
икономически сектори и по територии. В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още 
Велев. Според него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически 
сфери, като се договаря от социалните партньори.  
Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. Според нея решението крие опасност да се усили инфлационната спирала. Има риск да се засили 
и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с МРЗ, допълни още Ангелова. 
 
√  Браншът очаква ръст в краткосрочния недостиг на кадри 
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. Това 
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коментира днес във Варна председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев. Той взе участие в среща-дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес през 2023 
г. Домакин на форума бе Икономическият университет във Варна. 
Приоритетите на АИКБ за тази година са трите членства на страната ни – в еврозоната, в Шенген и в ОИСР, обясни Велев. 
По думите му дали ще бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година, ще се реши в средата на настоящата, като за 
постигането на тази цел е важно и бизнесът да мобилизира усилията си. 
Според Велев за целта е нужна ценова стабилност и затова АИКБ призова предприемачите да се постараят да намалят 
цените на стоките и услугите, за да бъде потисната инфлацията. Той уточни, че Асоциацията напълно подкрепя влизането 
на България в еврозоната, тъй като това ще подобри инвестиционната среда, ще спомогне за ускоряване на икономическия 
растеж и повишаване на жизнения стандарт. 
За нас приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес, допълни Велев. По думите 
му акцент за Асоциацията е и осигуряването на човешки ресурси. В тази насока освен развитие на връзките между бизнеса 
и образованието и пазара на труда, ще се работи и за облекчаване на трудовата миграция. В това отношение българското 
законодателство все още е далеч от най-добрите европейски практики, обясни Велев. По думите му у нас са наложени 
излишни ограничения, а в държавите, най-големи износители на човешки ресурс, дори нямаме дипломатически 
представителства. Ако процедурите за внос на работна ръка бъдат улеснени, тук ще има много повече икономически заети 
хора, които ще плащат данъци в България и ще харчат в нашата страна, допълни председателят на АИКБ. 
През последните две години имаше серия кризи, светът започна да се деглобализира, но въпреки трудностите за 
изминалата година ще покажем добър икономически ръст, каза още Велев. Той уточни, че през второто полугодие на 2022 
г. българската индустрия е в топ три по темп на развитие в ЕС. Като ръст на възнагражденията за последното отчетено 
тримесечие България е номер едно, допълни Велев.  
Председателят на АИКБ каза още, че е редно да бъдат реализирани реформите, отлагани през последните 30 години. 
Според него има нужда от промени в медицинската и трудова експертиза. 
Необходима е и реформа с такса битови отпадъци, защото България е единствената страна в ЕС, където се плаща не на 
база генерираното количество, а според оценката на имота, каза Велев и допълни, че този начин на определяне на налога, 
освен всичко друго, пречи и за реализирането на кръгова икономика. 
 
Varna News 
 
√  АИКБ ще дискутира с бизнеса от Варна 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“. 
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. 
Проектите на програми за двете събития може да видите на сайта на АИКБ ТУК. 
 
Труд 
 
√  Работодателите ще оспорят решението за минималната работна заплата 
България още има шанс да влезе в еврозоната, считат от АИКБ 
Национално представените работодателски организации ще оспорят в ЕК и в Международната организация по труда 
приетата от парламента формула за определяне на минималната работна заплата в размер на 50% от брутната за страната 
от 2024 г. Това заяви във Варна Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
/АИКБ/.    
Решението за промяна в Кодекса на труда бе одобрено от депутатите в сряда. „То противоречи на Конвенция 131 на МОТ 
и на европейската директива, защото тя дава критерии за договаряне на МРЗ между социалните партньори. У нас 
парламентът иззе функциите на Тристранния съвет и на Министерския съвет, оставаше да изземе и тези на църквата и 
семейството. Депутатите бяха подведени от синдикатите и тласкани от предизборен популизъм взеха това грешно 
решение, което е вредно за хората и ще забави икономическия растеж“, категоричен бе Велев.  
Той посочи, че минималната заплата трябва да се договаря от социалните партньори и нивото й да е различно за отделните 
икономически дейности, където разликата в средните заплати достига 4 пъти. „Нашата борба е за високи средни, а не 

https://bica-bg.org/%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%b1-%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d1%81-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d1%81/
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минимални заплати. А с това решение на практика в някои дейности всички ще получават еднакви възнаграждения, 
независимо от приноса си, което е в полза на мързеливите и неквалифицираните“, посочи Велев. Според него в Европа 
съотношението между средна и минимална заплата сега е 43%, а в големи икономики като Китай и САЩ е значително по-
ниско. „В ЕС няма подобен прецедент – парламентът да определя минималната работна заплата. Ефектът от това ще е 
наливане на масло в инфлационната спирала“, допълни главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова.    
Приоритетите на АИКБ за тази година са подкрепа за членството на България в еврозоната, Шенген и ОИСР, осигуряване 
на енергия на конкурентни цени за бизнеса и на човешки ресурси, стана ясно на регионална среща с бизнеса в 
Икономическия университет. „Разяснителната кампания за преход към еврозоната не е достатъчна, много закони останаха 
приети само на първо четене, но целта все още е постижима. Призовахме бизнеса да се раздели с част от печалбите си и 
да намали цените на стоки и услуги, за да се потисне инфлацията. Предстои оценъчен доклад и остава изкуството на 
преговорите, за което разчитаме на служебния кабинет, защото членството ни в еврозоната ще доведе до растеж и 
повишаване на жизнения стандарт на хората“, обясни Васил Велев.  
Като успех за българския бизнес той отчете, че по ръст на възнагражденията за последното тримесечие на 2022 г. България 
е №1 в ЕС.   
 
Dnes.bg 
 
√  Работодателите оспорват решението за минималната заплата 
Това обяви Васил Велев 
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. 
 
Varna24 
 
√  С 50 000 души на година намалява работната ръка у нас 
С 50 000 души годишно намалява работната ръка у нас. И това е само по демографски причини. В тази цифра не е включен 
броят на хората, които отиват на гурбет в чужбина. И тази тенденция ще се запази през следващите 20 години. Това стана 
ясно от думите на инж. Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
 

 
 
Днес представители на организацията, водени от него, бяха във Варна. В сградата на Икономическия университет те 
поканиха за среща - дискусия, представители на браншови организации и предприятия от морския град и региона, предаде 
репортер на Varna24.bg. 
Събитието 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 и за проблемите и възможностите, пред които 
е изправен българския бизнес през 2023 г. 
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Голям проблем е че не може лесно да бъдат внесени кадри от чужбина, които да работят в различни бизнес сектори у нас. 
Едни от най-големите донори на работна ръка са Киргистан, Бангладеш и др., но България там няма свои дипломатически 
мисии и представителства. Това затруднява местните да търсят препитание у нас. 
Минималната работна заплата, която вчера бе гласувана от Народното събрание, противоречи 131-ва Конвенция и на 
Евродиректива. Бе грешка, че депутатите я приеха. Въвеждането й ще забави икономическия растеж на България. Тя 
демотивира хората да се трудят и развиват. Помага на мързеливите. Трябва да се мисли по-разчупено - по сектори. 
Средната работна заплата в София е по-висока от тази в други региони в страната. 4 пъти е разликата в средната работна 
заплата в различните икономически сектори, категорични са от АИКБ, от където заявиха, че ще оспорят пред ЕС гласуването 
в парламента, касаещо минималното трудово възнаграждение у нас. 
На срещата в Икономическия университет във Варна бяха представени и Програмата "Развитие на човешките ресурси" за 
периода 2021-2027 година и мерките, насочени към бизнеса, в изпълнение на Националния план за възстановяване и 
устойчивост, както и Програмата "Конкурентноспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, и първите процедури 
по Програмата "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021-2027. 
 
Факти 
 
√  Работодатели ще оспорят новата МРЗ в ЕК и в Международната организация на труда 
Парламентът иззе функциите на Тристранния съвет, иззе функциите и на Министерски съвет. Остана да изземе 
функциите на църквата и семейството, каза Васил Велев 
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ и национално представените работодателски организации се 
обявиха против минималната работна заплата /МРЗ/ от 2024 година да се определя в размер на 50% от брутната средна 
заплата за страната, съобщи БНР. 
Те ще оспорят решението на Народното събрание в международните институции – в Европейската комисия и в 
Международната организация на труда /МОТ/. Това заяви във Варна председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Гласуваното на 1 февруари от Парламента противоречи на Конвенция 131 за МРЗ на МОТ, така и на европейската директива 
за адекватни минимални заплати, обясни той 
"Парламентът иззе функциите на Тристранния съвет, иззе функциите и на Министерски съвет. Остана да изземе функциите 
на църквата и семейството." 
Това решение е вредно за хората и за страната, защото забавя икономическия растеж - то е в полза на мързеливите и 
неквалифицираните, каза Велев, и определи като грешка механичното фиксиране на минималната работна заплата. 
"В София средната заплата е по-висока от средната за страната. Във всички други области средната заплата е по-ниска от 
средната за страната. По икономически дейности разликата между най-ниската и най-високата средна заплата е четири 
пъти. " 
Според АИКБ правилното решение е МРЗ да бъде различна по различните икономически дейности. 
"Нашата борба е за високи средни заплати, а не за висока минимална заплата", каза Васил Велев. 
 
Actualno.com 
 
√  Работодателите не одобряват минималната заплата да е 50% от средната 
Идеята, приета в края на работатата на 48-мия парламент за изчисляване на размера на минималната работна заплата като 
50% от средната брутна заплата за период от 12 месеца назад, срещна отпор от страна на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) и национално представените работодателски организации. Това каза във Варна председателят 
на АИКБ Васил Велев. 
"Решението на НС противоречи на конвенция 131 на Международната организация по труда (МОТ) за минималните 
заплащания, както и на съответната европейска директива. Затова от АИКБ ще оспорят решението както пред Европейската 
комисия, така и пред МОТ", коментира Велев. 
По думите му подобен механизъм на фиксиране на МРЗ е вреден за икономическия растеж и е в полза на мързеливи и 
неквалифицирани работници. "Още повече, че има различия в средните заплати в София и останалите области, а разликата 
в средната работна заплата на най-скъпоплатените и най-ниско платените сектори е четири пъти", обясни той, цитиран от 
БТА. 
Съгласно идеята на народните представители в Кодекса на труда се въведе механизъм за определяне на МРЗ. Инициатор 
бяха от групата на БСП, зад нея застанаха още ГЕРБ и ДБ. Одобреният на второ четене текст гласи, че МРЗ за всяка 
следващата година ще се определя до 1 септември на база 50% от брутната работна заплата между 1 юли от предишната 
година и 30 юни на годината, в която се прави изчислението. Механизмът трябва да започне да действа от началото на 
2024 г. 
 
Economic.bg 
 
√  Работодателите ще атакуват механизма за МРЗ пред ЕК и МОТ 
Според Васил Велев решението за обвързване на минималната заплата със средната е „вредно за страната и за 
хората“ 
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Механизмът за определяне на минималната работна заплата, приет предизборно от Народното събрание в 
предпоследния ден от живота му, ще бъде оспорен. Работодателските организации ще сезират Европейската комисия и 
Международната организация на труда (МОТ) заради фиксирането на минималната заплата като 50% от средната заплата. 
Според Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), решението противоречи 
на Конвенцията на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение. По думите му с това 
гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския съвет. 
„При неспиращата предизборна кампания през последните години и липсата на лидерство се стига до такива грешни 
решения, а това е вредно за страната и за хората“, каза Велев, който участва в дискусия за проблемите и възможностите 
през българския бизнес през 2023 г., организирана от  Икономическият университет във Варна. 
Решението ще доведе до това, че в някои икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, независимо от 
приноса си“, каза още председателят на АИКБ, цитиран от БТА. 
Той изнесе данни, според които в Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43%, а в САЩ и Китай 
– значително по-ниско. 
Според него проблем е и това, че при фиксирането на съотношението в България парламентът не е взел предвид нито че 
се начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по икономически сектори и по 
територии. 
В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти“, каза още Велев. 
Работодателите са на мнение, че правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните 
икономически сфери, като се договаря от социалните партньори. Това е нещо, за което бизнесът настоява от години. 
 
BulgariaUtre.bg 
 
√  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 
напроблема 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 растежса 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 наАИКБ. 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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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 срещатавзеха 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. 
 
24 часа 
 
√  Работодателски организации ще сезират ЕК заради решението за минималната заплата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 
за размера на минималната работна заплата. Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев. Той бе сред участниците в среща дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес през 2023 
година, чийто домакин бе Икономическият университет в крайморския град, предаде БТА. 
Решението минималната работна заплата (МРЗ) да е 50 на сто от средната за страната е грешка, то противоречи на 
Конвенцията на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение, посочи Велев. По думите му 
с това гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския съвет. 
При неспиращата предизборна кампания през последните години и липсата на лидерство се стига до такива грешни 
решения, а това е вредно за страната и за хората, посочи Велев. Според него решението ще доведе до това, че в някои 
икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, независимо от приноса си, посочи Велев. 
В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43 процента, в САЩ и Китай - значително по-ниско, 
допълни председателят на АИКБ. Според него проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас парламентът 
не е взел предвид нито че се начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по 
икономически сектори и по територии. В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още 
Велев. Според него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически 
сфери, като се договаря от социалните партньори. 
Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. Според нея решението крие опасност да се усили инфлационната спирала, предаде БТА. Има 
риск да се засили и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с МРЗ, допълни още 
Ангелова. 
 
Банкеръ 
 
√  Работодателите са против решението за минималната работна заплата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 
за размера на минималната работна заплата. Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев. Той бе сред участниците в среща дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес през 2023 
година, чийто домакин бе Икономическият университет в крайморския град. 
„Решението минималната работна заплата (МРЗ) да е 50 на сто от средната за страната е грешка, то противоречи на 
Конвенцията на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение“, посочи Велев. 
По думите му с това гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския 
съвет. 
При неспиращата предизборна кампания през последните години и липсата на лидерство се стига до такива грешни 
решения, а това е вредно за страната и за хората, добави още Велев. 
Според него решението ще доведе до това, че в някои икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, 
независимо от приноса си. 
„В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43 процента, в САЩ и Китай – значително по-ниско“, 
допълни председателят на АИКБ. 
По думите му проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас парламентът не е взел предвид нито че се 
начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по икономически сектори и по 
територии. 
В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още Велев. 
Според него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически сфери, като 
се договаря от социалните партньори.  
„Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата“, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ, тъй като решението крие опасност да се усили инфлационната спирала. 
„Има риск да се засили и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с минималната 
заплата“, каза още Ангелова. 
 

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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Епицентър 
 
√  Бизнесът се обяви против МРЗ да е 50% от средната брутна заплата, работодатели ще сезират ЕК 
Краткосрочният недостиг на кадри в страната е 200 000 души и ще продължава да расте. Заради демографската 
криза ежегодно на пазара на труда губим по 50 000 души, това ще продължи поне през следващите 20 години, 
коментира председателят на УС на АИКБ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 
за размера на минималната работна заплата (МРЗ). Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на 
АИКБ Васил Велев. Той бе сред участниците в среща дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес 
през 2023 година, чийто домакин бе Икономическият университет в крайморския град, предаде БТА. 
Решението минималната работна заплата (МРЗ) да е 50 на сто от средната за страната е грешка, то противоречи на 
Конвенцията на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение, посочи Велев. По думите му 
с това гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския съвет. 
При неспиращата предизборна кампания през последните години и липсата на лидерство се стига до такива грешни 
решения, а това е вредно за страната и за хората, посочи Велев. Според него решението ще доведе до това, че в някои 
икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, независимо от приноса си, посочи Велев. 
В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43 процента, в САЩ и Китай - значително по-ниско, 
допълни председателят на АИКБ. Според него проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас парламентът 
не е взел предвид нито че се начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по 
икономически сектори и по територии. В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още 
Велев. Според него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически 
сфери, като се договаря от социалните партньори. 
Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. Според нея решението крие опасност да се усили инфлационната спирала. Има риск да се засили 
и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с МРЗ, допълни още Ангелова. 
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 
още Васил Велев. 
Приоритетите на АИКБ за тази година са трите членства на страната ни – в еврозоната, в Шенген и в ОИСР, обясни Велев. 
По думите му дали ще бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година, ще се реши в средата на настоящата, като за 
постигането на тази цел е важно и бизнесът да мобилизира усилията си. 
Според Велев за целта е нужна ценова стабилност и затова АИКБ призова предприемачите да се постараят да намалят 
цените на стоките и услугите, за да бъде потисната инфлацията. Той уточни, че Асоциацията напълно подкрепя влизането 
на България в еврозоната, тъй като това ще подобри инвестиционната среда, ще спомогне за ускоряване на икономическия 
растеж и повишаване на жизнения стандарт. 
За нас приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес, допълни Велев. По думите 
му акцент за Асоциацията е и осигуряването на човешки ресурси. В тази насока освен развитие на връзките между бизнеса 
и образованието и пазара на труда, ще се работи и за облекчаване на трудовата миграция. В това отношение българското 
законодателство все още е далеч от най-добрите европейски практики, обясни Велев. По думите му у нас са наложени 
излишни ограничения, а в държавите, най-големи износители на човешки ресурс, дори нямаме дипломатически 
представителства. Ако процедурите за внос на работна ръка бъдат улеснени, тук ще има много повече икономически заети 
хора, които ще плащат данъци в България и ще харчат в нашата страна, допълни председателят на АИКБ. 
През последните две години имаше серия кризи, светът започна да се деглобализира, но въпреки трудностите за 
изминалата година ще покажем добър икономически ръст, каза още Велев. Той уточни, че през второто полугодие на 2022 
г. българската индустрия е в топ три по темп на развитие в ЕС. Като ръст на възнагражденията за последното отчетено 
тримесечие България е номер едно, допълни Велев. 
Председателят на АИКБ каза още, че е редно да бъдат реализирани реформите, отлагани през последните 30 години. 
Според него има нужда от промени в медицинската и трудова експертиза. Необходима е и реформа с такса битови 
отпадъци, защото България е единствената страна в ЕС, където се плаща не на база генерираното количество, а според 
оценката на имота, каза Велев и допълни, че този начин на определяне на налога, освен всичко друго, пречи и за 
реализирането на кръгова икономика. 
 
Petel.bg 
 
√  АИКБ: Решението за минималната заплата ще бъде оспорено пред ЕК 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 
за размера на минималната работна заплата. Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ 
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. 
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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. 
 
Mediapool.bg 
 
√  Бизнесът ще сезира ЕК заради новата формула на минималната заплата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетата в сряда нова формула на минималната 
работна заплата (МРЗ). Това съобщи в четвъртък във Варна председателят на АИКБ Васил Велев. 
Решението МРЗ да бъде 50% от средната брутна заплата в страната от 2024 г. е грешка, то противоречи на Конвенцията на 
МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение, посочи Велев. По думите му с това гласуване 
парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския съвет. 
В момента МРЗ е 780 лв., а средната брутна заплата за страната за третото тримесечие на 2022 г. е 1743 лв. 
"При неспиращата предизборна кампания през последните години и липсата на лидерство се стига до такива грешни 
решения, а това е вредно за страната и за хората", посочи Велев. Според него решението ще доведе до това, че в някои 
икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, независимо от приноса си. 
В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43%, а в САЩ и Китай е значително по-ниско, допълни 
председателят на АИКБ. Според него проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас парламентът не е взел 
предвид нито, че се начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по икономически 
сектори и по територии. В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още Велев. Според 
него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически сфери, като се 
договаря от социалните партньори. 
Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. Според нея решението крие опасност да се усили инфлационната спирала. Има риск да се засили 
и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с МРЗ, допълни още Ангелова. 
 
Econ.bg 
 
√  Предизвикателствата пред бизнеса за 2023 г.: Енергийна криза и липсата на работна ръка 
Преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка и на предизвикателствата в сферата на 
енергетиката са сред най-важните задачи пред предприятията за 2023 г. Това обясниха на своя пресконференция от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Преодоляването на недостига на квалифицирана работна ръка и на предизвикателствата в сферата на енергетиката са сред 
най-важните задачи пред предприятията за 2023 г. Това обясниха на своя пресконференция във Варна от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 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. 
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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“. 
 
Expert.bg 
 
√  Работодателите оспорват новата минимална заплата пред Брюксел 
Работодателите са твърдо против новия начин за определяне на минималната заплата в България и ще го оспорят пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда. 
Решението на парламента минималното възнаграждение да се пресмята като 50% от средната брутна заплата за период 
от 12 месеца назад е в разрез с международните правила и утвърдената практика, твърдят от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), с което са съгласни и другите големи работодателски организации. 
Минималната заплата се вдига сериозно, но от догодина 
Българските политици тълкуват грешно евродирективата за минималната заплата, където никъде не е посочено, че трябва 
да е равна на 50% от средната за страната, твърдят работодателите. "Решението на Народното събрание противоречи на 
Конвенция 131 на Международната организация по труда (МОТ) за минималните заплащания и на европейската 
директива, защото тя дава критерии за договаряне на минималната работна заплата между социалните партньори. "Затова 
от АИКБ ще оспорят решението както пред Европейската комисия, така и пред МОТ", коментира пред журналисти във 
Варна председателят на АИКБ Васил Велев. Минималната заплата се вдига до 50% от средната. Колко е това? 
"У нас парламентът иззе функциите на Тристранния съвет и на Министерския съвет, оставаше да изземе и тези на църквата 
и семейството. Депутатите бяха подведени от синдикатите и тласкани от предизборен популизъм взеха това грешно 
решение, което е вредно за хората и ще забави икономическия растеж", категоричен бе Велев. Депутатите приеха голямо 
вдигане на минималната заплата 
Според него подобен начин на изчисляване на минималната заплата е вреден за икономическия растеж и е в полза на 
мързеливи и неквалифицирани работници. "Още повече, че има различия в средните заплати в София и останалите 
области, а разликата в средната работна заплата на най-скъпоплатените и най-нископлатените сектори е 4 пъти", обясни 
той, цитиран от БТА.Бизнесът: Вдигане на минималната заплата ще повиши безработицата 
Mинималната работна заплата трябвало 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", обясни председателят на АИКБ. Минималната заплата ще се определя според професията 
Работодателите не искат хората в България да получават минимални работни заплати. Те трябвало да са временен 
инструмент за хора, които нямат квалификация или са в процес на преквалификация. "Нашата борба е за високи средни, а 
не минимални заплати. А с това решение на практика в някои дейности всички ще получават еднакви възнаграждения, 
независимо от приноса си, което е в полза на мързеливите и неквалифицираните", посочи Велев. 
По думите му в Европа съотношението между средна и минимална заплата сега е 43%, а в големи икономики като Китай 
и САЩ е значително по-ниско. "В ЕС няма подобен прецедент – парламентът да определя минималната работна заплата. 
Ефектът от това ще е наливане на масло в инфлационната спирала", допълни главният секретар на АИКБ д-р Милена 
Ангелова. 
Новият начин за определяне на минималната заплата ще започне да действа от началото на 2024 година. 
 
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. 
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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. 
 
Paralell43 
 
√  Минималната работна заплата се превръща в препъни камък за работодателите у нас. Ще сезират ЕК 
„Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 
за размера на минималната работна заплата". Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев. Той беше сред участниците в среща дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес през 
2023 година. Домакин на бизнес форума бе Икономическият университет във Варна. 
„Целта на срещата ни е да дадем 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.,“ допълни Васил Велев. Той уточни, че срещата се осъществява именно в сградата на Икономическия 
университет в морската столица, защото се търси възможност за насърчаване на по-тясното сътрудничество между 
образованието и бизнеса. 
Приоритетите на Асоциацията на индустриалния капитал през тази година са трите ни членства – в еврозоната, в 
Шенгенското пространство и в Организацията за сътрудничество и развитие в Европа (ОИСР). „Трябва да организираме 
усилията си за постигането на тези цели, особено за влизането ни в Шенген. Това може да доведе в един момент до ценова 
нестабилност. Затова призовахме бизнеса да положи усилия като се раздели с част от печалбите на база понижените цени 
на електроенергията и направи усилия за намаляване цените на стоките и услугите на пазара, като по този начин потисне 
инфлационните процеси, допълни Велев.. 
По отношение на работната заплата той разясни, че в Европа съотношението между минималната и средната заплата е 
43%, в САЩ и Китай - значително по-ниска. 
Проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас парламентът не е взел предвид нито че се начислява % за 
прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по икономически сектори и по територии. В отделните 
сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още Велев. Според него правилното решение би било 
минималната заплата да бъде различна в различните икономически сфери, като се договаря от социалните партньори. 
А Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ поясни, че е недопустимо Народно събрание да определя и администрира 
размера на минималната работна заплата. Според нея решението крие опасност да се усили инфлационната спирала. 
От срещата с бизнеса стана ясно, 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 и през 
следващите 20 години. 
 
Bezpartien 
 
√  Работодатели ще оспорят новата МРЗ в ЕК и в Международната организация на труда  
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ и национално представените работодателски организации се 
обявиха против минималната работна заплата /МРЗ/ от 2024 година да се определя в размер на 50% от брутната средна 
заплата за страната, съобщи БНР. 
Те ще оспорят решението на Народното събрание в международните институции – в Европейската комисия и в 
Международната организация на труда /МОТ/. Това заяви във Варна председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Гласуваното на 1 февруари от Парламента противоречи на Конвенция 131 за МРЗ на МОТ, така и на европейската директива 
за адекватни минимални заплати, обясни той. 
„Парламентът иззе функциите на Тристранния съвет, иззе функциите и на Министерски съвет. Остана да изземе функциите 
на църквата и семейството.“ 
Това решение е вредно за хората и за страната, защото забавя икономическия растеж – то е в полза на мързеливите и 
неквалифицираните, каза Велев, и определи като грешка механичното фиксиране на минималната работна заплата. 
„В София средната заплата е по-висока от средната за страната. Във всички други области средната заплата е по-ниска от 
средната за страната. По икономически дейности разликата между най-ниската и най-високата средна заплата е четири 
пъти. „ 
Според АИКБ правилното решение е МРЗ да бъде различна по различните икономически дейности. 
„Нашата борба е за високи средни заплати, а не за висока минимална заплата“, каза Васил Велев. 
 
Блиц 
 
√  Работодателите обясниха защо решението за минималната заплата на НС е грешно 
Това решение ще доведе до това, че в някои икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, 
независимо от приноса си 
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Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 
за размера на минималната работна заплата. 
Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. Той бе сред участниците в среща 
дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес през 2023 година, чийто домакин бе Икономическият 
университет в крайморския град. 
„Решението минималната работна заплата (МРЗ) да е 50 на сто от средната за страната е грешка, то противоречи на 
Конвенцията на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение“, посочи Велев. 
По думите му с това гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския 
съвет. 
При неспиращата предизборна кампания през последните години и липсата на лидерство се стига до такива грешни 
решения, а това е вредно за страната и за хората, добави още Велев. 
Според него решението ще доведе до това, че в някои икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, 
независимо от приноса си. 
„В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43 процента, в САЩ и Китай - значително по-ниско“, 
допълни председателят на АИКБ. 
По думите му проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас парламентът не е взел предвид нито че се 
начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по икономически сектори и по 
територии. 
В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още Велев. 
Според него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически сфери, като 
се договаря от социалните партньори.  
„Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата“, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ, тъй като решението крие опасност да се усили инфлационната спирала. 
„Има риск да се засили и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с минималната 
заплата“, каза още Ангелова. 
 
Dunav Most 
 
√  200 000 души не достигат у нас на пазара на труда 
Въпреки недостигът на кадри, през второто полугодие на 2022 година българската индустрия е в топ три по темп 
на развитие в ЕС 
"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". Това 
коментира днес във Варна председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев. Той взе участие в среща-дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес през 2023 
година. Домакин на форума бе Икономическият университет във Варна, предаде БТА. 
"Приоритетите на АИКБ за тази година са трите членства на страната ни – в еврозоната, в Шенген и в ОИСР", обясни Велев. 
По думите му дали ще бъдем приети в еврозоната от 1 януари 2024 година, ще се реши в средата на настоящата, като за 
постигането на тази цел е важно и бизнесът да мобилизира усилията си. 
Според Велев за целта е нужна ценова стабилност и затова АИКБ призова предприемачите да се постараят да намалят 
цените на стоките и услугите, за да бъде потисната инфлацията. Той уточни, че Асоциацията напълно подкрепя влизането 
на България в еврозоната, тъй като това ще подобри инвестиционната среда, ще спомогне за ускоряване на икономическия 
растеж и повишаване на жизнения стандарт. 
"За нас приоритет остава осигуряването на енергия на конкурентни цени за българския бизнес, допълни Велев. По думите 
му акцент за Асоциацията е и осигуряването на човешки ресурси. В тази насока освен развитие на връзките между бизнеса 
и образованието и пазара на труда, ще се работи и за облекчаване на трудовата миграция. В това отношение българското 
законодателство все още е далеч от най-добрите европейски практики, обясни Велев. По думите му у нас са наложени 
излишни ограничения, а в държавите, най-големи износители на човешки ресурс, дори нямаме дипломатически 
представителства. Ако процедурите за внос на работна ръка бъдат улеснени, тук ще има много повече икономически заети 
хора, които ще плащат данъци в България и ще харчат в нашата страна", допълни председателят на АИКБ. 
"През последните две години имаше серия кризи, светът започна да се деглобализира, но въпреки трудностите за 
изминалата година ще покажем добър икономически ръст, каза още Велев. Той уточни, че през второто полугодие на 2022 
г. българската индустрия е в топ три по темп на развитие в ЕС. Като ръст на възнагражденията за последното отчетено 
тримесечие България е номер едно", допълни Велев. 
Председателят на АИКБ каза още, че е редно да бъдат реализирани реформите, отлагани през последните 30 години. 
Според него има нужда от промени в медицинската и трудова експертиза. Необходима е и реформа с такса битови 
отпадъци, защото България е единствената страна в ЕС, където се плаща не на база генерираното количество, а според 
оценката на имота, каза Велев и допълни, че този начин на определяне на налога, освен всичко друго, пречи и за 
реализирането на кръгова икономика. 
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b2b Media 
 
√  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. 
 
NOVA TV 
 
√  Работодателски организации сезират ЕК заради минималната заплата 
Решението МРЗ да е 50 на сто от средната за страната е грешка, смята АИКБ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 
за размера на минималната работна заплата. Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев.  
Решението минималната работна заплата да е 50 на сто от средната за страната е грешка, то противоречи на Конвенцията 
на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение, посочи Велев. По думите му с това 
гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския съвет. 

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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В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43 процента, в САЩ и Китай - значително по-ниско, 
допълни председателят на АИКБ. Според него проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас  парламентът 
не е взел предвид нито че се начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по 
икономически сектори и по територии. В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още 
Велев. Според него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически 
сфери, като се договаря от социалните партньори.  
Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. Според нея решението крие опасност да се усили инфлационната спирала. Има риск да се засили 
и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с МРЗ, допълни още Ангелова. 
 
24 часа Пловдив 
 
√  Работодателски организации ще сезират ЕК заради решението за минималната заплата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент 
за размера на минималната работна заплата. Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев. Той бе сред участниците в среща дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес през 2023 
година, чийто домакин бе Икономическият университет в крайморския град, предаде БТА. 
Решението минималната работна заплата (МРЗ) да е 50 на сто от средната за страната е грешка, то противоречи на 
Конвенцията на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение, посочи Велев. По думите му 
с това гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския съвет. 
При неспиращата предизборна кампания през последните години и липсата на лидерство се стига до такива грешни 
решения, а това е вредно за страната и за хората, посочи Велев. Според него решението ще доведе до това, че в някои 
икономически сектори всички ще вземат равни възнаграждения, независимо от приноса си, посочи Велев. 
В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43 процента, в САЩ и Китай - значително по-ниско, 
допълни председателят на АИКБ. Според него проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас парламентът 
не е взел предвид нито че се начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по 
икономически сектори и по територии. В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още 
Велев. Според него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически 
сфери, като се договаря от социалните партньори. 
Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. Според нея решението крие опасност да се усили инфлационната спирала, предаде БТА. Има 
риск да се засили и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с МРЗ, допълни още 
Ангелова. 
 
Factor.bg 
 
√  Работодателски организации сезират ЕК заради минималната заплата 
Решението МРЗ да е 50 на сто от средната за страната е грешка, смята АИКБ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България заедно с други работодателски организации ще оспори пред 
Европейската комисия и Международната организация на труда приетото вчера решение на българския парламент за 
размера на минималната работна заплата. Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ 
Васил Велев.  
Решението минималната работна заплата да е 50 на сто от средната за страната е грешка, то противоречи на Конвенцията 
на МОТ и на Европейската директива за адекватни минимални възнаграждение, посочи Велев. По думите му с това 
гласуване парламентът всъщност е иззел функциите на Тристранния съвет, както и на Министерския съвет. 
В Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43 процента, в САЩ и Китай - значително по-ниско, 
допълни председателят на АИКБ. Според него проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас  парламентът 
не е взел предвид нито че се начислява процент за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по 
икономически сектори и по територии. В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още 
Велев. Според него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически 
сфери, като се договаря от социалните партньори.  
Безпрецедентно е Народно събрание да определя размер на минималната работна заплата, допълни Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. Според нея решението крие опасност да се усили инфлационната спирала. Има риск да се засили 
и натискът върху социалната система, защото там има много помощи, обвързани с МРЗ, допълни още Ангелова. 


