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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
dnevnik.bg 
 
√ По 190 млн. лв. на година трябва да предвиди държавата, за да вдигне заетостта 
 
Между 180 и 190 млн. лв. на година трябва да се отделят от държавния бюджет до 2020 г. за насърчаване на заетостта, за 
да им реален резултат в тази насока. Целта е в края на всяка година на пазара на труда да се отчитат 80 - 100 хиляди 
повече работни места. 
Това заяви председателят на КНСБ Пламен Димитров след днешното заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС). Той замести вицепремиера Зинаида Златанова като председател на срещата, тъй като тя беше 
заета с вота на недоверие в парламента. Тристранният съвет гледа за трети път Актуализираната стратегия по заетостта, 
която беше представена в началото на годината. Днес социалните партньори одобриха последните корекции и за пръв 
път представиха финансовите й цели. 
Общо за подпомагане на заетостта за периода 2014 - 2020 г. се предвиждат 3 млрд. лева. Половината от тях трябва да 
дойдат от държавния бюджет, а другата половина - по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 
Европейският съюз чака да види стратегията преди да приключат преговорите по новия програмен период, уточни 
Пламен Димитров. По думите му в обхвата на усилията за заетост може да попаднат и средства от новата оперативна 
програма за наука и образование. Това обаче не е вписано в последната версия на текста, което той отчита като пропуск. 
Реалната безработица в момента е 18-19%. В това число се включват и обезкуражените хора, които вече не търсят работа 
и не подновяват регистрацията си в бюрата по труда. За да има реални промени в тази статистика е необходимо 
стратегията по заетостта да стъпи на ясна макроикономическа рамка, коментира Димитър Бранков от Българска 
стопанска камара. Според него сега документът има по-скоро вътрешноведомствен характер - не е ясно на какъв 
икономически сценарии стъпва, нито какво прогнозно БВП взима предвид, каза той.  
И синдикатите и работодателите също отправиха критики по части от Актуализираната стратегия. От АИКБ например 
изтъкнаха, че за да има повече заетост е необходима по-добра среда за бизнеса като цяло, освен това малко място в нея 
е отделено на мониторинга и контрола по изпълнението й. От КТ "Подкрепа" пък настояха със стратегията да се 
ангажират всички министерства, не само социалното. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Кабинетът разреши да се изтегли 700 млн. лв. външен дълг 
Най-вероятно ще се вземе синдикиран заем, което е по-непрозрачният вид финансиране 
 
Вече е официално - държавата ще вземе външен заем до края на годината. В сряда на своето заседание кабинетът 
упълномощи финансовия министър да предприеме действия за поемане на до 360 млн. евро външен дълг, съобщи 
правителствената пресслужба. 
От нейното съобщение не става ясно как ще се набере нужното финансиране - дали става въпрос за емисия облигации на 
международния пазар или за синдикиран заем. 
Източници на "Капитал Daily" от правителството твърдят, че е избран вторият вариант. А един от аргументите е, че 
процедурата ще отнеме по-малко време. Очакванията са тя да приключи до края на ноември. Проблемът с този тип 
частно пласиране на дълг обаче е, че то е по-непрозрачно за разлика от емисия еврооблигации. 
Параметрите 
Още преди няколко седмици финансовият министър Петър Чобанов обяви, че държавата обмисля вариант до края на 
годината да изтегли синдикиран заем от чуждестранни банкови и институционални инвеститори размер до 700 млн. лв. 
Това практически е и таванът. От позволените след актуализацията на бюджета 3 млрд. лв. новоемитиран дълг 
държавата вече е пласирала над 1.85 млрд. лв. и е заявила още 450 млн. лв. емисии на вътрешния пазар. 
Неофициално преди седмици стана ясно, че се планира заемът да е дългосрочен, а очакваната доходност да е около 
4.2%. Идеята е да бъде избрана чуждестранна банка посредник, която да структурира заема и да привлече инвеститори - 
банки, застрахователни и пенсионни фондове. Сега от правителственото прессъобщение става ясно още, че пласирането 
на дълг ще е по законодателството на Германия. 
Имиджов проблем 
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Аргументацията в полза на заема, която изтъкват управляващите, е, че ще стане по-бързо, ще е на приемлива цена, освен 
това ще може да е за по-дълъг период от време, защото в момента нагласите на българските банки са да отпускат 
краткосрочен дълг. И второ, така няма да се изпомпва местен ресурс. 
В същото време според анализатори набирането на финансиране от страна на правителството чрез синдикиран заем е 
по-рискова стъпка. Причината е, че процедурата е по-непрозрачна, всички договорки с банките освен основните остават 
в тайна. А и обикновено се поемат и странични ангажименти – премия за липса на ликвидност, управление на рейтинга, 
които се калкулират отделно. Така номиналната лихва изглежда ниска, но реално не е. 
Има възможност заемът да бъде взет и чрез рядко използвана схема, при която група от банки отпускат финансирането, а 
впоследствие дългът се преоформя като ценни книжа, които се препродават. Така се получава хибридна схема, при която 
първо се извършва частно пласиране на дълга, а впоследствие се прехвърля към крайни инвеститори, но без опцията за 
вторична търговия с него. Специалист от пазара е на мнение, че стъпката би се възприела неутрално от международните 
пазари и не би навредила на кредитоспособността на държавата, въпреки че този метод прави непрозрачно поемането 
на дълг. От друга страна, изборът за поемане на дълг по германското законодателство улеснява правителството, защото 
процедурите и документацията по него са опростени и позволяват бързото вземане на заема. 
Има време и за  емисия еврооблигации 
Източници от пазара твърдят, че правителството е обсъждало три варианта на финансиране - нова емисия евробондове, 
синдикиран заем или преотваряне на емисията, която пласира ГЕРБ и която е с падеж 2017 г. Ако бъде отворена тя обаче,  
ще се струпат твърде много плащания по дълга за кратък период от време. След две години предстои падеж на 
глобалните облигации за 1.2 млрд. долара, а еврооблигациите за 950 млн. евро трябва да бъдат погасени през 2017 г. 
Екипът на финансовия министър дори беше изчислил, че заради струпването на падежи за близо 6 млрд. лв. до края на 
2017 г. всяка следваща емисия на значителен държавен дълг ще трябва да е дългосрочна. 
Според анализатори все още има време и за подготовка на нова емисия еврооблигации. Според тях България може да 
постигне добра цена и на международните пазари. А и страната няма да излъчва негативни сигнали, посягайки към 
инструмент, който обикновено ползват държави с отрязан достъп до пазара. 
 
√ Нова схема за такса смет 
Правителството обеща справедлив начин за определянето й от 2015 г. Бизнесът харесва идеята, общините - не 
 
Един стар проблем, за който бизнесът алармира отдавна, може да намери решение от догодина. Поне такова обещание 
даде правителството в сряда след заседанието на кабинета. Става въпрос за начина, по който се определя такса смет в 
повечето общини в България - не на база генериран отпадък, а според оценката на имота. Така дори и за сгради, които на 
практика не се използват, собствениците плащат такса, чийто размер зависи от това колко луксозен и скъп е имотът. 
От 1 януари 2015 г. гражданите и бизнесът ще заплащат реална такса смет – на база количеството генериран отпадък, а 
не незаконен данък, както е в момента, съобщи зам.-министърът на финансите Людмила Петкова. От думите й стана ясно 
още, че ще бъде създадена работна група, която да изготви новата методология за формиране на таксата. В нея ще 
участват представители на сдружението на общините, работодателските организации, финансовото министерство, 
депутати. 
Проблемът е отдавна 
В момента общините масово използват изключението в Закона за местните данъци и такси, което им позволява да 
начисляват такса смет на база данъчната оценка на имота, пазарна цена или балансова стойност на активите, в случай че 
не могат да определят реалното количество генериран отпадък. 
Според работодателските асоциации, които отдавна настояват за промяна на методологията, в момента има общини, 
където малко на брой, но високотехнологични фирми плащат голяма част от таксата, въпреки че на практика не 
генерират почти никакъв отпадък. Така на практика общинската такса се превръща във вид имотен данък. Защото по 
закон таксите би трябвало да покриват стойността на извършената публична услуга. 
Недоволни общини 
От Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) обаче не бяха толкова категорични, че 
решението, което лансира правителството, е взето единодушно от всички заинтересовани страни. 
"Искаме да видим реален алтернативен модел за формиране на таксата, както и изцяло нов Закон за местните данъци и 
такси, настояваме част от подоходния данък от 10% да отива в общинските бюджети", коментира пред "Капитал Daily" 
Емил Савов, зам. изпълнителен директор на сдружението. По думите му решението, че е необходим нов начин за 
формиране на такса смет, е обявено от финансовото министерство на съвместна среща като "политическа заявка" и е по-
скоро обещание към работодателските организации, които от години настояват за промяната. 
"Да бъде изпълнено подобно начинание през 2015 г. е доста оптимистично. Аз не видях нито анализ, нито стратегия за 
това как ще бъдат изпълнени тези мерки", коментира пред "Капитал Daily" зам.-кметът по финанси на Столичната 
община Дончо Барбалов. "Правителството очаква общините да открият начина и се страхувам, че като падне тежестта 
върху тях, това ще бъде за сметка на гражданите", каза още той. 
Липсата на ентусиазъм от страна на общините за промяна на модела е разбираема. Просто защото в момента такса смет 
е един от основните им източници на приходи и има риск от загуба на голяма част от тях. Столичната община например е 
събрала 121.6 млн. лв. от такса смет за първите девет месеца на тази година, при положение че всичките й данъчни 
приходи са 166 млн. лв. 
Сегашната заявка на правителството със сигурност е в правилна посока. Остава да се случи, новата методика да е 
смислена и приложима, и общините да не се възползват от промяната като причина за поредно увеличение. 
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Вестник Стандарт 
 
√ Лесно ще проверяват офшорки от Джърси  
 
Данъчните лесно ще проверяват офшорните фирми, регистрирани на островите Джърси и Гърнси. Кабинетът одобри 
проекти на споразумения за обмен на информация с тях по данъчни въпроси.  
Министърът на финансите Петър Чобанов е упълномощен да договори споразуменията, които ще трябва да се 
ратифицират и от парламента.  
Островите Гърнси и Джърси са коронно владение на Великобритания и са сред най-големите офшорни финансови 
центрове в Европа. Предвижда се НАП да може да иска информация от островите при работа по всеки конкретен случай. 
Обменът на данни в областта на преките данъци с държави извън ЕС става със спогодби за избягване на двойното 
данъчно облагане (СИДДО). Но България няма намерение да сключва СИДДО с Гърнси и Джърси тъй като са офшорни 
зони и предлагат преференциални данъчни режими. 
 
√ Министър Чобанов: Не бързаме за еврозоната  
 
Кабинетът ще направи всичко възможно за рестартиране на икономиката, като същевременно ще предложи мерки за 
разрешаване на належащите проблеми в социалната област. Това каза министърът на финансите Петър Чобанов в 
интервю за американската телевизия CNBC. "Политическата обстановка е предизвикателство за нас, но тя ни помага да 
запазим фокуса върху провеждането на реформи", заяви Чобанов. Според него протестите в страната са политически, 
докато социалните недоволства са били през февруари и са били насочени към предходния кабинет. Разработваме 
законодателни промени, които ще засилят конкурентоспособността и ще увеличат възможностите за участие на малките 
и средни фирми в обществени поръчки, каза още Чобанов. Запитан за еврозоната, той отговори, че предходното 
правителство е било непоследователно в намеренията си за влизане в към еврозоната. "На този етап предпочитаме да 
изчакаме да завършат реформите и преструктурирането на институциите във валутния съюз, за да видим каква ще бъде 
окончателната форма, която ще придобие", посочи Чобанов.  
 
Вестник Труд 
 
√ Бюджетът пак е под натиск 

 
Ситуацията с приходите в хазната е смущаваща въпреки актуализацията, но е рано да се прогнозира дали има опасност 
от втори ремонт на финансовия план за тази година. Около този извод се обединиха икономисти и политици, след като 
във вторник финансовото министерство публикува изпълнението на бюджета към 31 август. 
От данните личи, че събраните данъчни приходи за първите осем месеца на годината са почти на нивото от миналата (с 
43 млн. лв. повече), при положение че за цялата година трябва да се съберат с 800 млн. лв. над постъпленията от 2012 г. 
Към края на юни положението е било по-добро, защото събраните налози са били с 220 млн. лв. повече спрямо първото 
полугодие на 2012 г. 
Общите постъпления в хазната, които включват и неданъчните приходи и помощите, са с 1,2 млрд. лв. повече в 
сравнение с 2012 г. при заложен ръст от около 2,8 млрд. лв. за цялата година. 
“Причините за по-ниската събираемост през август са ударното възстановяване на ДДС, цикличността в събирането на 
корпоративния данък и направените плащания по ревизионни актове, отменени от съда”, коментира финансовото 
министерство. По негови данни обаче през август тази година на фирмите е върнат данъчен кредит за 504 млн. лв., което 
е с 47 млн. лв. по-малко от миналата година. 
Наскоро шефът на НАП Бойко Атанасов обясни, че действително събираемостта е на нивото от 2012 г., но това е заради 
възстановяването на ДДС на бизнеса и променената макроикономическа ситуация. Атанасов коментира, че НАП ще 
направи всичко възможно да изпълни плана си. 
“Изоставането в събираемостта на данъците е доказателство, че администрацията не работи”, коментира Менда 
Стоянова от ГЕРБ. 
“Още при разглеждането на актуализацията предупредих, че има проблем. Очевидно данните са икономическото 
отражение на политическата нестабилност. Необходими са не само социални, но и икономически мерки”, каза депутатът 
от БСП Георги Кадиев. По думите му, ако изпълнението на приходите продължи със същия темп, има опасност от втора 
актуализация. 
Шефът на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев не пожела да коментира, преди да се запознае с данните. 
 
Вестник Сега 
 
√ Спорове в тристранката блокират бюджета на НОИ 
Социалните партньори отказаха да гледат минималните прагове, без тях не могат да се прогнозират приходите 
от вноски 
 
Споровете между социалните партньори за минималните осигурителни прагове са на път да забавят сериозно 
изготвянето на проектобюджета за 2014 г. на държавното обществено осигуряване, стана ясно вчера. Националният 
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съвет за тристранно сътрудничество трябваше да реши легитимно ли е споразумението за рекорден ръст на праговете в 6 
здравни дейности с 13 до 16%. Както и цялата таблица с минималните прагове. 
Точката обаче беше отхвърлена с аргумента, че праговете трябва да се обсъдят заедно с проектобюджета на ДОО, който 
пък не може да се направи без тях, защото няма как да се прогнозират приходите от осигурителни вноски. Върху 
определени минимални суми се осигуряват 1.9 млн. българи в над 80 икономически дейности. Освен спорните 6 
дейности в здравеопазването други 40 сектора нямат яснота за осигуровките си, защото в тях не се постигна договорка и 
решението трябва да се наложи от социалния министър Хасан Адемов. Той каза, че ще го обяви след края на 
преговорите. 
Преговорите обаче още не са приключили, въпреки че специална работна група заседава за здравеопазването 4 пъти. 
Според бизнеса двете работодателски организации - КРИБ и БТПП, които са подписали споразумението в този сектор, са 
оттеглили подписите си. Според КНСБ обаче то е легитимно, тъй като само БСК не го е подписала. Директорите в 
здравеопазването вече предупредиха, че по-високите осигуровки ще бъдат за сметка на по-ниски заплати, тъй като няма 
откъде да се вземат повече пари при орязаните бюджети от НЗОК. Има очакване, че поне 20 общински болници ще бъдат 
доведени до фалит. 
"Групата ще заседава за пети път и се надявам да вземе вече решение. Разбирам директорите в здравеопазването, които 
искат да изчакат какво финансиране ще получат от здравната каса, което те още не знаят. Проблемът тук са общинските 
болници", обясни социалният министър. Споразумението в здравеопазването касае 100 000 работещи в сектора. Ако то 
отпадне, средният ръст на праговете в секторите със споразумения ще намалее наполовина - от около 4% на под 2 на сто, 
което означава доста по-малко пари в НОИ. 
ОЩЕ РАЗНОГЛАСИЯ 
Работодателите са твърдо против да се приема таблица с минимален осигурителен доход за нискоквалифицирания труд 
от 340 лв., която се предлага от социалното министерство, при положение че още няма решение на кабинета за 
минималната заплата догодина. Още повече че в началото на договарянето инструкциите са били да се предвиди 330 лв. 
минимална заплата. Бизнесът обаче беше против дори тя да се има предвид при договарянето без решение на кабинета 
и всички споразумения са на базата на 310 лв. 
 
√ Кабинетът очаква 35 млн. лв. повече от новите данъци за коли 
Семейните облекчения остават, но ще важат и за чужденци 
 
Между 30 и 35 млн. лв. ще струва на гражданите увеличението на данъка за колите догодина. По-високият налог идва от 
намаляването на преференциите за екологичността на колите. Това стана ясно след заседанието на кабинета вчера, на 
което бяха гласувани промените в закона за местните данъци и такси и в закона за данъците върху доходите на 
физическите лица. 
От 1 януари собствениците на колите, които отговарят на стандартите Евро 3 и Евро 4, вече ще ползват само 30 на сто 
отстъпка от налога. Сега за тях се плаща половината от данъка. 50% преференции занапред остават само за коли със 
сертификати Евро 5 и Евро 6 (произведени между 2000 и 2009 г.). Най-засегнати обаче ще са собствениците със стари 
коли, които имат катализатор. За тях занапред няма да се ползват 50% намаление на данъка, което означава, че сумата 
им ще се удвои. Според зам.-министъра на финансите Людмила Петкова това не било увеличаване на данъците, а 
"обвързване с екологичността на колите". Петкова каза, че няма как да имат разчети за колко коли става дума. В такъв 
случай обаче не е ясно как е сметнато увеличението на приходите в общинските бюджети. От над 3 300 000 регистрирани 
автомобили у нас около 1/3 са с катализатор. По данни на Столичната община за 145 000 коли в София данъкът ще скочи 
двойно, други 38 000 собственици ще ползват само 30% вместо 50% отстъпка. 
Другата данъчна промяна предвижда облекченията за младите семейства да останат и обхватът им да се разшири. С 
преференцията ще се ползват и чужденците, които получават доходите си у нас, съобщи още Петкова. Първоначално 
правителството искаше да премахне облекчението за младите семейства при изтеглен ипотечен кредит, а като мотив се 
посочваше стартиралата от Европейската комисия наказателна процедура срещу страната ни. С включването на чуждите 
граждани в облекчението процедурата ще отпадне, коментира Петкова. Ефектът върху държавния бюджет от 
разширяването на облекчението при ипотечен кредит на младите семейства ще е около 3 млн. лв. по-малко при 2-2.5 
млн. лв. сега, обясни зам.-министърът. 
 
√ 3 млрд. лв. за работни места дават държавата и Европа до 2020 г. 
 
Страната ни трябва да разкрива по 100 000 работни места на година, за да постигне целта от 76% заетост 
3 млрд. лв. за финансиране на мерки на пазара на труда обещава да осигури страната ни до 2020 г. С тях трябва да се 
постигне 76% заетост в края на периода. За сравнение за второто тримесечие на годината заетостта у нас е 63.6%, а 
страната ни е на последните места в ЕС по този показател. 
Целите и финансирането са записани в актуализираната стратегия за заетост 2013-2020 г., която вчера беше приета от 
социалните партньори в Националния съвет по тристранно сътрудничество. Половината от средствата трябва да дойдат 
от европейските програми, а останалите 1.5 млрд. лв. - от родния бюджет за финансиране на Националния план за 
действие по заетостта. 
"За първи път в такъв документ има определено финансиране, което се надявам да се изпълни не само от това, но и от 
следващите правителства. На година трябва да има по около 180 млн. лв. от бюджета за финансиране на плана по 
заетостта", изчисли президентът на КНСБ Пламен Димитров. Толкова беше бюджетът за заетост преди кризата, но 
правителството на ГЕРБ го намали наполовина.  
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И Димитров, и всички останали социални партньори определиха целта за 76% заетост като доста амбициозна. "Вероятно 
във времето тя ще бъде ревизирана. Това означава разкриване на по 80-100 хил. работни места на година", каза 
президентът на КНСБ. Зам.-председателят на БСК Димитър Бранков също отбеляза, че при прогнозен ръст на 
икономиката от 2% годишно България ще продължи да е най-бедната страна в ЕС през 2020 г.  
Стратегията е била обсъждана 4 пъти в различни работни групи и според работодатели и синдикати е внесена в коренно 
различен вид от първоначалния вариант. Вече са разписани мерки за мониторинг и контрол. По предложение на КНСБ е 
включена и цяла глава за съвместяване на социалния и професионалния живот. Една от идеите на синдиката е млади 
жени да получават ваучери за бавачки, домашни помощници и дори за извършване на битови услуги като ВиК ремонт, за 
да могат да ходят спокойно на работа. 
 
dnevnik.bg 
 
√ Близо 50% от работещите висшисти извършват нискоквалифициран труд 
 
Близо половината от завършилите университет, които са си намерили работа, са назначени на длъжности, изискващи по-
ниска степен на образование. Едва 25% от всички висшисти работят на позиции с изискване за такава степен на 
образование. Това показват данните от одит на Сметната палата на изпълнението на реализацията на дипломиралите се 
във висши учебни заведения на пазара на труда за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2012 г. 
Според институцията тези данни показват, че много малко квалифицирани работници успяват да се реализират спрямо 
уменията и знанията си, получени от университета. Друг извод е, че дейностите на държавните органи, осъществяващи 
политиката в областта на висшето образование и насърчаването на заетостта, не са достатъчно ефективни и не 
осигуряват условия за по-добра реализация на хората с дипломи от университет. 
В доклада пише още, че според данните на рейтинговата система на висшите училища до ноември 2011 г. се съдържат 
данни дипломираните студенти за предходните пет години, без данни за 2012 г., завършилите висше образование са 227 
203 души. От тях 9 040 са се регистрирали в дирекциите "Бюро по труда" на Агенцията по заетостта или регистрираната 
безработица сред тях е 4 на сто. 
Работещите на длъжност, изискваща висше образование са 56 171 или 24.72%, а принос към осигурителната система 
имат 160 736 души или 70.74 на сто, т.е. 104 565 или 46 процентни пункта от завършилите студенти работят на длъжност, 
за която не се изисква висше образование. 
С най-добра реализация - 53-57 на сто, са завършилите професионални направления "Здравни грижи", "Обществено 
здраве", "Фармация" и "Теория и управление на образованието", а с най-ниска - 9%, са завършилите професионални 
направления "Туризъм" и "Изобразително изкуство". Реализация до 20 на сто имат завършилите 17 професионални 
направления, до 30 на сто – 15 професионални направления, до 40 на сто - 10 професионални направления. В доклада не 
се уточнява кои са тези направления. 
Най-голям е броят на завършилите професионално направление "Икономика" – 55 653, от които 12 473 или 22.4 на сто 
заемат длъжности, изискващи висше образование. На длъжности, изискващи по-ниска степен на образование са 29 268 
или 52.6%. 
Според регистъра на завършилите висше образование през 2012 г. са завършили 65 022 души. След обработка на 
данните, получавани от НАП, е установено, че 21 410 души или 33 на сто от завършилите имат сключени договори. Не се 
отчита длъжността, която заемат завършилите, поради което не може да се направи извод за прилагането на 
придобитото образование. В справката не се отчитат студентите, които продължават образованието си в следваща 
образователно-квалификационна степен "магистър". 
Сметната палата е установила, че не са създадени условия за постигане на съответствие между търсенето и предлагането 
на специалисти с висше образование чрез проучване, идентифициране и краткосрочно и дългосрочно прогнозиране на 
потребностите на икономиката. Това създавало риск за извършването на неадекватни управленски решения при 
разработване на стратегии и политики в областта на пазара на труда и на образованието в университет. Одитът 
установява, че са създадени условия за пренасищане на пазара с кадри от едни специалности и недостиг от други. 
"Няма законово задължение за връзка и зависимост на институционалната и програмната акредитация и националните и 
регионални потребности на пазара на труда на база на анализ и доказана потребност от специалисти в съответната 
област на висше образование", пише в съобщението на Сметната палата до медиите, изпратено днес. Сред изводите 
попада и дългогодишен проблем, че степента на подготовка на студентите не съответства на потребностите на бизнеса, 
защото тя е предимно теоретична. 
"Предприетите действия от Министерството на образованието, младежта и науката за подпомагане на практическите 
стажове и кариерното ориентиране на студентите са неефективни и не допринасят за подобряване на връзките на 
висшите училища с пазара на труда", смятат още от Сметната палата. Експертите припомнят, че Законът за висшето 
образование е променян многократно. В него не са дефинирани функции на държавата по оптимизация или сливане на 
висши училища, обвързване на приема на студентите с потребностите на пазара на труда, ефективното участие на 
държавата в управлението на висшите училища, механизмите за контрол върху тях, санкции, участие на представители 
на студентите и бизнеса в състава на Акредитационния съвет. 
Според тях следакредитационният контрол за спазване на капацитета на университетите е неефективен поради 
недостатъчно регламентиране на процедурите и налагане на санкции. Сметната палата е дала 11 препоръки на 
министъра образованието и науката и една препоръка на министъра на труда и социалната политика. 
В България функционират 51 акредитирани висши училища, от които 37 държавни и 14 частни. Те имат 185 факултета, 15 
филиала, 20 колежа, 55 департамента, 8 академични направления, 13 центъра и 5 института. "Най-наситена е мрежата от 



6 

 

висши училища в Югозападния регион, като само в София те са 22 или 43 на сто от всички висши училища у нас, следван 
от Южен централен регион със 7 висши училища в Пловдив и Североизточен - с 5 висши училища във Варна", установили 
са от Сметната палата. 
Приемът на студентите във висшите училища е по 52 професионални направления от 9 области на висшето образование, 
регламентирани в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и по 25 
специалности от регулираните професии в 5 от тези области. Общо за четирите години, на които е извършен одит, на 
държавните висши училища е предоставена субсидия в размер на 1.326 млрд. лева. 
Най-голям е утвърденият прием за обучение на студенти в държавните висши училища в професионалните направления 
от област "Социални, стопански и правни науки", който заема 34-35% от утвърдения и 35-36 на сто от реализирания 
прием по професионални направления от всички области на висшето образование. Тази тенденция е налице през целия 
одитиран период, установяват от Сметната палата. 
 
Classa.bg  
 
√ Какво очаква бизнеса в Новия програмен период 2014 - 2020 год.? 

 
В рамките на Международния технически панаир в Пловдив, стартира информационната кампания на Министерски 
съвет „Новият програмен период: Възможности за бизнеса”. Целта на срещата с представители на бизнеса бе да се 
провокира неговото активно участие в обсъждането на политиките, които ще се следват през следващия програмен 
период, както заяви Вицепремиерът и Министър на правосъдието Зинаида Златанова. Според нея, приоритетни за 
финансиране за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат обновлението и модернизацията на предприятията, 
интернационализация на бизнеса, зелена икономика и развитието на секторите иновации и приложни научни 
изследвания. Като приоритет на ПРСР (Програма за развитие на селските райони) ще са малките земеделски 
производители, както и стартиращите микро предприятия, които да повишат нивата на заетост в малките населени 
места. 
Срещата продължи с презентации, представящи приоритетите на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и Програмата за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г.. Лекторите бяха представители съответно на Министерство на икономиката и 
енергетиката, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на земеделието и храните. 
Индикативният бюджет на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” е 1,37 млрд. евро, които ще бъдат 
разпределени в следните основни направления: предприемачество, експортен и производствен потенциал и зелена 
ефективна икономика. Следвайки политиката на изтичащия програмен период, основните бенефициенти на програмата 
ще са микро, малки и средни предприятия. Финансирани ще бъдат и проекти, целящи създаването на клъстери и 
Агенции за подобряване на бизнес средата. 
Повече промени ще има при Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”. Очаква се да бъдат 
премахнати междинните звена между бенефициентите и МТСП, което ще улесни процедурите за кандидатстване и 
значително ще съкрати сроковете за управление на мерките. Също така, мярката за стартиране на собствен бизнес с 
финансиране до 20 000 лв., вече няма да бъде отворена само за безработни, а и за заети лица. Още една промяна ще е 
отделянето на сектор „Образование” в нова Оперативна програма, което на практика ще намали приоритетните оси на 
ОПРЧР, където инвестициите ще бъдат основно в пет направления: подобряване достъпа до заетост и качеството на 
работни места; намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; модернизация на институциите на 
пазара на труда, социалното включване и здравеопазването; транснационално сътрудничество и Техническа помощ. 
Със сигурност ще се запазят мерките, които имат най-голям ефект върху бизнеса, каквито са „Подкрепа за заетост”, „Ново 
работно място”, „Първа работа”, „Аз мога”, „Аз мога повече”, „Квалификационни услуги и обучения за заети лица”, „На 
път”, „По близо до работа” и „Безопасен труд”, като ще се следва методика осигуряваща по-добра връзка на 
инвестициите в обучения с потребностите на бизнеса. 
Основен приоритет на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ще бъдат малките земеделски 
производители и полупазарните стопанства. За тях ще има гарантиран бюджет и облекчена процедура за 
кандидатстване. Очаква се досегашното безвъзмездно финансиране за мярка 112 „Създаване на стопанства на млади 
фермери” да се увеличи от 50 000 на 70 000 лева през новия програмен период. Около 30-35% от общия бюджет на 
програмата ще бъдат насочени към финансиране на проекти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските 
стопанства” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, които ще бъдат обединени в нова 
подпрограма. Безвъзмездното финансиране ще бъде между 50 – 70 %, като в някой случай може да достигне и до 90 % от 
направените инвестиции във физически активи. Приоритетно ще се финансират проекти в сферата на 
зеленчукопроизводството и животновъдството. Представителят на Министерство на земеделието и храните анонсира и 
създаването на нова мярка за програмен период 2014 – 2020 г., целта на която ще е предоставянето на помощ за 
земеделските производители при застраховането на продукцията, както и възстановяване на евентуални загуби,  
Независимо от подробно представената информация и насоки за новите приоритети на страната за следващия 
програмен период 2014 – 2020 г., представителите на администрацията на различните министерства не се ангажираха с 
конкретни срокове за стартирането на новите Оперативни програми. 


