Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Телевизия България Он Еър
√ Васил Велев: Необходими са инвестиции в индустрията
Държавата може да създаде благоприятен климат за привличане на инвестиции в сектора, коментира председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал.
Участие на г-н Васил Велев в Сутрешния блок на Телевизия България Он Еър
investor.bg
√ Васил Велев: България трябва да насърчи инвестициите в индустрията
Държавата може да създаде благоприятен климат за привличане на инвестиции в сектора, коментира председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал
България може да съживи производството, като насърчи инвестициите в индустрията чрез създаване на благоприятен
бизнес климат, коментира в сутрешния блок на Bulgaria On Air председателят на Асоциацията на индустриалния капитал
Васил Велев. Той допълни, че са налице положителните предпоставки за страната ни и даде за пример благоприятната
данъчна среда.
Велев посочи още, че са необходими инвестиции и в образованието.
„Не може да има индустрия без кадри. Студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в специалностите
физика и математика драстично намаляват, тъй като няма желаещи, които искат да учат тези дисциплини“, коментира
той. По думите му е дошло време за т.нар. субсидирани специалности или отпускане на стипендии за важни за
индустрията и икономиката специалисти.
Друго, което според него държавата може да направи, е да „не се поддава на кръстосаното субсидиране на
електроенергията или индустрията да плаща по-голямата част за сметка на населението“.
Темата за реиндустриализацията е важна, защото последното десетилетие имаше активен процес на
деиндустриализация в цяла Европа, коментира още Велев. Той допълни, че в резултат на тези процеси голяма част от
европейските компании са изнесли производството си към страни от Югоизточна Азия с идеята в европейските страни да
останат само управленските звена. Впоследствие обаче голяма част от иновациите в производствените процеси също
започват да се случват в азиатските страни, допълни той.
Връщането на производствата в страните по произход е в основата на т.нар. реиндустриализация в Европа.
Българска национална телевизия
√ Колко струва трудът на българина – мнения на Чавдар Христов и Васил Велев
Участие на г-н Васил Велев в предаване на БНТ - Денят започва
Има два регулирани от Кодекса на труда начина за изчисляване на работното време - подневно и сумирано. Подневното
е нормалното отчитане на работното време. Докато при сумираното изчисляване важи правилото за изчисляване по
часове, при които обаче отпада основно осемчасовият работен ден, каза в ”Денят започва” Чавдар Христов,
вицепрезидент на КНСБ.
В една седмица, когато ви се отчита времето подневно, имате 5 по 8 - 40 часа, пет дни по 8 часа – 40, докато при
сумираното отчитане на работното време, което работодателят може да въведе и има такова право със свой акт,
обикновено това става със заповед, може да има една седмица 5 по 12 – 60 часа работно време, обясни той.
При охранителите масово се практикува именно такова сумарно отчитане на работното време по 12 часа, след което има
2 дни почивка и това го предпочитат и самите наети, заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния
капитал в България.
До 2001 г. беше допустимо такова отчитане само за непрекъсваеми производства, които работят 24 часа. През 2001 г. по
общо съгласие на партньорите и след убедителни аргументи от работодателските организации се стигна до това да се
премахне ограничението само за предприятия с непрекъсваем процес и да се въведе този начин на отчитане на
работното време повсеместно, коментира Чавдар Христов.
Оттам нататък в рамките на тези 14 години се получиха към онзи момент, 2001 г. имам предвид, едни неочаквани
резултати. От начин на отчитане на работното време този регламент в закона се превърна в организация, в режим на
организация и разпределение на работното време, през което се заобикалят редица други норми на закона, свързани с
почивките, с продължителността, свързани с междуседмичната почивка и в крайна сметка даващи ефект върху личния
живот на работниците и служителите.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Труд
√ Износът към Украйна се срива, към Русия расте
Износът на български стоки към Украйна се е сринал близо три пъти в разгара на конфликта между Москва и Киев. През
януари и февруари родните фирми са изнесли към бившата съветска република продукция за общо 32 млн. лв. Година
по-рано стойността на експорта е била 95 млн. лв. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ)
за външнотърговските отношения на България през първите два месеца на 2014 година.
За цялата 2013 г. износът ни към Украйна е скочил с над 74% спрямо предходната година - от 479 млн. лв. на 835 млн. лв.
Според информацията на министерството на икономиката над две трети от експорта се пада на нефтени масла и
медикаменти. За разлика от срива при износа, вносът от Украйна през януари и февруари се е увеличил с 5,2% спрямо
същите месеци на 2013 г.
Вносът от Русия обаче е намалял с 33% - от 1,531 млрд. лв. на 1,029 млрд. лв. Националната статистика не показва кои
стоки формират намалението. Според данните на министерството на икономиката от Москва внасяме основно суров
нефт, природен газ и нефтени масла, затова е възможно намалението да се дължи на по-малкото потребление на
енергоносители заради топлата зима.
Обратно на широко тиражираните притеснения обсъждането на санкции срещу Русия от ЕС и САЩ заради анексирането
на Крим не е оказало негативно влияние върху българския експорт към Москва. Даже напротив, стойността на
изнесените стоки за януари и февруари т.г. се е увеличила с 5,2% - от 149 млн. лв. на 157 млн. лв.
Като цяло експортът на България към ЕС и трети страни намалява. През януари и февруари са изнесени стоки за 6,3 млрд.
лв., което е с 5,9% по-малко спрямо същия период на 2013 г. Извън ЕС основните ни търговски партньори са Турция,
Сингапур, Китай, Русия, Обединените арабски емирства и Македония. При вноса също има спад, макар и само с 0,3%. В
първите два месеца на годината са внесени стоки за общо 7,8 млрд. лв.
НСИ публикува и данни за инвестиционните планове на българските фирми. Мениджърите в частния сектор прогнозират,
че т.г. инвестициите им ще намалеят с 15,3% спрямо 2013 г. Въпреки общия спад минимален ръст се очаква в
енергетиката и свързаните с водата отрасли.
Вестник 24 часа
√ 134 млн. евро за лозя и вино до 2018 г.
За близо 134 млн. евро ще могат да кандидатстват лозарите и винарите у нас през следващите 4 години. До 2018 г. пари
ще има по четири мерки от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Това са
“Преструктуриране и конверсия на лозя”, “Популяризиране на пазарите на трети държави”, “Събиране на реколтата на
зелено” и “Инвестиции в предприятия”. Приемането на проектите ще стане след обнародването на наредбата с
изискванията по програмата в “Държавен вестник”.
Предвидените средства са 26,762 млн. евро за година, а общата сума за периода 2014-2018 г. е 133,810 млн. евро.
Бюджетът по мярката за преструктуриране и конверсия е 80,8 млн. евро, съобщиха от фонд “Земеделие”. Само за 2014 г.
по нея трябва да се изплатят над 16,1 млн. евро.
Проекти могат да се подават за презасаждане със или без промяна на мястото. Финансира се изкореняването,
засаждането и поставянето на подпорна конструкция.
Подпомага се изграждането на съоръжения за борба с ерозията. Може да се искат пари и за системи за капково
напояване. Финансовата помощ се определя на базата на разстоянието между редовете на лозовите насаждения.
По мярката обаче не се допуска финансирането на презасаждане на лозарския парцел със същия винен сорт,
изграждането на огради за защита от щети на диви животни, строеж на пътища до насажденията.
Кандидатите за субсидията не трябва да имат изискуеми задължения към фонд “Земеделие” и към бюджета.
Максималният размер на помощта е 75% от стойността на действителните разходи и тя остава толкова и за целия нов
програмен период. Това дава предимство на България, защото в повечето европейски страни, например в Германия,
субсидията за нови лозя е 50 на сто.
При липсващ или непълен документ се дава срок от 10 работни дни за отстраняване на пропуска. Авансово плащане по
проекта може да бъде заявено до 6 месеца от сключването на договора, но не по-късно от 31 юли на съответната
финансова година.
Данните показват, че към края на март са усвоени около 45% от средствата за 2014 г., или над 8,8 млн. евро. Те са
платени по договори, подписани през миналата година, обясни зам.-шефът на фонд “Земеделие” Атидже Алиева-Вели.
Според прогнозите, които са на база на миналия програмен период, се очаква за 2014-2018 г. да се постигне
преструктуриране и конверсия на лозови насаждения на обща площ от 35 000 декара.
Със създаването на млади лозя се цели и повишаване на интереса към производството на вина със защитено
наименование на произход и биовино. В момента такива са 31% от всички, а в края на програмния период се очаква
делът им да стигне до 50 на сто от общото производство на вино в България.
В програмата е предвидена възможност и за финансиране на разходите на лозарите и винарите за събиране на реколтата
на зелено. По мярката се предвидени 3 млн. евро за целия програмен период.
“Събиране на реколтата на зелено” означава да се унищожат напълно зелени, все още неузрели гроздове за намаляване
до нула на добива от даден имот. Това се прави, за да се избегнат фалити от непродаване на реколтата, ако няма сигурен
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купувач. С европари ще се компенсира загубата на доход от унищожените гроздове. Той ще се изчислява на базата на
среден годишен добив на хектар за период от 3 години преди прилагането на мярката.
Фонд “Земеделие” ще подкрепи и инвестициите в предприятията - за нови машини за преработка на грозде, в
оборудване за контрол на ферментацията, в управление на отпадните води или софтуер за управление на избите.
Бюджетът за тези дейности е 42,5 млн. евро. По мярката максималните разходи са левовата равностойност на 400 000
евро. Плащанията по инвестиционния проект могат да са само окончателни, не се допускат авансови и междинни.
С мярката “Инвестиции” се цели подобряване на конкурентоспособността на българските производители. И тук идеята е
чрез подпомагането да се увеличи делът на качествените вина и биовиното.
По последната мярка в програмата - промоция в трети страни, до 31 март 2014 г. са договорени малко над 2 млн. евро.
Те са за популяризирането на български вина в Сингапур, Тайланд и Виетнам. От 2014 до 2018 г. за промоции в трети
страни ще бъдат отпуснати тройно повече пари - 7,5 млн. евро. С тях ще се финансират рекламни кампании на български
вина в чужбина, организиране на срещи с вносители, дистрибутори, търговци и др. Подпомагат се и рекламни дейности в
търговски обекти като наемане на щандове и площи. Срокът на промоционалните проекти не може да надхвърля 3
години.
Според правилата на програмата финансиране могат да получат само производители, които са вписани в лозарския
регистър. Договори се сключват до изчерпване на определения бюджет по мерките.
При неусвоен бюджет по дадена мярка към 30 юни всяка година той може да се прехвърля към друга, за да се усвоят
100% предоставените средства.
√ Хората обявени във фалит 10 години нямат право на бизнес
Хора обявени от съда в частен фалит няма да имат право да управляват бизнес в следващите 10 години.
Това предвижда проектът на закона за частния фалит, който ще бъде публикуван за обществено обсъждане от
правосъдното министерство до края на седмицата. Изцяло новите разпоредби целят да се премахне фигурата на вечния
длъжник, както и възможността кредитите да се наследяват от децата на длъжниците.
Ако реши да се ползва от текстовете на бъдещия закон, длъжникът трябва да знае, че ще търпи някои ограничения. Той
няма да има право да регистрира търговски дружества и да участва в управлението им за период от 10 г. През същото
време няма да може да се ползва повторно от разпоредбите на закона.
Ще може да сигнализира съда обаче, ако след обявяването му във фалит, кредиторът продължи да го притиска чрез
телефонни обаждания и писма да плаща непосилните дългове.
„Идеята е процедурата да се прилага спрямо добросъвестните длъжници, които са изпаднали в обективна невъзможност
да плащат задълженията си”, обясни правосъдният министър Зинаида Златанова.
За изготвянето на текстовете е прегледана европейска практика. Потърсено е мнението на финансисти, банкери и
юристи. „Нужен е баланс, който да донесе полза както за длъжниците, така и за кредиторите, които в рамките на 3 г. ще
могат да получат поне част от дължимите им суми”, каза Златанова.
Обявяване във фалит ще може да поиска всеки, чийто дълг надвишава с 1/3 стойността на имуществото и очакваните му
доходи за едногодишен период.
Става дума за задължения към банки, държавата и монополисти като топлофикация и енергийните дружества. От
процедурата ще могат да се ползват и сключилите договор за заем от физически и юридически лица.
Натоварените с непосилни дългове ще подават в съда декларация по образец, в която подробно трябва да описват кои са
кредиторите им, главниците и лихвите, размера на доходите си и с какво движимото и недвижимо имущество
разполагат. На базата на тези данни магистратите ще преценява дали длъжникът отговоря на условията за обявяване във
фалит.
„По силата на съдебното решение лихвите по задълженията спират да текат. Към Агенцията по вписванията ще бъде
създаден специален регистър, в който ще се вписват обявените във фалит”, обясни Диана Вакарелска, шеф на дирекция
законодателство към министерството на правосъдието. Кредиторите ще имат срок, в който ще могат да оспорват
посочените от длъжника данни отнасящи се до доходите и имуществото им. Тези от тях, които не са включени в списъка,
пък ще могат да поискат това.
В следващите 3 г. в специална сметка на длъжника ще постъпват всички негови доходи над определения несеквестируем
минимум. Съдебен изпълнител ще е ангажиран с продажбата на имоти и вещи извън тези от първа необходимост, като
хладилник, печка, легло и т.н. На продажба не подлежи единственото жилище, стига то да не е ипотекирано или да е
прекомерно голямо за нуждите на длъжника.
Събраните пари по сметката ще се предоставят на кредиторите. Всички останали суми до размера на пълния кредит,
които не са покрити, се погасяват.
Вестник Стандарт
√ ЕЦБ с допълнителни стимули заради ниската инфлация
Вашингтон. Европейската централна банка (ЕЦБ) заяви, че ще предостави "допълнителен стимули" за икономиката на
еврозоната, ако инфлацията в блока продължава да бъде ниска.
Марио Драги, президент на банката, заяви, че по-силно евро ще действа като "спусък" за по-свободна парична политика.
Възходът на обменния курс на единната валута е една от основните причини инфлацията в еврозоната да е на опасно
ниското ниво от 0,5%.
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"Нашите прогнози показват, че инфлационните ставки няма да продължават да спадат и постепенно ще се покачат в
посока 2 на сто до края на 2016 г.", заяви президентът на ЕЦБ след заседанието на Световната банка и МВФ във
Вашингтон.
"Укрепването на валутния курс се нуждае от допълнителни парични стимули. Това е важно измерение за нашата ценова
стабилност", заяви още Драги.
Коментарът на Драги е важен, тъй като централните банкери обикновено се опитват да не дават коментари за валутните
курсове, определяни от финансовите пазари. Но през последните седмици Драги вече подчерта, че ефектът на силното
евро натиска инфлацията, и заяви, че това е все по-важен фактор за оценката на тенденциите в политиката на ЕЦБ,
отбелязва Bloomberg.
Еврото поскъпна със 6% спрямо долара през изминалата година и централните банкери в ЕЦБ сигнализираха, че една посилна валута започва да представлява заплаха за основната цел на централната банка за ценова стабилност. Валутният
курс "въздейства върху инфлацията", заяви членът на Изпълнителния съвет Беноа Кюре пред Bloomberg Television в
петък.
"Няма доказателства, че хората отлагат решенията си за разходи, защото очакват по-ниски цени", заяви Драги. За
сегашната ниска инфлация според него са виновни на първо място падащите цени на енергийните ресурси, напасванията
в страдащите от кризата страни в еврозоната и обменният курс на еврото.
От икономическа гледна точка еврозоната се намира във възходящо движение, смята гуверньорът на ЕЦБ. „Подемът
продължава, той е умерен". Положителен според него е и фактът, че сега той не толкова неравномерен сред страните от
еврозоната, отколкото е бил в близкото минало. Също така възстановяването се подкрепяло от засилващото се вътрешно
търсене, както и от една подкрепяща парична политика. Въпреки това, по думите на Драги „безработицата остава
неприемливо висока, макар и по всичко да изглежда, че се стабилизира".
Силната валута оскъпява стоките и услугите на дадена икономика за световните пазари, спъвайки износа. Тя също така
отслабва инфлацията чрез намаляване на разходите за вносни стоки.
Инфлацията в еврозоната вече е много ниска, като нараства с годишен темп от едва 0,5%, далеч под целта на ЕЦБ от
малко под 2%. ЕЦБ запази ключовите си лихви непроменени по-рано този месец, но заяви, че може да преразгледа
решението си. Опциите пред банкерите са последващо понижение на лихвите, с което пък лихвените ставки по
депозитите ще станат отрицателни, както и възможни мащабни покупки на активи.
√ Фирми наемат със собствени изпити
Бизнесът пише програмите на седем университета
60 000 студенти у нас учат икономика, а още близо 28 000 - администрация и управление. В същото време младите хора,
следващи металургия, са 349, а бъдещите математици - 500. Изкривената структура на висшето образование у нас вече
започва да се отразява и на пазара на труда. Към момента едва 25% от завършилите млади висшисти се реализират на
позиции, за които въобще се изисква диплома от университет. По специалността си пък работят под 10 на сто.
В последните десетина години знанията и уменията на младите хора станаха по-важни от дипломата. При това не само у
нас, а и в цяла Европа. Работодатели вече започнаха да назначават със собствени изпити, като се вълнуват само от това
имаш ли нужните компетентности, дори и ако нямаш листа хартия, доказващ висше образование. IT-секторът, където
най-масово не достигат кадри, пък създава собствени академии, за да си подготви нужните специалисти, защото
завършващите университетите са крайно недостатъчен брой. Вузовете просто нямат нужния капацитет, за да захранят
пазара с кадри. В този сектор търсенето е за три пъти повече специалисти, отколкото можем да подготвим в момента. В
близките десетина години в световен мащаб недостигът на IT-кадри ще достигне 1,2 млн. души.
За да отговорят на исканията на бизнеса, някои от университетите вече започнаха да адаптират програмите си към
търсенето на трудовия пазар. Във Факултета по компютърни системи на Техническия университет например се открива
нова магистърска степен, в която всяка една дисциплина е поръчана от конкретна фирма. В същото време обаче бизнесът
се е постарал да оборудва лабораториите, в които студентите ще учат. Това е и причината младите хора там да си
намират работа по специалността още след трети курс. Българската стопанска камара пък започна работа с общо 7
университета по адаптиране на програмите им в съответствие с изискванията на бизнеса. Основното, което се прави, е да
бъде зададен стандарт на компетентностите, с които младите хора трябва да излязат от университета. Този стандарт е
разработен след допитване до фирмите от какво имат нужда, разказва Томчо Томов от Българска стопанска камара,
който ръководи Националния център за оценка на компетенциите. Сред вузовете, с които БСК работи, са Алма матер,
Техническият, Пловдивският, както и два частни - Нов български и Европейския политехнически университет в Перник.
Големият проблем според Томов е, че в момента ние не знаем от какви кадри имаме нужда. "Няма национална
действаща система за устойчиво прогнозиране на потребностите на бизнеса в следващите 5 или 10 години.
Работодателите нямат опит в правенето на прогнози. Просто, като опре ножът в кокала, започват да търсят кадри и се
оплакват, че няма", казва Томов. По този начин е трудно да се направи и държавна поръчка при приема в университетите
- нещо, което държавата замисля да въведе. Според Томов, за да се стигне дотам, е необходимо да се изгради система,
която с научни методи и математически модели на базата на анализ да прогнозира как ще се развиват съответните
сектори и оттам - колко души трябва да бъдат приети в университетите в съответните специалности.
Студентите завършват без достатъчно стаж
Учебното съдържание е другият голям проблем в образователната система, смята Томчо Томов от БСК. Проблемът
възниква още при създаване на учебните планове в университета. В тях университетите би трябвало да декларират какви
знания и умения ще притежават абсолвентите на изхода на университета. "Когато кандидатства, ученикът не получава
информация за учебното съдържание, което ще му бъде предложено. Вузовете се оправдават, че програмите им са обект
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на авторски права, затова не могат да бъдат публикувани. Липсата на публичен достъп до учебните планове и програми
обаче пречи младият човек да види какво ще учи и с какво ще му е полезна тази подготовка", казва Томов. По този начин
не може да прогнозира и дали тя му е необходима. Естествено, най-големият проблем е, че в повечето университети
липсва практическа подготовка. Има едва частични връзки с бизнеса и възможности за каране на стаж, затова и
европрограмите за студентски практики се радват на такъв голям интерес сред младите. Те обаче са крайно
недостатъчни като времетраене - дават възможност на бъдещия висшист само да надникне в "кухнята", не и да усвои
процесите, които текат там. Един бъдещ учител у нас например кара едва 150 часа практика и с тази подготовка влиза в
класната стая. В Европа тези часове са 900. В повечето европейски университети студентите участват и в научна дейност,
докато у нас такива млади хора са единици.
Благодарение на това според Томов има огромни разминавания между очакванията на бизнеса и кадрите, които му се
предлагат. Част от тях идват не просто от непознаване на бизнес процесите и технологиите в предприятията, а и от
липсата на така наречените "меки умения", на които напоследък много се държи не само у нас, а и в Европа. Сред тях са
например умението да работиш в екип, да преговаряш, да комуникираш, както и известни управленски умения. Тези
неща обаче се формират не само в университета - те би трябвало да се формират още от детската градина. В този смисъл
цялата ни образователна система се превръща в длъжник на пазара на труда, защото това е един от проблемите, който
най-много спъва младите хора. Друг такъв проблем е и непознаването на нормативната уредба, на професионалната
етика. Според Томов тези неща в чужбина се преплитат в самото обучение - учениците научават в рамките на учебната
дисциплина при каква реализация може да им бъдат полезни тези знания. По този начин се създава и мотивация да
учиш.
Най-голямото предизвикателство, пред което е изправена не само нашата образователна система обаче, е така
нареченият "жизнен цикъл на компетентностите" - тоест тяхната способност да остаряват все по-бързо в съвременното
общество. "Ако през 60-те години, завършвайки висше образование, получените знания могат да ти служат за цял живот,
това вече е невъзможно. Тогава жизненият цикъл на онова, което си научил, е траел 20-25 години", казва Томов. В
днешната икономика на знанието обаче тези компетентности остаряват с такова темпо, че още при завършването си
трябва да бъдеш готов да инвестираш в допълнителни квалификации и обучения. Според проучване на БСК, най-бързо
остаряват знанията в IT-сектора - за 4-5 години. При инженерите в производството наученото остарява за 7 години, във
финансите и счетоводството животът им е най-дълъг - 9-10 години. "Тук е въпрос на политика на самата държава - за това
бием камбаната. Тя финансира само формалното образование и това трябва да се промени", казва Томов. "Вече не
наемаш работно време, а знания и умения. Иновациите и интелектуалните активи на фирмите, които не могат да бъдат
осчетоводени, достигат до 70% от техните активи. Например в "Майкрософт" едва 30 на сто от активите са материални",
разказва Томов.
√ 4 начина да внесем данъците в хазната
Данъкът върху доходите за миналата 2013 г. може да се внесе в държавния бюджет по четири различни начина. И всеки
данъкоплатец трябва да избере този, който ще му струва най-малко време, усилия и средства. Всички, които през 2013 г.
са имали доходи извън работната си заплата, трябва да подадат годишна данъчна декларация, да изчислят дължимия
налог и да го внесат в хазната до 30 април. Банковите сметки за внасяне на данъците в бюджета са качени на сайта на
Националната агенция за приходи www.nap.bg. Има ги и в офисите на НАП.
Най-бързият и лесен начин за плащане на данъка върху доходите е през интернет. Като тук са възможни няколко
подварианта. Най-лесният е, като се използва лично електронно банкиране. По този начин плащането може да се
направи от дома или офиса и струва стотинки - според тарифата на съответната банка. Ако обаче нямате електронно
банкиране, това не бива да ви отказва от плащане по интернет. Можете да използвате електронното банкиране на
съпруг, колега или приятел. Просто му давате на ръка, колкото дължите на хазната (например 100 лв.), и го молите да
преведе същата сума с неговото електронно банкиране. В платежното нареждане се пише името не само на наредителя,
но и на данъчно задълженото лице и по този начин парите отиват за погасяване на дължимия данък. Ако не искате
роднините или колегите да научат какви данъци плащате, за да внесете парите по интернет може да се ползва сайта на
НАП. При този вариант за внасянето на парите трябва само да имате дебитна банкова карта и да я регистрирате в
системата за електронни плащания на ePay.bg. Разбира се, банковата карта трябва да позволява с нея да се плаща през
интернет. След това е необходима още една регистрация Ч в сайта на НАП. Това става, като попълните онлайн формуляр
за регистрация на нов потребител. Наредените от вас суми ще постъпят по сметките на приходната агенция до 3 работни
дни след датата, на която ePay.bg потвърди, че плащането е извършено. Затова не чакайте последния срок за плащане Ч
възможно е парите ви да пристигнат след крайната дата.
Ако не обичате електронните плащания, за вас е вторият начин за внасяне на пари в държавната хазна - с банков превод
от офиса на най-близката банка. В този случай се използва платежно нареждане за вноски към бюджета. Това е удобен
начин, но може да ви излезе доста скъпо. Банковите такси за преводи към бюджета стигат до 6 лв.
За пестеливите граждани, които си правят сметка за всяко левче, е третият начин за внасяне на годишния данък върху
доходите - в банков клон, разкрит в офис на Националната агенция за приходи. Там внасянето на данъка е безплатно.
Като трябва да отидете до офиса на НАП по постоянния ви адрес. Информационната система на банките позволява да
внесете парите в един офис на НАП, а те да пристигнат в друг офис на приходната агенция. Но това може да стане само
ако и двата офиса се обслужват от една и съща банка. Например всички офиси на НАП в София се обслужват от една и
съща банка, която обслужва и офисите на НАП в Габрово и Добрич. Така без проблеми може да внесете парите в
столичния офис НАП-Надежда и те да отидат в НАП-Красно село. Или да ги внесете в офис на НАП в София и те да отидат
в Добрич. В тези случаи трябва внимателно да напишете в платежното нареждане банковата сметка на офиса на НАП по
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постоянния ви адрес - този в личната карта. Но безплатните преводи на пари от един офис на НАП до друг не са включени
като задължение в договорите на обслужващите хазната банки. Затова приемането на парите зависи и от услужливостта
на банковия служител на гишето.
Четвъртият начин за внасяне на дължимия данък е с пощенски превод за плащане към бюджета. Този вариант е найудобен за малките селища, където няма интернет и банкови клонове.
Пишете код 11 00 00
В платежното нареждане за внасяне на годишния данък върху доходите в графата вид плащане се пише код 11 00 00. От
1 март единната сметка на НАП беше разделена на четири различни сметки за плащане на данъци, здравни вноски,
осигуровки и вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. В платежното нареждане най-важното е да
се попълни коректно банковата сметка за плащане на данъци на офиса на НАП по постоянния ви адрес, кодът за вид
плащане 11 00 00, както и имената и ЕГН-то на данъчно задълженото лице. От началото на миналата година отпадна
задължението в платежното нареждане да се пише вид и номер на документа, по който се плаща, дата на документа и
период, за който се плаща. Причината за това е, че задълженията вече се погасяват по датата на възникването им. Това
означава, че ако през миналата година сте подали данъчна декларация за доходите си, но не сте платили налога, при
превеждане на пари сега в сметката на НАП за внасяне на данъци, първо ще бъде изчистено старото ви задължение. С
въвеждането на четири различни сметки за плащане на задълженията към хазната обаче може да избирате например
дали да внесете пари за да платите данъците или осигуровките си.
√ Големите ферми с по-малко европари
Големите фермери ще получават по-малко пари от Европа за декарите, които обработват, през следващия програмен
период. Изчисления на Института за агростратегии и иновации показват, че стопаните с над 1000 декара ще взимат
средно по 18 лв. на декар основно и 12 лв. за практики, опазващи природата. Ако обработват над 20 000 декара, ще
взимат съответно 12 лв. базово и още 12 лв. зелено подпомагане.
Най-много пари ще получават дребните фермери. Тяхната субсидия ще е съответно 41 плюс 12 лв. или общо 53 лв. на
декар. В момента средното подпомагане, което се получава, е 30 - 31 лв. Това е в случай, че страната ни приеме да
прилага всички схеми за подпомагане - както задължителните базови, зелени плащания и подпомагане за млади
фермери, така и избираемите - подкрепа, обвързана с производството и помощ за дребни стопани.
Изчисленията ни не са точни, защото не се знае какъв ще е процентът от общата годишна сума от около 700 млн. евро за
единно подпомагане на площ, който ще изберем за всяко едно от възможните плащания. Това обясни шефът на
института Светлана Боянова. Според нея е добре държавата да обмисли по-добре и решението си да въведе специална
подкрепа за малки стопанства. Заради обещанието, че собствениците на 10 до 30 декара земя ще взимат по 1250 евро
годишно, без да се налага да спазват правилата, заложени за другите фермери, вече са се появили сериозни проблеми за
по-едрите стопани, обясни Христо Цветанов от управителния съвет на Института за агростратегии и иновации.
Собственици на земи, които нямат намерение да ги работят, разтрогват договорите с арендаторите с идеята да вземат
тези 1250 евро за себе си.
Те обаче не са наясно, че за да получат подобна помощ, трябва да са регистрирани като земеделски производители. Така
се задължават да плащат ежемесечно осигуровки за здраве и пенсия, както и 10 до 15% корпоративен данък в края на
годината.
√ Чобанов: Приоритет е устойчивостта на публичните финанси
„Приоритет на правителството по отношение на фискалната и бюджетната политика е да се гарантира финансовата
стабилност и дългосрочната устойчивост на публичните финанси". Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов в
разговорите си с висшия ръководен екип на Световната банка в лицето на вицепрезидента Лаура Тък, директора за
Централна Европа и Балтийските държави Мамта Мурти, изпълнителния директор на холандската група в СБ Франк
Хеемскерк и ръководителя на българския офис Маркус Репник, предадоха от пресцентъра на Министерство на
финансите.
Разговорите сe проведоха в рамките на пролетните срещи на Групата на Световната банка (СБ) и на Международния
валутен фонд (МВФ) в периода 11-13 април във Вашингтон, САЩ. По време на срещата си министър Чобанов и Лаура Тък
изразиха задоволство от подобряването и развитието на партньорските отношения, а също и увереност, че при
предстоящата систематична диагностика за страната, която Банката планира да извърши в тесни консултации с
правителството, частния сектор и други участници, ще бъде идентифициран набор от избрани приоритетни области като
отправна точка за бъдещи консултации и сътрудничество.
И двете страни адмирираха конструктивния и ползотворен диалог през последната година, който намери израз в повисоката ефективност и постигнатите много добри резултати от сътрудничеството на България със Световната банка.
Министър Чобанов подчерта, че това се измерва с успешното преструктуриране и изменение на заемните споразумения
по два от проектите - Проекта за социално включване и Втория проект за улеснение на търговията и транспорта.
Предстои да бъде преструктуриран и третият проект от портфейла на Банката в страната - за развитие на общинската
инфраструктура. Отбелязано бе, че и трите проекта имат за цел да реализират важни социални и инфраструктурни
инвестиции. Лаура Тък се ангажира, в контекста на бъдещото сътрудничество със страната ни, да бъдат предоставени
експертните услуги на най-добрите екипи на Банката във важни за икономиката сектори.
Министърът на финансите отбеляза, че през периода 2015-2017 г. със средствата от ЕС ще продължи подкрепата за
развитието на ключови национални политики в областта на образованието, заетостта, развитие на
конкурентоспособността на икономиката, здравеопазване и други приоритетни за страната сектори. България си
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сътрудничи със СБ и по линия на възмездните консултантски услуги с цел повишаване на усвояването на средствата от ЕС.
Страната ни се възползва от високата експертиза на международната институция във водния сектор чрез разработване
на Стратегия за развитие и управление на ВиК сектора за периода 2014-2023 г. и получава съдействие в областта на
иновациите и пътищата.
Срещите на водената от министъра на финансите делегация продължават с разговори с екипите на Международния
валутен фонд и с представители на инвестиционни банки и рейтингови агенции.
Вестник Преса
√ Износът ни се свива
Основни търговски партньори на страната ни остават Германия, Италия, Гърция, Румъния и Франция
Износът на България се свива, сочат данни на статистиката за началото на тази година. Към страните от Европейския съюз
експортът се е свил с 2,6 на сто за една година, а към трети страни е намалял с повече от 14 %. За периода януари февруари тази година от България са изнесени стоки общо на стойност 6.3 млрд. лв. Основни търговски партньори на
страната ни остават Германия, Италия, Гърция, Румъния и Франция.
√ Пенсионирането ще зависи от продължителността на живота
Според него увеличението на възрастта за пенсиониране е неизбежно
"Все още няма окончателно решение за пенсионната реформа, тъй като предстои тя да бъде обсъдена на различни нива заедно със социалните партньори, заедно с експертите от Консултативния съвет по осигурителните отношения към
министъра на труда и социалната политика". Това заяви в Русе д-р Хасан Адемов. Социалният министър коментира, че на
фона на демографската картина у нас увеличаването на възрастта за пенсиониране е неизбежно, но това ще бъде
съобразено с очакваната продължителност на живот на българите.
Той увери, че правителството не иска темата за пенсионната реформа да бъде час от предизборната борба за
Европарламента, защото това изключително сложна материя. До началото на бюджетната процедура през септември ще
предложим цялостната визия за пенсионирането. Основното, което министерството иска да направи е, да се върне към
споразумението, което беше сключено между социалните партньори и правителството през 2010 г., като се опита да го
актуализира с модерни елементи. "На този етап не искам да коментирам нещата, които не са договорени окончателно",
заяви Хасан Адемов.
Той бе в Русе, за да представи националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта. Идеята е да се
издирят отпадналите от образование безработни младежи на възраст до 24 години, като в процеса ще участват и
неправителствени организации. Ще им бъде изготвен индивидуален профил, за да може на всеки да бъде предложена
подходяща работа. Според степента на образованието на безработните те ще бъдат включени в програми за чиракуване,
за стажуване или за квалификация. "Голяма част от мерките са насърчителни", обясни Адемов. Според статистиката
половината от безработните младежи до 24 години са с ниско образование – основно, начално или никакво. Около 40 %
са среднисти, а 8-9 % са с висше образование. За първите две години на плана са отпуснати 240 млн.лв. европейски
средства.
Вестник Сега
√ Европарламентът маха от дрехи и обувки "Произведено в ЕС"
Обувки, чанти, дрехи, бижута и други стоки ще трябва да носят етикет, който да указва точно от коя държава членка е
производителят, ако искат да се продават на пазара на ЕС. Гласуването на това предложение е предвидено в дневния
ред на Европейския парламент за 15 април. То на практика означава, че от тези потребителските стоки ще отпадне
надписът Made in EU ("Произведено в ЕС"), който бе въведен като своеобразен знак за качество.
Евродепутатите са доста раздвоени, но се очаква предложението да бъде подкрепено. Поддръжниците му посочват, че
зад общото Made in EU често се крият некоректни производители и че заради сигурността на потребителите е важно да
се знае в коя страна е произведена стоката. Така произходът на продукта ще е прозрачен за купувача, а и контролните
органи по-лесно ще откриват фирмите, които пласират артикули с лошо качество.
Производителите на керамика, обувки и луксозни стоки в Италия, Испания, Франция подкрепят задължителното
изписване на държавата производител. Опонентите пък казват, че новото етикетиране ще е подвеждащо, когато отделни
детайли на стоката са произведени в различни държави от ЕС. Те дават и следния пример - подметката на обувката е
произведена в Корея, горната част - във Виетнам, а двете части са съединени в Испания, това прави ли стоката Мade in
Spain?
Обмисля се и създаване на черен списък от компании рецидивисти - които неведнъж са пускали на пазара на ЕС
неизправни или потенциално опасни изделия, съобщиха от пресофиса на Европарламента.
Вестник Капитал Daily
√ Износ на минус
Втори пореден месец експортът се свива заради търговията с държави извън ЕС
По-малък, но все пак спад. Износът през февруари се свива за втори пореден месец, като така за първите два месеца на
тази година е намалял с почти 6% на годишна база. Само за януари спадът беше с над 10%. Основният "виновник" за
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отрицателните данни, както и през първия месец на годината, отново е износът към страни извън Европейския съюз,
накъдето са изтъргувани с 5% по-малко стоки в сравнение с февруари 2013 г. Експортно ориентираните компании обаче
са успели да наваксат частично, като са изнасяли с 2.4% повече към страни от общността.
Повторното потъване на износа след резкия януарски спад може да е лош сигнал за българската икономика през тази
година. Наистина очакванията на правителството, а и на Европейската комисия са той да се оттегли от ролята си на
двигател на икономиката и да отстъпи място на вътрешното потребление. То обаче също, изглежда, не расте ускорено,
дори напротив. През февруари вносът също е намалял с над 6% на годишна база, което може да е сигнал за по-слабо
потребление на домакинствата.
От данните на Националния статистически институт (има подробна разбивка за износа към страни извън ЕС - по стойност
и по групи стоки, докато справката за Европа е предварителна и данните са обобщени) се вижда, че подобно на
предходния месец намалението се дължи основно на горивата и металите, но и на все още негативните развития в
икономиките на основни търговски партньори като Турция и Украйна.
Търговски размествания
При класацията на основните търговски партньори на България извън ЕС има две основни пренареждания. Едното е, че
Сингапур е изместил Китай от второто му място за първите два месеца на годината (виж графиката). Промяната на
позициите обаче изобщо не е учудваща. Първата причина е, че Китай изостана през първия месец на годината, когато
износът натам спадна с почти 22% заради охлаждането на икономиката. През февруари източната страна, за която
изнасяме основно цветни метали, е успяла да навакса, но с малко (7.5% нагоре). Втората причина е силният ръст на
експорта на рафинирани нефтопродукти към Сингапур, както се случи и през януари (за сметка на този към Гибралтар).
Само през февруари към Сингапур са били изнесени 134 млн. лв. рафинирани нефтопродукти, а към Гибралтар спадът е с
почти 109 млн. лв. "Надали за някого е тайна, че износът на България за Гибралтар е фиктивен, като според различни
спекулации се е използвал от "Нефтохим" за избягване плащането на ДДС", коментира преди месец Десислава Николова
от Института за пазарна икономика.
Турция пък е успяла да запази първата си позиция, въпреки че продадените стоките са продължили да намаляват през
февруари. Спадът е общо с над 11% за първите два месеца на годината. Този ефект беше очакван, като се има предвид
кризата по границата през февруари, а и охлаждането на икономиката там, което забавя потреблението в страната.
Метален привкус
Сред причините за февруарския спад на износа са и суровините. Там намалението е с почти 41% и се дължи основно на
търговията с метални руди и скрап. През януари също имаше намаление на износа на руди като стойност, но то се
дължеше основно на поевтиняването на металите. През февруари обаче разбивката на НСИ показва спад и в обемите - от
78 до 43 хил. тона.
Не всичко в групата на металите обаче е сиво. При цветните метали, които изнасяме основно към Китай, има
положително развитие. Става дума за медта, която, въпреки че поевтинява, е удвоила продадените в Китай обеми. Не е
ясно обаче какво ще се случи с износа на мед през следващите месеци, тъй като през март металът поевтиня на
световните пазари до най-ниските си нива от 2012 г. заради очакванията за спад на търсенето в Китай, който е найголемият потребител.
Другият топ търговски партньор на България, към който износът се е увеличил на годишна база за първите два месеца на
годината, е Русия. Въпреки че през януари експортът е бил с почти 18% под нивата си от първия месец на 2013 г., през
февруари Русия е наваксала и така общият ръст е 2.6%. Ръстът се дължи основно на лекарства и фармацевтични
продукти.
Висока добавена стойност
Данните за износа носят и добри новини - българските износители продават все повече стоки с по-висока добавена
стойност, като например лекарства и машини. Износът на машини и оборудване е нараснал с 5% на годишна база за
първите два месеца на годината. Увеличил се е и вносът на инвестиционни стоки - с почти една трета.
Стоки с по-висока добавена стойност са и фармацевтичните продукти, които са основният източник на възстановяване на
нивата на износа към Украйна през февруари. След ударния спад на общия експорт през първия месец на годината (с
почти 84%) заради политическата криза, през февруари намалението е само с 10.5%. Износът на фармацевтични
продукти към Украйна през февруари е възстановил стойностите си от февруари миналата година - около 5 млн. лв.
Ръстът на стоки, заминали към Русия, също се дължи на лекарствата. Страната е внесла от България с 18 млн. лв. повече
фармацевтични продукти в сравнение с февруари 2013 г.
√ Нов закон задължава повече фирми да пестят енергия
Големите предприятия ще подлежат на енергийно обследване на всеки четири години
Все повече компании ще бъдат задължени да въведат мерки за подобряване на енергийната си ефективност. Това се
предвижда в публикувания за обществено обсъждане изцяло нов Закон за енергийната ефективност. Според него
задължени лица са крайните снабдители и търговците с ток и газ, топлопреносните предприятия и доставчиците на
топлинна енергия и търговците с течни и твърди горива. С новия закон се въвежда европейската директива за
енергийната ефективност от 2012 г., а целта е да се постигне по-ниско енергийно потребление на единица брутен
вътрешен продукт.
По схема
Предложеният нов Закон за енергийната ефективност предвижда въвеждането на схема за задължения за енергийни
спестявания, която да осигури постигането на обща кумулативна цел за спестена енергия до края на 2020 г. Тя трябва да
е най-малко 42% от средната годишна стойност на общите количества продадена енергия на крайни клиенти в страната
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през 2010-2010 г. Общата кумулативна цел се разпределя като индивидуални цели между отделните групи задължени
лица. За да изпълнят индивидуалните си цели, всяка година те трябва да постигат нови спестявания на енергия, които са
разпределени по 1% през тази и следващата година, по 1.25% през 2016 и 2017 г. и по 1.5% през последните три години.
Според сега съществуващия национален план България трябва да подобри енергийната си ефективност с 25% до 2020 г.,
като целите от плана са възложени на три групи задължени лица – промишлени системи с консумация над 3000
мегаватчаса годишно, търговци на енергия и публични сгради с 1000 кв.м разгъната площ.
Мерки
Една от мерките за повишаване на енергийната ефективност, предвидени в новия закон, е намаляване на загубите при
производството, преноса и разпределението на енергия. Освен това всички сгради, които са държавна собственост, ще
трябва всяка година да подобряват енергийните характеристики на поне 3% от общата си разгъната застроена площ.
Големите предприятия ще подлежат на енергийно обследване поне веднъж на четири години.
С отделен закон ще бъде създадена специална камара на консултантите по енергийна ефективност, която ще води
публичен регистър. В момента регистър на консултантите се поддържа от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Новият закон въвежда и задължението на всеки три години консултантите по енергийна ефективност да държат изпит за
познаване на нормативната база.
Като част от климатичните си ангажименти през 2007 г. ЕС прие да намали първичното потребление на енергия с 20%
спрямо прогнозите до 1474 мегатона нефтен еквивалент през 2020 г. Тъй като съществуваха сериозни опасения, че тази
цел няма да бъде постигната, изискванията за увеличаване на икономиите на енергия бяха ревизирани и включени в
новото европейско законодателство през 2012 г. Последната директива цели да се постигне по-ефективно използване на
енергия на всички етапи от енергийната верига – от преобразуването на енергията, нейния пренос и разпределение до
крайното й потребление.
√ Евростат: Над четвърт милион българи нито работят, нито търсят работа

Над 253 хил. българи в активна работна възраст нямат работа, но в същото време и не я търсят активно. Това показват
данни на Евростат за потенциалната допълнителна работна сила в рамките на ЕС. Според статистиката други 30 хиляди
безработни пък търсят позиция, но не веднага. Това поставя България на едно от челните места по най-голям дял на този
тип безработни като процент от общата работна сила в страната - 8.4%, като с по-голям процент са само най-новата
членка на ЕС - Хърватия (12.1%), както и Италия - 12.6% (виж графиката). Средният дял на този тип безработица в
Европейския съюз е 4.7%, а в еврозоната - малко-висок. Най-малък е в Чехия (1.6%) и Литва (1.7%).
Инфографика
Увеличаване
Непълната заетост
Според данните на Евростат други 33 хил. българи работят при непълна заетост, което е 1.1% от всички наети в страната,
като над 40% от тях искат да преминат на пълно работно време.
Общо 43.7 милиона европейци работят при непълна заетост в Европейския съюз през 2013 г., показват данните. Делът им
варира значително между държавите членки, като най-много подобен тип работници има във Великобритания - около 2
милиона души, Германия – 1.7 милиона, Испания и Франция - по 1.5 милиона. Като процент от общия брой заети наймного работещи на непълна заетост има в Испания (9.2%), Ирландия (7.8), Кипър (7.4%), Гърция (6%) и др. Най-малко
такъв труд пък упражняват в Малта и Люксембург - по около 5000 души, а в процентно отношение техният дял е найнисък в Чехия (0.7%).
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Що се отнася до броя на работниците на непълно работно време, които искат да преминат към пълно работно време,
броят им е най-висок в Гърция - 72% от всички частично заети, следвана от Кипър (59%), Испания (57.4%), Португалия
(45.9%), Латвия (44.4%) и България (41.9%). Най-малко са пък в Холандия (4.2%), Люксембург (10.3%), Чехия (11.4%) и др.
Картината в Европа
Данните на Евростат показват, че населението на ЕС на възраст между 15 и 74 може да бъде класифицирано в три групи:
през 2013 г. е имало 216.4 милиона работещи, 26.2 милиона безработни и 137.2 милиона икономически неактивни. Сред
заетите 43.7 милиона са на непълно работно време, от които 9,9 милиона желаят да работят повече часове и са на
разположение да го направят.
Сред икономически неактивното население пък има 9.3 милиона души на възраст между 15 и 74 години, способни да
работят, които не търсят, и още 2.2 милиона, които търси работа, но не веднага. И двете групи могат да се считат като
потенциална допълнителна работна сила - това са 11.5 милиона души, или 4.7% от пазара на труда в ЕС.
√ ЕЦБ иска да съживи пазара на секюритизация в Европа
Централната банка смята за прекалени ограниченията върху спорния начин за финансиране
Европейската централна банка (ЕЦБ) и Bank of England ще предприемат съвместни усилия за стимулиране на
кредитирането в региона чрез съживяване на финансови схеми, критикувани за ролята си в кризата от 2008 г., съобщава
Financial times. Според доклад, с който изданието разполага, двете най-големи централни банка на Стария континент ще
призоват за отслабване на "неоправдано тежките" ограничения, които правят по-малко атрактивни инвестициите в
пакети от заеми, известни като обезпечени с активи ценни книжа.
Добър и лош дълг
Този доклад е част от водената от ЕЦБ кампания да разграничи висококачествения дълг на еврозоната от лошите
секюритизирани ипотечни кредити в САЩ, които бяха в основата на финансовия колапс през 2008 г. Въпреки че в Европа
има много по-ниски нива на изпадане в неплатежоспособност по този тип активи, търговията с тях е значително свита в
резултат на финансовата кри за. Според данните на агенция S&P едва 1.5% от съществуващите през 2007 г.
секюритизирани активи в Европа са били обявени в неплатежоспособност спрямо 18.4% в САЩ.
"Въпреки дългосрочната социална стойност днес секюритизацията страда от наложената стигма, която води до
отбягването й от инвеститорите и консервативно отношение от страна на регулаторите. Съживяването на публичното
разпространяване на обезпечените с активи ценни книжа в смислен мащаб ще изисква съгласувани политически
действия в различни области и с участието на редица официални лица", се заявява в доклада на централните банки.
Секюритизираните активи могат да се основават на пакетиране на всякакъв вид заем – от ипотека до кредитни карти, и
се използват от банките като инструмент за финансиране. Продажбата на секюритизации ще освободи повече средства, с
които да бъде възстановено кредитирането на бизнеса и домакинствата. Въпреки ниските лихви и изгодните
дългосрочни кредити, предоставяни от ЕЦБ на банките в еврозоната, кредитирането в региона не се възстановява, което
затруднява започналото икономическо възстановяване.
Излишни рестрикции
Наскоро президентът на ЕЦБ Марио Драги намекна, че ако има достатъчно ликвидност на пазара за обезпечени с активи
ценни книжа, банката е готова да ги купува, за да се противодейства на засилващия се риск от дефлация в региона.
Подкрепата на ръководената от Марк Карни Английска централна банка ще подпомогне значително усилията на ЕЦБ в
тази насока.
В доклада се изтъква, че обемът на европейския пазар на обезпечени с активи ценни книжа е едва една четвърт от този в
САЩ, освен това е спаднал с една трета спрямо пиковите си нива. От началото на тази година банките в Европа са
емитирали такива облигации за едва 10 млрд. паунда, което е най-ниското ниво от 2009 г. Според централните банки
предвид дългосрочното представяне на тези активи в региона наложените регулаторни ограничения са твърде
рестриктивни, особено в сравнение с други методи за финансиране като обезпечените облигации.
Investor.bg
√ Отварянето на трудовия пазар в ЕС „изтегля“ и кадрите в туризма
Квалифицираните работници от сектора работят няколко месеца в чужбина, което им позволява да „зимуват“ у нас,
твърди експерт по подбор на персонал
Проблемът с недостига на квалифицирани специалисти и като цяло с осигуряването на кадри в областта на туризма не е
нов. Бизнес организациите в сектора от години алармират, че ниската квалификация на кадрите в тази важна за
икономиката сфера вече е основен проблем за конкурентоспособността на туризма ни. Проблемът измества дори лошата
инфраструктура, която доскоро беше най-голямата пречка за развитието на успешен туризъм в България.
Според представители на туристическия бранш, ако досега основна спънка за превръщането на туристическия отрасъл
във водещ за икономиката ни беше инфраструктурата и липсата на достъп до туристическите забележителности,
маршрути и дестинации, то сега липсата на високо образован персонал в сектора пречи за развитието на успешен
туризъм у нас.
С приближаването на новия летен туристически сезон проблемът отново назрява – този път не само защото има
хроничен недостиг на кадри в сферата, но и защото голяма част от специалистите отиват да работят в чужбина, след като
натрупат известен опит по родните курорти. За това алармираха хотелиери, които вече започнаха да търсят персонал за
новия летен сезон. Данните от провелите се туристически борси по Черноморието показаха, че на практика хотелиерите
10

търсят всякакви кадри - от мениджъри и главни готвачи до озеленители, охранители, спасители, общи работници в
кухнята и на плажа.
В същото време експертите от организацията за подбор на човешки ресурси Менпауър България заявиха за Investor.bg,
че интересът от страна на кандидатите е нулев. Според Елена Тодорова, оперативен мениджър на компанията, всички
специалисти в сферата на туризма, които са достигнали определено ниво на квалификация, вече са се реализирали в
столицата и нямат желание да работят за ниските заплати на Черноморието. Тя допълни, че тези служители имат своите
мотиви – в големия град работодателите са по-коректни като изплащане на заплати, като осигуряване, трудови договори
и т. н. На следващо място идва друг сериозен фактор – отвореният европейски трудов пазар, обясни Тодорова.
Практиката показва, че този тип служители предпочитат да работят няколко месеца в туризма в чужбина, което
безпроблемно им позволява да „зимуват“ у нас, поясни Тодорова.
Търсенето на квалифицирани кадри ще достигне пика си, но намирането им остава изключително трудно, обобщи
ситуацията в бранша експертът.
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