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√ Инфлацията отбеляза първи месечен ръст за 2014 г.  
Очакванията са през втората половина на годината цените да започнат да растат, а рисковете са свързани с 
цените на петрола и на храните 
 

 
 
Общото ниво на цените отбелязва лек ръст за пръв път тази година през април. Спрямо март инфлацията е 0.3%, колкото 
беше и през последния месец на миналата година. Основната причина за покачването на ценовите равнища са 
хранителните стоки заради големия си дял в потребителската кошница. Най-много са нараснали цените на плодовете 
(5.9%) и зеленчуците (1.7%). С принос за инфлацията са и обувките (ръст от 9.3%) и дрехите, както и въздушният транспорт 
(ръст от 18.5%). Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за инфлацията през април. 
На годишна база обаче цените продължават да спадат вече девет поредни месеца. Основният фактор е 
административното понижение на цените на електроенергията, които бяха свалени на три пъти миналата година (март, 
август и декември). Така годишната дефлация през април е 1.6%. За трети пореден месец от 1996 г. насам националната 
статистика отчита и средногодишна дефлация, като през март тя е била -0.9% - най-ниската стойност, откакто НСИ 
поддържа исторически данни. 
Продължаващата вече девет месеца дефлация беше включена и в официалните прогнози на правителството. От 
Министерството на финансите ревизираха очакванията си надолу до -0.2% динамика на ценовите равнища средно за 
2014 г. В макрорамката към бюджета за тази година се предвиждаше положителен ръст от 1.8%. 
Еднократни ефекти 
Добрата новина е, че макар и да продължават почти година, дефлационните процеси се дължат основно на еднократни 
фактори – например административното понижение на цените на тока, както и цените на храните на световните пазари. 
Затова и прогнозите са те постепенно да започнат да отстъпват. "През второто и третото тримесечие на 2014 г. очакваме 
постепенно забавящ се темп на спад на общия индекс на потребителските цени, което ще отразява главно намаляващ 
отрицателен принос на контролираните цени и преустановяване поевтиняването на хранителните продукти", пише в 
последния икономически преглед на Българската народна банка (БНБ). 
"От догодина ще започне и по-чувствителен растеж на инфлацията, което донякъде ще се дължи и на увеличаване на 
цените на тока, които в момента са изкуствено задържани", заяви Иглика Василева, един от авторите на годишния 
доклад за икономическо развитие в България на Българската академия на науките. По думите й инфлацията все пак ще 
се задържи на ниско ниво поради умереното развитие на международните цени, ниското вътрешно търсене и не на 
последно място – забавеното увеличение на административните цени. 
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И рисковете 
Най-голямата и трудно предвидима и измерима опасност е спадът на цените да потисне инфлационните очаквания на 
домакинствата. Това може да доведе до отлагане на потребление, което да забави икономиката и да намали приходите 
за бизнеса. Това би принудило фирмите да ограничат разходи, което на свой ред да се отрази обратно на домакинствата 
и да завърти дефлационна спирала. Засега обаче икономическите анализатори не считат това за вероятен сценарий. 
"Вътрешното търсене постепенно ще се възстановява и ще има положителен принос за растежа в резултат на бавно 
възстановяване на частното потребление и инвестициите в основен капитал", се казва в анализа на БНБ. 
Въпреки това остават рисковете, свързани с външните фактори, които влияят на цените в България. "При продължаващо 
поевтиняване на петрола и на храните на международните пазари, съчетано със спадащо или слабо потребителско 
търсене, е възможно темпът на спад на общия индекс на потребителските цени да се запази", отбелязват от централната 
банка. 
Официалните прогнози на Брюксел за България също вече са годината да завърши с дефлация. Европейската комисия 
(ЕК) също ревизира очакванията си надолу с пролетната си прогноза от положителен ръст от половин процент до 
дефлация от 0.8%. През следващата година пък инфлацията трябва да премине на положителна територия до около 1.2%, 
смятат от институцията. 
 
√ Инвеститорското доверие в Германия продължава да спада 
Индексът ZEW достига най-ниските си стойности от януари 2013 г. 
Доверието на инвеститорите и анализаторите в германската икономика е спадало за трети пореден месец през май до 
най-ниските си нива от близо година и половина, съобщава Reuters. Това увеличава опасенията, че растежът на най-
голямата европейска икономика може да се забави през второто тримесечие.  
Неочакван спад 
Според данните от месечното изследване на института ZEW, показателят за икономическото доверие в Германия е 
спаднал до 33.1 пункта спрямо 43.2 през април. Резултатите са значително по-лоши дори от най-песимистичните 
очаквания – средната прогноза на анализаторите беше спад само до 41 пункта, а най-ниската – до 37.1. След обявяването 
на резултатите еврото се обезцени до едномесечно дъно спрямо щатския долар. 
"Поредният спад на индекса ZEW през май предполага, че германското възстановяване може да не набере особена 
скорост отсега нататък. Очакваната по-късно тази седмица статистика вероятно ще покаже, че германската икономика е 
стартирала годината силно – вероятно с ръст от 0.7% на тримесечна база. Но проучванията за доверието показват, че е 
малко вероятно този темп да бъде поддържан", коментира Джесика Хиндс, икономист в Capital Economics. 
"Понижените очаквания на експертите за германската икономика трябва да се разглеждат на фона на доброто развитие 
през първото тримесечие. Има все повече сигнали, че този темп няма да може да бъде поддържан", отбелязва от своя 
страна президентът на института ZEW Клеменс Фюст. 
Последните публикувани статистически данни показаха, че германският износ отчита най-силния си спад от близо 
година. Индустриалното производство, поръчките и продажбите на дребно също спадат. Изключение прави индексът на 
бизнес климата Ifo, който отчете подобрение при последната си актуализация. В проучването на ZEW също има 
оптимистични моменти като оценката на инвеститорите за текущите условия на бизнес, която достига най-високите си 
стойности от юли 2011 г. 
Икономически растеж 
През миналата година БВП на страната нарасна едва с 0.4%, като правителството прогнозира засилване на растежа до 
1.8% за цялата 2014 г. благодарение на вътрешното търсене. В месечния си доклад икономическото министерство 
предупреди, че след доброто представяне през периода януари - март пролетното раздвижване на икономиката може да 
е по-слабо от обикновено. 
Освен украинската криза и геополитическата нестабилност са сред основните фактори за влошените очаквания. 
"Геополитическият конфликт в задния двор на Германия, притесненията за забавянето на китайската икономика и 
скорошните корекции на капиталовите пазари определено са навредили на инвеститорския оптимизъм. След отличния 
старт на годината икономиката се изправя през насрещни ветрове", коментира Карстен Брзески, икономист в ING. 
 
√ Европейските пазари достигнаха шестгодишен връх 
Перспективата за разхлабване на паричната политика на ЕЦБ стимулира инвеститорите 
Европейските фондови борси отбелязаха значителен ръст във вторник, като основните индекси достигнаха шестгодишни 
върхове. Причина за ентусиазма станаха добрите корпоративни резултати и перспективата Европейската централна 
банка да въведе нови финансови стимули, което ще увеличи апетита на инвеститорите към по-рискови активи. 
Парична политика  
Оптимизмът на пазарите бе подкрепен от съобщения в германските медии, че централната банка на страната ще 
подкрепи ново облекчаване на паричната политика на Европейската централна банка. Отделно от това данните за 
спадащото инвеститорско доверие в най-голямата европейска икономика също подкрепиха очакванията, че следващия 
месец ЕЦБ ще предприеме по-активни действия. 
Движенията на европейските борси следваха инерцията на Wall Sreet, където предишния ден основните индекси 
Standard & Poor’s 500 и Dow Jones Industrial Average достигнаха нови исторически рекорди. Ръстът на щатските пазари бе 
подсигурен от възстановяването на акциите на много интернет и биотехнологични компании заради добрите им 
финансови резултати, както и от цялостното подобрение на икономическите перспективи. 
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Тенденцията на позитивни корпоративни новини се пренесе и в Европа, където германската ThyssenKrupp повиши 
прогнозата си за годишната печалба, а аерокосмическият концерн Airbus Group отчете по-добри от очакваното 
финансови резултати. Акциите на двете компании поскъпнаха със съответно 4.7 и 6 на сто. От своя страна книжата на 
Pandora напреднаха със 7.65%, след като компанията за бижутерия повиши прогнозите за продажбите си. Сред губещите 
се открои Telecom Italia, чиито акции се сринаха с 5.4 долара заради разочароващо ниски приходи за първото 
тримесечие. 
Ръст на индексите  
Общоевропейският индекс FTSEurofirst 300 напредна с 0.2% до 1367.17 пункта – най-високото му ниво от май 2008 г. От 
своя страна Stoxx Europe 600 се покачи с 0.3% до 341.91 пункта. Повечето големи национални индекси също отчетоха 
ръст, в това число германският DAX и френският CAC 40. По време на търговията британският FTSE 100 достигна 14-
годишен връх. Оптимизмът обаче не се пренесе на Българската фондова борса, където основният индекс Sofix се 
задържа без промяна на нива малко пот 600 пункта. 
"Корпоративният сезон за първото тримесечие отразява възстановяването на макроикономическо ниво. Негативните 
валутни ефекти също изглеждат по-слаби в сравнение с предишното тримесечие", коментира пред Reuters Джофри 
Кафка, фонд мениджър във френската Convictions. "Ако статистиката потвърди възстановяването на икономиката, ще 
последват още добри резултати на компаниите и ръст на акциите. Пазарът се нуждае от това, за да оправдае по-скъпи 
цени на акциите", добавя той. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Поне 30% работят извънредно, жените повече от мъжете 
Поне 30% от българските работници се трудят повече от законово регламентираните 40 работни часа пет дни в 
седмицата. Това става ясно от национално изследване за условията на труд, поръчано от Главната инспекция по труда. 
“Това със сигурност е най-голямото такова изследване в последните 30 г. и може да се използва от държавата при 
вземането на решения, а не всичко да се прави на сляпо”, коментира ръководителят на екипа, направил изследването, 
Иван Нейков. То е правено по два метода - допитване до хиляди работници и сравнение на отраслите по обективни 
критерии. 
Данните сочат, че около 44% от наетите в България работят в събота, 6,2% - всяка събота. 23% се трудят в неделя. 16,4% от 
хората работят поне пет дни в месеца по 10 часа. В секторите “Доставка на електроенергия”, “Водоснабдителни услуги” и 
“Създаване на информация” се работи по над 50 ч седмично вместо законовите 40 часа. Общо 13% работят 50 ч, тоест 
шест дни в седмицата, а 6,7% дори над 50%. 
Само домакините и работещите за чужди посолства не полагат извънреден труд. 
31,9% от работниците получават пари за извънреден труд, а 16,4% имат допълнително заплащане и за работа в неделя и 
на официални празници. 
1/3 от трудещите се извънредно са работници с високи доходи. 
Данните от изследването са откроили и друга чисто българска тенденция - жените полагат повече извънреден труд от 
мъжете. Слабият пол в повечето случаи работи в рамките на пет дни, но с по 50 и повече часа на седмица. При мъжете 
работните часове са разтеглени в 6 и 7-дневна седмица. 
Събота и неделя са дните, в които трудът е най-опасен, установило още изследването. 
Според данните в понеделниците на 2010 г. са се случили 400 трудови злополуки. Толкова са те и в останалите делнични 
дни, докато в събота и неделя броят им е 268 при много по-малко работещи. 
“Когато се работи извън стандартната работна седмица, се нарушава естественият режим на работа, а в резултат на това 
се създават повече предпоставки за намаляване работоспособността”, коментират авторите на изследването. 
Шокиращо, но най-голям дял на трудовите злополуки е установен в секторите на администрацията и финансите. 
“Причината е, че това са сектори с висока регулация, които са на светло и всеки инцидент се докладва. Докато при 
мините и селското стопанство делът на сивата икономика и съответно на скритите инциденти е много голям”, каза Иван 
Нейков. 
Големи разминавания са установени при възприятието на хората колко опасна за здравето е работата им и 
действителните резултати, уточни той. Според тях секторът “Здравеопазване” е най-опасен, там са и най-много случаите 
на насилие. 
Обективно обаче най-опасна за здравето е работата в мина. 
“Ние също се изненадахме защо се получава така, че сектори, които са опасни, не се възприемат така от работещите в 
тях. И стигнахме до извода, че е поради незнание, докато в здравеопазването хората са наясно с всеки риск”, обясни 
Нейков пред в. “24 часа”. 
30% от работниците боледуват през годината, като най-много - 38%, са в преработвателната промишленост и финансовия 
сектор. 26,6% пък смятат, че здравето им е изложено на риск заради работата им. При учителите този дял е 77 на сто, а 
при лекарите 63%. 
66,6% от работещите пък се определят като средно богати, а само 5% като бедни. Тук обаче причината се крие в 
приемането, че наличието на работа и заплата вече е достатъчно, за да удовлетвори хората. 
Услуга, разработена у нас, оценява риска в заводите на целия ЕС 
Услуга, разработена от Главната инспекция по труда, прави индивидуална оценка за работните условия и рисковете за 
здравето. Тя е създадена по европроект на стойност 14 млн. лв. 



4 

 

 

Оценяването на фирмите става онлайн и е напълно безплатно, а в същото време може да се ползва за задължителна 
оценка на условията на труд, която трябва да правят работодателите, обясни шефката на ГИТ Румяна Михайлова. 
Допълнително системата, разработена от ГИТ, дава и препоръки на бизнеса какви опасни за здравето на работниците 
пропуски в дейността си да отстрани. Оценяването на риска във всяка фирма става както на база спецификите , така и на 
данните от националното изследване. 
Засега модулите покриват 30 икономически дейности и има 13 модела за създаване на безопасни условия на труд. 
“Инспекторите нямат достъп до данните на фирмите в услугата, така че няма никакъв риск на база на тях да се стигне до 
засилени проверки на конкретна компания”, обясни още Михайлова. 
Българският проект е за пример и системата може да се ползва от всяка фирма на територията на ЕС, обяви пък Джулия 
Флинтроп от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Агенцията също ще пусне модулите за 
самооценка на своя сайт. 
Безработицата с 1,5% по-малка заради еврофондовете 
Безработицата в България през 2013 г. щеше да е поне с 1,5% по-висока, ако нямаше финансиране от ЕС по оперативна 
програма “Развитие на човешките ресурси”. Това обяви вчера вицепремиерът Зинаида Златанова пред еврокомисаря по 
социална политика и заетост Ласло Андор. Двамата откриха информационен ден за свършеното по програмата. 
Всеки седми българин е имал досег с европейския социален фонд чрез обучения, преквалификация, модернизация на 
училищата или директно за намиране на работа, обясни Златанова. 
България е една от най-напредналите страни в ЕС в усвояването на социалния фонд, съобщи Андор. 
До момента по тази оперативна програма са реализирани над 4000 проекта, каза пък зам.-министърът на труда и 
социалната политика Росица Янкова. 
През 2013 г. 62 000 българи, които имат работа, са включени в обучения за професионална квалификация и ключови 
компетенции, отчете тя. 5478 души са били включени в заетост след обучение, 52 883 са били насочени към работа от 
Агенцията по заетостта, а 17 252 души са започнали работа в резултат на тези услуги, каза още Янкова. 
Данните сочат, че 3666 деца със специални образователни нужди са успешно интегрирани в общото образование, а 
близо 11 441 - реинтегрирани след отпадане от образователната система, допълни Янкова. 
Пред еврокомисаря бяха показани кучета водачи за хора с увреждания, които са обучени с финансиране от оперативната 
програма. 
 
Вестник Монитор 
 
√ „Южен поток” означава най-вече енергийна сигурност 
Проектът „Южен поток” означава най-вече енергийна сигурност. Това каза Иван Йончев, изпълнителен директор на 
Българския енергиен холдинг (БЕХ), цитиран от „Фокус”. 
„Най-важното от енергийна гледна точка е разнообразяването на доставките, т. е. България става първа страна, която 
получава газ от газопровода, така че ние няма да бъдем зависими от всякакви политико-икономически сътресения в 
съседни държави, както беше последният пример от 2009 г. Това е реален пример, когато ние всички изпитахме тази 
криза в българската енергетика. На следващо място този проект ще има изключително значение по време на своето 
изграждане т.е. в момента на изграждането ще бъде реализирана икономическа полза за българската държава, чрез 
повишаване на икономическата активност на бизнеса, тъй като това е мащабен проект, който представлява горе-долу по 
10% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Този проект ще доведе до икономическа активност и в най-бедните 
части от страната. В същото време той ще осигурява и доход от плащане на данъци и такси, осигуровки и митнически 
налози по време на своята реализация, които ще постъпват и остават в бюджета на държавата. Като допълнителен 
положителен икономически акцент искам да отбележа и предоговорените лихвени нива, които от заложени 8% се 
предоговориха от новия екип на БЕХ на ниво от 4.24%”, каза още той. 
“Основните цели на БЕХ до края на годината са реализацията на проектите, които сме започнали. На първо място това е 
проектът „Южен поток”. На второ място е южната интерконекторна връзка. На следващо място и не на последно, 
разбира се, е стабилизиране на финансовото състояние на НЕК и изпълнението на инвестиционни ремонти и програми на 
дъщерните дружества”, допълни Иван Йончев. 
 
√ Регистрираме нова фирма за един ден 
Бизнесът спестява 7 млн. лв. от такси 
Пускат мобилно приложение на Търговския регистър 
Над 7 млн. лв. ще спести бизнесът у нас, след като бяха намалени голяма част от таксите за административни услуги. Това 
съобщи вчера вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова. Тя взе участие в конференция на тема "С 
лице към бизнеса и добрите европейски практики", организирана от Агенцията по вписванията. 
"Един от приоритетите на правителството беше намаляването на административната тежест към бизнеса", посочи 
Златанова. Тя обясни, че още през февруари средно с 22% са намалени таксите, които се събират от Агенцията по 
вписвания. С 50% са 
намалени таксите 
при издаване на удостоверения, а със 77% тези при издаване на копие от документ по Имотния регистър. Ефектът от 
намаляването на регулаторната тежест за гражданите и бизнеса за периода 14.02.2014 – 28.04.2014 по Имотния регистър 
е в размер на 972 377 лв., отчете Зинаида Златанова. С 24% са намалени таксите по регистър Булстат за вписване на нов 
субект, отчете още Златанова, като ефектът на намаляването на тази регулаторна тежест е 33 890 лв. за същия период. 
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Намалени са и таксите по Търговския регистър – таксата при регистриране по електронен път е намалена от 80 лв. на 55 
лв., а таксата при регистриране на хартиен носител от 160 лв. пада на 110 лв., посочи Златанова. Ефектът от намаляването 
на тежестта по търговския регистър е 512 555 лева за периода февруари за този период. 
Очакваният реален ефект за гражданите и бизнеса от намаляването на таксите до края на 2014 година е 7 290 349 лв., 
посочи вицепремиерът. 
"Това са средства, които ще останат в бизнеса и ще допринесат за растежа на икономиката", обясни още Златанова. 
Друга идея за улесняване на бизнеса е създаването на мобилно приложение на Търговския регистър. Целта е 
бърз и лесен 
достъп 
до важна и актуална информация от Търговския регистър, превенция от измами с несъществуващи фирми, управление на 
бизнеса в реално време от всяка точка на света и улеснена работа с администрацията. 
Очаква се с промяна на Търговския закон регистрацията на нова фирма да става за ден, след като отпадне възможността 
тя да бъде обжалвана в тридневен срок, което удължава процедурата. Шефът на Агенцията по вписванията Венцислав 
Спиридонов посочи още, че с цел превенция на измамите с фирми от две години се изпращат sms известия при промяна 
на обстоятелствата, ако собствениците поискат тази услуга. Засега обаче само 4000 души са се възползвали от нея. 
Вписваме покупка на къща само в Имотния регистър 
При покупка на имот информация ще се подава само в Имотния регистър към Агенцията по вписванията, след като 
сделката е минала през нотариус. Това съобщи изпълнителният директор на Агенцията Венцислав Спиридонов. 
Агенцията ще извлича по служебен път необходимите скици от кадастъра и ще праща информация към общинските 
служби за местни данъци и такси. Това ще стане след около година, а в момента за оптимизирането на системата се 
работи по проект към оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Спиридонов припомни, че се работи и 
за въвеждането на система, чрез която по електронен път ще се издава удостоверение за тежести на имоти. „Сега, ако 
имате имот в Балчик, за да извадите такова удостоверение, трябва да отидете на място в общината и да загубите два 
дни. След като приключи проектът, заявката ще се праща по електронен път, на място удостоверението ще се разписва от 
съдия и пак ще се връща по електронен път”, обясни Спиридонов. 
Зам.-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева пък разказа, че се работи и по промени в Имотния регистър, с 
които да започне въвеждането на имотни партиди. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ 69% от европарите за екология отиват за ВиК 
София. 69,17% от всички средства по новата ОП "Околна среда 2014-2020" (ОПОС) са предвидени за инвестиции във ВиК 
инфраструктурата на агломерации с над 10 хил. екв. жители. Това е записано в документа, публикуван за обществено 
обсъждане. 
Общата стойност на програмата се предполага, че ще бъде 1,5 млрд. евро без националното съфинансиране. 14,65% от 
парите по ОПОС ще бъдат за решаване на проблемите с битовите отпадъци. Основен приоритет ще бъде намаляване на 
биоразградимите отпадъци, като ще се инвестира в заводи за рециклирането им. 
Поради голямата територия от България, попадаща в "Натура 2000", 6,78% от средствата по ОПОС ще бъдат за опазване и 
възстановяване на местообитанията на животинските и растителните видове. Тъй като през последните 32 години 
България е страдала най-много от наводнения, 3,35% от европарите по ОПОС ще бъдат за управление на риска от 
наводнения, включително и за увеличаване капацитета на язовирите. 
 
√ Проверяваме фирми през смартфона 
Мобилно приложение дава бърз достъп до данните от Търговския регистър 
Всеки бизнесмен може да провери в реално време от смартфона или таблета си дали човекът, с когото разговаря и има 
намерение да сключи сделка, е реалният собственик или пълномощник на дадена фирма. Това става възможно с новото 
мобилното приложение за Търговския регистър. Освен превенцията срещу измами с несъществуващи фирми 
приложението осигурява бърз и лесен достъп до важна информация от регистъра. Така бизнесът може да се управлява в 
реално време от всяка точка на света. "Бизнесът не стои в офиса - той пътува и се развива, а все повече хора го 
управляват през своя телефон или през таблета си", обясни Иво Радев, управител на фирмата, разработила мобилното 
приложение. То създава възможност за достъп до Търговския регистър, поддържан от Агенцията по вписвания през 
смартфон и таблет и се поддържа от системите Android, iOS и Windows Mobile. Името му е Commercial register и може да 
бъде свалено свободно от всеки потребител. Според последните проучвания на родния пазар над 1,5 млн. потребители 
използват смартфони, а до края на 2014 г. броят им ще нарасне до 2 млн., посочи Радев. Основните езици на 
приложението към момента са български и английски, като те могат да бъдат допълвани. Оторизиран администратор на 
системата получава данни за всички посещения и основни параметри на клиентското устройство, през което се използва 
приложението. 
В секция "Справки" всеки потребител може да направи справка по физическо и юридическо лице. При въвеждане на ЕГН 
на гражданин и код за сигурност от картинка се показва информация за всички фирми, в които лицето участва. Може да 
се види и детайлна информация за тези фирми. 
Антония Кюмюрджиева 
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Вестник Сега 
 
√ Работата се отразява най-зле на заетите в образованието 
Една трета от наетите у нас се оплакват от проблеми със зрението, болки в гърба, главоболие 
Работата се отразява най-зле на здравето на заетите в образованието, според собствената им оценка. 77% от работещите 
в този сектор посочват, че работата им води до проблеми със здравето. При заетите в здравеопазването този процент е 
63%, а в добивната промишленост и производство на електрическа и топлинна енергия - около 55%. Като цяло 43 на сто 
от работещите у нас казват, че работата им влияе на здравето. Това са резултатите от национално изследване на 
условията на труд у нас, направено от Главната инспекция по труда. То е проведено сред 200 000 работници като част от 
проекта "Превенция за безопасност и здраве при работа". Проектът е финансиран по ОП "Развитие на човешките 
ресурси" с почти 14 млн. лв.  
Очертани са 13 рискови за здравето и безопасността на хората сектора. Начело е преработващата промишленост, според 
мнението на самите работещи и на експертите. Изследването показва, че около 1/3 от наетите у нас имат проблеми със 
зрението, болки в гърба, главоболие. 40% от работниците се оплакват от стрес, повече от 60% - от обща умора, а между 
20 и 26% - от проблеми със съня, тревога и раздразнение. 
За около половината от работниците работата с компютър вече е ежедневие. За 47% от тях това води до проблеми със 
здравето. Най-често става дума за стрес, почти половината от оплакванията са за болки в гърба. Все пак тази работа носи 
далеч по-голямо удовлетворение - 10 пъти повече, отколкото работата с инструменти и машини. 
От физическите рискове на работното място най-разпространен е силният шум почти или през цялото работно време - за 
10%. 8.5% са изложени на вибрации от ръчни инструменти и машини, а 8% - на високи температури. Жените по-рядко 
декларират, че са изложени на физически рискове, а младежите (наетите до 30 г.) - в много по-висока степен, отколкото 
останалите възрастови групи. 
Очаквано 86% от заетите работят пет дни в седмицата. 77.5% са посочили, че се трудят по 40 часа седмично. Малко над 
13 на сто работят повече от 40 часа. 9 на сто от заетите у нас работят поне веднъж месечно в неделя. 14% работят всяка 
втора неделя, а 3 на сто - всяка неделя. В събота работят повече хора - поне две съботи в месеца се труди всеки пети. 
В рамките на проекта са разработени 30 инструмента за оценка на риска, които фирмите могат да ползват безплатно от 
сайта на инспекцията. Крайната цел е намаляване на трудовите злополуки с 25% спрямо базовата 2008 г. През м.г. НОИ 
отчете вече намаление на злополуките с почти 30%, но в последните години това се обяснява с намалената икономическа 
активност. 
(НЕ)ИЗВИНЕНО 
Според изследването през последната една година почти 30% от наетите са отсъствали от работа по здравословни 
причини. 18% са отсъствали по семейни причини, а малко над 9% - заради обучение. 15% споделят, че са отсъствали по 
други причини. "Тези данни очертават една относително неблагоприятна картина на сравнително чести отсъствия от 
работа. От една страна, това говори за влошен здравен статус на работната сила, а от друга - за съществуващи пропуски в 
системата", пише в изследването. 
 
√ Европейските пари намаляват безработицата с поне 1.5% 
Безработицата у нас щеше да е с поне 1.5% по-висока, ако не съществуваше оперативната програма "Развитие на 
човешките ресурси". Това заяви вицепремиерът Зинаида Златанова на годишното информационно събитие "Европа ми 
даде шанс", където бяха отчетени резултатите от ОП "Развитие на човешките ресурси". За миналата година агенцията по 
заетостта отчете средно 11.3% официална безработица, но към края на годината равнището й мина 13 на сто. Ресурсът по 
оперативната програма за периода 2007-2013 г. е близо 2.4 млрд. лв.  
"Без целенасочената подкрепа на Европейския социален фонд за България щяхме да имаме повече българи извън 
пазара на труда, по-малко квалифицирани кадри, по-малко хора, получили иновативни социални услуги", коментира 
Златанова. Според нея това е една от най-успешните оперативни програми, като страната ни през 2013 г. е в челната 
тройка на реално усвоени средства от Европейския социален фонд. Само по "Човешки ресурси" реално усвоените 
средства към началото на май са над 1.6 млрд. лв. според информационната система за еврофондовете. 
 
investor.bg  
 
√ Украинската криза може да застраши възстановяването в Източна Европа 
Под заплаха е и България, която е зависима от доставките на руски газ 
Русия, на която Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е предоставила най-много средства, може да 
застраши икономическото възстановяване в Източна Европа, пише Bloomberg. Под заплаха е и България, твърди 
агенцията. 
В столицата на Полша – Варшава, днес, 25 години след падането на Желязната завеса, базираната в Лондон финансова 
институция, която инвестира около 9 млрд. евро на година в страни от Монголия до Мароко, обсъжда инвестиционната 
си стратегия. 
Източна Европа се възстановява, след като дълговата криза надвисна над континента и след като западните банки 
затегнаха финансирането на фона на по-строгите капиталови изисквания. Възстановяването обаче е в опасност, след като 
Русия – най-голямата икономика в региона и негов основен енергиен доставчик, отнесе санкции от Европейския съюз и 
САЩ заради действията на президента Владимир Путин в Украйна. 
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„Америка обсъжда нов кръг от санкции, които ще са насочени към енергийния сектор и които ще имат още по-дълбоки 
последици“, твърди старши икономистът на IHS Global Insight Лилит Геворгян. Сред страните, които са изправени пред 
най-голям риск, попадат България, Литва и Сърбия. Именно те са най-зависими от руските доставки на газ. 
Кризата в Украйна удари руската рубла, която е втората най-зле представяща се валута след аржентинското песо сред 
валутите на 24 развиващи се пазари, които Bloomberg следи, поевтинявайки с 5,5% спрямо долара. Украинската гривна 
изгуби 30% от стойността си, след като централната банка на страната изостави защитата на валутата. 
Полската злота поевтиня с 0,9%, а унгарският форинт – с 2,3% спрямо долара. Финансовите пазари останаха по-малко 
засегнати в сравнение с тези на други развиващи се пазари в Европа. 
През януари ЕБВР предрече, че икономиките в Източна Европа и Централна Азия ще нараснат с 2,8% тази година, докато 
Египет, Йордания, Мароко и Тунис ще се разширят със средно 3%. Финансовата институция очаква, че икономическият 
растеж на България през тази година ще бъде 1,8%. 
По-късно днес банката ще оповести нови прогнози, но президентът й – Сума Чакрабарти, предупреди, че оценките за 
икономическия растеж са застрашени заради случващото се между Украйна и Русия. В същото време ЕБВР увеличава 
инвестициите си в Украйна, за да окаже помощ на икономиката на пострадалата страна. 
Кредиторът, чийто портфейл в Украйна възлиза на 4,7 млрд. евро, съобщи през март, че може да инвестира по около 1 
млрд. евро годишно в следващите няколко години, повишавайки финансирането за Киев от 550 млн. евро до 750 млн. 
евро през 2014 г. По данни на ЕБВР до юни 2013 г. институцията е отпуснала 500 млн. евро. 
От създаването си през 1991 г. до днес ЕБВР е предоставила около 86 млрд. евро на региона на под формата на 
капиталови инвестиции и кредитни линии. 
Също така на годишната си среща днес акционерите на ЕБВР ще обсъдят дали Кипър ще получи финансиране до 2020 г. и 
дали да приемат Либия като член, като по този начин страната ще получи достъп до фондовете на банката. 
ЕБВР, в която участват 64 страни, ЕС и Европейската инвестиционна банка, бе създадена с цел оказване на финансова 
подкрепа за икономиките на бившите комунистически страни от Балканите до Централна Азия. Банката разшири 
географския си обхват, включвайки през 2011 г. нововъзникващите демократични държави в Северна Африка и Близкия 
изток. 
 
 


