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Вестник Труд 
 
√ Безработицата пада четвърти пореден месец 
През април безработицата у нас е паднала с 0,4 процентни пункта спрямо март и вече достига 11,8%. Това съобщиха от 
Агенцията по заетостта. 
От данните за април излиза, че вече четвърти пореден месец безработицата намалява, което не се е случвало от 2009 
година насам, каза шефът на агенцията Асен Ангелов. Все пак на годишната база тенденцията още не се е пречупила - 
безработицата през април 2013 г. беше 11,6%. 
Ангелов посочи, че през април т.г. и търсенето, и обявяването на нови работни места се увеличава. Това според него е 
положителна тенденция, защото се случва не толкова чрез програми, колкото в реалния сектор - при работодатели, 
които не получават подпомагане от държавния бюджет. В момента агенцията поддържа 46 000 субсидирани работни 
места по-малко, отколкото през миналата година. 
Положителни са и данните за младежката безработица. Към края на април новорегистрираните младежи до 24 години са 
8% от всички безработни, което е намаление с 3,3 процентни пункта в сравнение с март. А новите регистрирани младежи 
до 29 години са 17,7% от всички безработни, като са намалели с 4,7 пункта. Голям остава проблемът с хората в 
предпенсионна възраст. 
 
√ БАН: 22% от българите са в риск от бедност 
Бедността и неравенството, както и регионалните различия в България се задълбочават. През последните 10 години 
различията между отделните региони у нас са се увеличили с 44%, докато в Румъния само с 10%, а в останалите страни от 
ЕС с още по-малко. Това отчетоха от Института за икономически изследвания на БАН в годишния си доклад за 
състоянието на икономиката. 
Според доклада в България има относително високо ниво на бедност. Около 20-22% от населението живее в риск от 
бедност, докато средното за ЕС ниво е 16-17%. 
Между 41 и 44% от българите в последните години посочват, че живеят в материални лишения. От 2008 г. досега броят 
им се задържа на едно постоянно ниво. 
Ако прогнозите за растеж на икономиката се сбъднат, през тази година и още повече през следващата най-после ще има 
обрат на пазара на труда и заетостта ще започне да се увеличава, прогнозираха от БАН. 
Увеличението на заетите обаче ще бъде изключително слабо - с не повече от 10-20 хиляди души тази година. 
През 2015 г. тенденцията ще се засили и ако икономическият растеж се запази, общо за трите години до края на 2016 г. у 
нас ще бъдат създадени към 100 хиляди нови работни места, прогнозира асистент Любомир Димитров от Института за 
икономически изследвания. За сравнение в кризата бяха закрити към 450 хиляди работни места, т.е. до края на 2016 г. 
ще бъдат възстановени по-малко от една-четвърт от тях. 
Според специалистите на БАН в последната година ръстът на работната заплата се забавя. Това се дължи на няколко 
фактора: продължаващата икономическа несигурност, намаляващият темп на съкращенията, които засягат основно 
нископлатени работници, както и заради административните мерки на правителството за изсветляване на икономиката. 
Докладът отбелязва и все по-слабата връзка на заплатата с производителността на труда. Според изчисленията от 2011 г. 
насам ръстът на реалната заплата изпреварва този на производителността. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Все по-малко хора внасят осигуровки 
През 2013 г. дефицитът на пенсионната система е намалял, но демографската криза ще доведе до растящ недостиг 
в бъдеще 
Дефицитът на държавното обществено осигуряване през 2013 г. е намалял с почти 33 млн. лв. спрямо година по-рано и е 
с 93 млн. лв. под първоначално планирания. Така през миналата година дупката в държавното обществено осигуряване 
се свива леко до 1.8 млрд. лв. Основната причина за по-добрите резултати е, че разходите за пенсии са по-малко от 
планираните заради намалелия брой пенсионери. Същевременно обаче броят на хората, които внасят осигуровки, също 
се е свил и в резултат се затруднява и изпълнението на приходната част. Това показват данните от годишния отчет на 
Националния осигурителен институт (НОИ) за изпълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. 
През следващите години обаче дупката в бюджета на осигурителната система ще продължи да расте като ефект от все 
по-застаряващото население и паралелно намаляващата работна сила. Осигурените вече почти са се изравнили с хората, 
излезли от пазара на труда, и са спаднали до 2.7 млн. души (виж графиката). Това означава, че всеки работещ издържа 
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един пенсионер. През 2060 г. пък дупката в бюджета на фонд "Пенсии" ще се е увеличила над четири пъти и дефицитът 
ще достига почти 9 млрд. лв., показват прогнозите на Националния осигурителен институт. 
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По-малко осигуровки 
Разходите на държавното обществено осигуряване през миналата година са били почти 9 млрд. лв., или почти 10% от 
БВП, като от осигурителния институт са направили икономия от 72 млн. лв. Тя идва основно от плащанията за пенсии, но 
са направени и по-малко разходи спрямо планираните по всички фондове с изключение на някои краткосрочни 
обезщетения (болнични и отглеждане на малко дете например), уточняват от НОИ. 
Едновременно с това обаче събраните приходи също са по-малко от заложените - с 38 млн. лв., или 99.1% от плана (виж 
инфографиката). Основната причина е, че броят на осигуряващите се в системата също е бил по-малък от очакваното с 
почти 48 хил. души, като вноски за пенсия са правили едва 2.7 млн. души. Затова и приходите от осигуровки са с 67 млн. 
лв. под първоначално разчетените 4.2 млрд. лв. (виж графиката). Почти толкова са и общо събраните приходи - 4.3 млрд. 
лв., като останалото е трансфер от държавата. Тя внася 12% върху доходите на всички осигурени. Освен това покрива и 
дефицита в системата с приходи от данъци. Така за миналата година общият трансфер на държавата в бюджета на 
държавното обществено осигуряване е бил 4.7 млрд. лв. 
Демографска заплаха 
Въпреки по-добрия общ резултат в системата на общественото осигуряване обаче фонд "Пенсии" е превишил 
предвидения в бюджета дефицит. Там недостигът е бил с 47 млн. лв. повече от планираното и е достигнал почти 1.8 
млрд. лв. (почти целият дефицит идва от фонд "Пенсии"). Това е резултат от по-малко постъпили приходи от пенсионни 
вноски – със 144.4 млн. лв. (заедно с по-ниски разходи за доходи за старост - с 97.6 млн. лв.). 
В същото време през 2013 г. са се пенсионирали почти 9 хил. души по-малко в сравнение с година по-рано. Причината е 
реформата от 2012 г., след която стажът и възрастта за пенсиониране започнаха да нарастват с по 4 месеца годишно. Така  
на пазара на труда през предходните две години останаха повече хора. Реформата обаче беше спряна през тази година 
от кабинета "Орешарски" и това вероятно ще доведе до по-голям брой нови пенсионери за тази година. 
 
√ България е на опашката в ЕС по интернет банкиране 
Само 5% са ползвали поне веднъж услугата през миналата година. 
България е предпоследна в Европейския съюз (ЕС) по интернет банкиране, като зад нас е само Румъния. Това показват 
данните на Евростат за 2013 г. Едва 5% от българите са ползвали тази услуга най-малко веднъж през миналата година, 
докато за ЕС процентът е 42%. Скандинавските държави са лидери, като във Финландия услугата се ползва от 84% от 
гражданите, в Дания и Швеция – по 82%. 
Данните на Евростат за страната сочат, че скоростта на развитие на тази услуга в България не е висока. През 2004 г. 1% от 
българите са ползвали интернет банкиране, а от 2007 до 2010 г. резултатът се задържа на 2%. Мъжете в България са по-
склонни да извършват банкови разплащания в мрежата от жените, което съответства на европейската практика. Най-
активно този вид банкови услуги ползват хората на възраст между 25 и 54 години - 7%, както и тези с по-високо 
образование - 15%. 
Въпреки негативните резултати на фона на другите страни от ЕС българските банки разширяват портфолиото си от 
интернет финансови услуги. Инвестициите в тази посока се правят, защото очакванията на финансовите институции са 
през следващите години все повече да расте ролята на електронните и мобилните канали за предоставяне на банкови 
услуги. През последните няколко години се наблюдава все по-активна дигитализация на българския банков пазар. 
Първоначално въвеждането на интернет и/или мобилно банкиране (в последната година) обхвана платежните услуги. 
Постепенно процесът започва да се разпространява и върху депозитните и кредитните услуги - онлайн заявка за 
откриване на депозит, онлайн попълване на молба за кредит. Все пак обаче предлагането е едно, а ползването на този 
тип услуги - съвсем друго. 
Според различни официални и неофициални данни броят на издадените на българския пазар кредитни карти е над 1 
млн., докато издадените дебитни карти са надхвърлили 6 млн. През миналата година на форум за картови, електронни и 
мобилни разплащания от сектора съобщиха, че потенциалните клиенти, към които българските банки биха могли да 
насочат усилията си за издаване на нови кредитни карти, са около 850 хил. души. Все още обаче потребителите не са 
много наясно с някои основни характеристики на този тип продукти. 
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√ България трябва да положи повече усилия да се продаде като инвестиционна дестинация 
Питър Санфи, икономист на ЕБВР за България и Югоизточна Европа пред "Капитал Daily" 
Питър Санфи е икономист от Европейската банка за възстановяне и развитие (ЕБВР) и специалист за региона на 
Югоизточна Европа. В момента той е зам.-директор към офиса на главния икономист на институцията, като отговаря за 
стратегията и политиката по страни. Миналата седмица ЕБВР повиши очакванията си за икономиката на България, като 
предвижда растеж от 1.9% през 2014 г. в сравнение с прогнозираните през януари 1.8%. "Капитал Daily" разговаря със 
Санфи по време на годишната среща на ЕБВР във Варшава, където бяха представени прогнозите на институцията. 
Какви са прогнозите ви за развитието на българската икономика през 2014 г.?  
- Очакваме растежът тази година да бъде от порядъка на 1.9%, а за следващата година очакваме ръст от 2%. Зад тази 
прогноза стоят редица фактори – както вътрешни, така и регионални. По отношение на вътрешните – когато става дума за 
България, говорим за икономика, която има редица привлекателни черти. От макроикономическа гледна точка страната 
е много стабилна, всичко е подкрепено от валутния борд, който се оказа много успешен централен стълб на 
макроикономическата политика в последните 16-17 години. Налице е и ценова стабилност – действително напоследък 
цените падат, но в по-общ план са стабилни – както и наследство от години на консервативна фиксална политика, в 
резултат на която публичният дълг е вторият най-нисък в ЕС в сравнение с размера на икономиката. Всичко това са 
благоприятни фактори, които обикновено биха подкрепили растежа. Същевременно, както много други страни в региона, 
България все още се бори с ефектите от глобалната криза отпреди пет години. 
Тази криза се разви от модел, в който България и други страни се радваха на много евтини притоци на капитал и 
кредитен бум. И когато всичко това изведнъж спря, отне известно време за пренастройване на икономиката, като този 
процес все още продължава. Така в момента вътрешното търсене е потиснато, а кредитният растеж също е свит, но 
износът се представя относително добре и смятам, че бъдещият растеж ще бъде движен именно от него. Но в кратко- до 
средносрочен план очакваме да видим известно възстановяване и във вътрешното търсене. Отделно от това очакваме 
фискалната позиция да остане благоразумна и в съответствие с критериите от Маастрихт. 
Що се отнася до външните фактори, това, което подчертаваме и в последната си серия от прогнози, е високата 
несигурност, която в този случай е по-висока от обичайно заради ситуацията в Украйна и Русия. Налице е и несигурност 
заради силата на възстановяването в еврозоната – има известно възстановяване, но предстои да видим колко силно ще е 
то. Ясно е, че по-добро възстановяване в еврозоната ще има позитивен ефект и за България. Така че, като вземем 
предвид всички тези фактори, мисля, че е разумно като краен резултат да очакваме скромен растеж в България от 
порядъка на около 2%. 
ЕБВР всъщност увеличава прогнозата си за България спрямо публикуваната през януари, макар че през последните три 
месеца износът се свива, а в последните 5-6 месеца наблюдаваме дефлационни процеси – виждате ли противоречие в 
това? 
- Разбира се, наблюдаваме и тези краткосрочни индикатори. Но когато говорим за индикатори за няколко месеца в 
краткосрочен план, те могат да се дължат на специфични фактори и могат да бъдат малко подвеждащи. Смятам, че ако 
гледаме годината като цяло, можем да очакваме известен ръст в износа, подкрепен от възстановяването в еврозоната. 
Очакваме инфлацията да остане ниска, но може да има известно увеличаване в края на годината. Започваме да 
наблюдаваме ръст на цените на някои стоки, увеличение и в цените на храните в глобален мащаб, така че може да има и 
известен ръст на инфлацията, но не повече от 5%. 
До каква степен политическата ситуация в България оказва влияние върху икономиката на страната? 
 - Би било честно да кажем, че България не е постигнала особен прогрес в структурните реформи през последните 
години. Но пък България не е и уникална в това отношение – наблюдаваме подобно развитие в много от страните, в 
които оперираме. Затова и годишният ни доклад за преход, публикуван през  ноември 2013 г., е озаглавен "Заседнали в 
прехода" – в него обръщаме внимание на факта, че много от страните от региона, в който ЕБВР оперира, като че ли са 
достигнали някакъв момент на блокиране по отношение на реформите си. Ето защо сега като банка се фокусираме върху 
това да реенергизираме прехода и да му дадем тласък да продължи. В случая на България отчитаме, че в момента 
ситуацията е трудна за правителството, което няма стабилно парламентарно мнозинство и това е усложняващ фактор за 
провеждането на структурни реформи. Въпреки това се надяваме, че реформите ще бъде задвижени. Говоря най-вече за 
реформи, насочени към подобряването на конкурентоспособността и привличането на повече инвестиции. 
Това ли е най-голямото предизвикателство пред страната, за да постигне тя пълния си потенциал за растеж? 
- България е страна с много потенциал за наваксване. По данни на Евростат БВП на човек от населението е на равнища 
наполовина по-ниски от средното за ЕС. Когато инвеститорите погледнат към България, виждат доста привлекателни 
неща – макроикономическата стабилност, ниските заплати, ниските данъчни ставки, стратегическото местоположение. 
Мисля, че България трябва да положи повече усилия да се продаде на инвеститорите като дестинация, като сигурно 
място, където те могат да дойдат и да поемат дългосрочни ангажименти. Нещо, което би могло да е от помощ за 
България, е да се обръща внимание някои от международните класации, изготвяни от организации като Световната 
банка и доклада й Doing Business, или такива на Световния икономически форум и ЕБВР, които идентифицират секторите 
с пропуски по отношение на прехода и предлагат анализ за това как да се запълнят тези дупки. 
В момента разработваме и нова стратегия за България – разбира се, това е процес, който ще отнеме няколко месеца, но 
аз лично посетих София преди няколко седмици заедно с управляващия ни директор за региона Жан Марк Петершмит, 
имахме разговори с правителството, с централната банка и с клиенти и смятам, че е налице всеобщо съгласие, че трябва 
да се фокусираме върху развитието на частния сектор и конкурентоспособността. Разбира се, ще бъдем активни и в 
определени инфраструктурни проекти, което също е сфера, в която можем да допринесем за промяната. 
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А кое е основното предизвикателство пред възстановяването на растежа в глобален план?  
- Има много неща, които трябва да се вземат предвид. Най-големите икономики – САЩ, Китай и т.н., са изправени пред 
собствените си предизвикателства. Доколкото е засегнат и регионът на ЕБВР, бих казал, че основното предизвикателство 
е силата на възстановяването в еврозоната, както и това дали все още съществуващите рискове в страните от 
периферията й ще бъдат овладени. Смятам, че до момента те бяха успешно овладявани, но все още налице са 
значителни рискове. Разбира се, от значение и е ситуацията в Украйна и как ще се развие тя – дали ще ескалира в по-
дълбока криза, която ще доведе и до срив в търговията и инвестициите в по-широк мащаб, което би засегнало и много 
други страни. 
Кога и как централните банки трябва да започнат да намаляват програмите за количествено облекчаване на паричните си 
политики? 
- Миналата година, когато САЩ обявиха, че ще започнат този процес, имаше доста опасения и притеснения как ще се 
отрази това на развиващите се пазари. Мисля, че за момента процесът се управлява много внимателно. Смятам, че 
новият председател на Фед също иска да продължи внимателните действия и осъзнава много добре рисковете от 
евентуално внезапно изтегляне от програмата. Някои страни очевидно са по-уязвими от други, но не бих поставил 
България сред тези с по-висок риск. 
Виждате ли рискове пред банките в ЦИЕ, причинени от процеса на свиване на балансите (т.нар. deleverage) на майките 
им в Западна Европа?  
- Винаги има рискове, но и в този случай мисля, че до момента процесът се управлява сравнително внимателно. Tова, 
което помогна, е засиленият трансграничен диалог и сътрудничество, които бяха улеснени от Виенската инициатива и 
продължението й Виена 2.0, в които ЕБВР е много активна. Смятам, че рисковете се управляват много добре и 
доказателство за това са банките в България и други страни, които въпреки този процес в Западна Европа и въпреки 
високия дял на проблемни кредити в собствените си баланси останаха добре капитализирани и поради това съумяха да 
избегнат системни кризи. 
 
investor.bg 
 
√ Икономисти очакват обрат на пазара на труда 
Ако растежът се задържи, заетостта ще започне да расте, но изключително бавно заради несигурността на 
бизнеса 
Тази година се очаква да е ключова за обрат в тенденциите при заетостта и безработицата. Според икономистите от 
Българската академия на науките (БАН), ако икономиката продължи да нараства, през 2014 г. може да се очаква 
увеличение на заетостта или поне пълно преустановяване на нейния спад. 
Това коментира Любомир Димитров от Института за икономически изследвания на БАН на пресконференция, на която 
бяха представени тенденциите на пазара на труда и неравенството и бедността в България. 
Ръстът на заетостта обаче ще бъде изключително слаб заради все още слабите темпове на растеж, а скоростта му ще 
зависи от скоростта, с която се разширява брутният вътрешен продукт (БВП), заключават икономистите в годишния си 
доклад. 
За следващите две години – 2015-2016 г., се очаква да бъдат създадени около 100 хил. нови работни места, според 
прогнозата на икономистите от БАН. По данни на бизнес организациите обаче през годините на кризата бяха закрити 
400-450 хил. работни места. 
Бизнесът е предпазлив в разкриването на нови работни места заради все още недостатъчно стабилната и предсказуема 
среда. Затова и ръстът на икономиката от последните години, макар и слаб, все още не се трансформира в ръст на 
заетостта. 
Спадът на заетостта чувствително се забавя 
Любомир Димитров подчерта, че през последните години темповете на спад на заетостта значително са се забавили. Ако 
през 2010 г. броят на заетите се понижи с 3,9% на годишна база, през 2011 и 2012 г. беше отчетено намаление от 2-2,5%, 
то през 2013 г. спадът е от 0,4%. 
Очакванията на икономистите от БАН са през тази година да спре да се увеличава и безработицата, която през 2013 г. 
достигна близо 13% и е с около 2 процентни пункта над средното за Европейския съюз (ЕС) равнище. 
През миналата година обаче се наблюдава промяна в структурата на безработните – само около една четвърт от 
безработицата се дължи на намаляването на заетостта. По-висок е делът на безработните, които са се завърнали в 
работната сила и вече активно търсят работа, т. е. отчетен е ръст на икономически активните лица, коментира Димитров. 
В доклада се посочва, че коефициентът на икономическа активност на населението се е увеличил до 53,9% (68,4% за 
населението на възраст от 16 до 65 години). За сравнение, през 2008 г., точно преди кризата, коефициентът на 
икономическа активност на населението беше 52,8% (67,8% за населението от 16 до 65 години). 
Работната заплата – слаба връзка между производителност и растеж 
Експертите отчитат, че през 2013 г. се наблюдава известно забавяне на ръста на номиналната работна заплата в 
сравнение с предходните две години. Според Любомир Димитров има няколко фактора, които обясняват забавянето – 
продължаващата икономическа несигурност въпреки отчетения растеж, преструктурирането на заетостта (забавя се 
темпът на съкращения, включително и на нископлатените работници), както и заради административните мерки на 
правителството за „изсветляване” на икономиката, които имат двуостър ефект. 
Политическата несигурност и слабата инфлация също са сред факторите, които забавят ръста на заплатите, подчертават 
икономистите. 
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Според данните средната годишна заплата за страната през 2013 г. е достигнала 9 690 лева, което в номинално 
изражение е с около 5% повече спрямо 2012 г. В обществения сектор средногодишната заплата през миналата година е 
достигнала 10 073 лева, а в частния – 9 555 лева, отчитат икономистите. 
Връзката между доходите, производителността и растежа остават слаби, подчерта проф. Васил Цанов от Икономическия 
институт при БАН. Според изчисленията от 2011 г. ръстът на реалната работна заплата изпреварва този на реалната 
производителност на труда, измерена чрез физическия обем на БВП, произведен от един зает. В резултат през 
последните години нараства индексът на разходите за труд, заключава се в доклада на икономистите. 
Бедност, неравенство и регионални различия – социално-икономическите проблеми се задълбочават 
Като цяло през последните години бедността и неравенството в страната се увеличават, макар и с известни колебания. 
Задълбочават се и регионалните различия, което създава сериозни социално-икономически проблеми. 
България е с най-ниско икономическо развитие в рамките на ЕС и има най-високи регионални различия и 
неблагоприятни тенденции. През последните 10 години различията между регионите у нас са се увеличили с 44%, докато 
в съседна Румъния ръстът е от само 10%, коментира Стоян Тотев от института. 
Проблемите с регионалните различия се подсилват от демографските и миграционните процеси, допълни Тотев. Това 
прави българските региони значително по-уязвими спрямо останалите региони в ЕС, коментира той. 
И в останалите европейски региони различията произтичат от икономическите процеси от типа център-периферия. У нас 
обаче различията между столицата и останалите региони на страната нарастват изключително остро. Заради 
миграционните потоци към столицата и други урбанизирани райони се е стигнало до такова обезлюдяване в някои 
общини, че възстановяването там изглежда проблематично дори в дългосрочен аспект, посочва се в доклада. 
Заради демографските и миграционни процеси се очаква, че регионалните различия ще се задълбочават и през 
следващите години, като намаляването на различията в безработицата не може да повлияе съществено. Това означава, 
че българските региони не успяват да постигнат устойчиво развитие и са далеч от определените за това критерии на ЕС. 
Същевременно през последните години 1,3-1,7 млн. души от населението живеят в бедност. Близо половината от 
населението е в риск от бедност и социално изключване, а всеки четвърти българин живее в материални лишения. Най-
голям е рискът за децата, най-възрастните, нискообразованите, както и домакинствата, съставени от един-единствен 
член, в които има и зависими деца. 
Икономистите препоръчват за намаляване на бедността, неравенството и различията да се провеждат целенасочени 
политики за увеличаване на заетостта, но не субсидираната заетост, а трайните работни места. Това включва политики за 
увеличаване на доходите, за разширяване и подобряване на образованието, насърчаване на растежа и т. н. 
 
√ Набират се кандидати за стажуване по новата програма за човешките ресурси 
Започва предварително изпълнение на схемата „Младежка заетост“, обяви заместник-министърът на труда 
Росица Янкова 
Агенцията по заетостта вече може да започне да набира млади хора до 29-годишна възраст за стажуване при 
работодатели по схемата „Младежка заетост“ на новата оперативна програма за човешките ресурси. Това обяви Росица 
Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика пред журналисти в държавната агенция. 
Тя поясни, че на практика с тази схема започва предварително изпълнение на програмата, което е одобрено от Комитета 
за наблюдение на програмата. 
Изискванията към младежите са да са завършили висше или средно професионално образование. Средствата, които са 
осигурени на работодателя, са за работна заплата съгласно минималните прагове за съответната длъжност и разходи за 
транспорт. Наред с това ако работодателят задържи лицето на безсрочен трудов договор, държавата ще покрие 
разходите за осигуровки за още шест месеца. Работодателят ще има право и да получи пари за наставник в размер до 50 
на сто от минималната работна заплата. 
Младежите, които са със средно общо образование, ще могат да се обучават на работното място, като субсидията е 90 
процента от минималната работна заплата. Работодателят е длъжен да сключи договор за три години с лицата, 
завършили обучението. В края му те ще получават документ за квалифициран работник. 
Схемата е на стойност 35 милиона лева, като около 20 милиона лева национално финансиране ще бъдат разходени до 
края на годината и после възстановени от ЕК. Средствата са предвидени за 7500 души. 
На 28 май оперативната програма ще бъде одобрена от кабинета и изпратена в ЕК. 
 
Вестник Сега 
 
√ Всеки трети безработен е пред пенсия 
Безработицата намалява за пети месец, но все още не може да навакса миналогодишното увеличение 
Безработицата у нас намалява за пети пореден месец, което се случва за първи път от 2009 г., но проблемът се 
задълбочава сред хората пред пенсия, които все по-лесно губят препитанието си. Вече всеки трети безработен е в 
предпенсионна възраст. Притеснителното е, че ако при другите възрастови групи безработицата намалява, то при по-
възрастните постоянно се увеличава - от всички регистрирани в бюрата по труда 386 625 българи без работа към края на 
април 38% са над 50 г. Спрямо март те са се увеличили като дял с 0.3%. 
"Всички говорят за критична безработица сред младите, но критичната група всъщност са хората над 50 г.", посочи шефът 
на Агенцията по заетостта Асен Ангелов. По ОП "Развитие на човешките ресурси" ще има мерки за заетост и за хората в 
предпенсионна възраст, след като програмата бъде одобрена, тоест от началото на следващата година, стана ясно от 
думите на зам.-министъра на труда Росица Янкова. Мерките за младите до 29 г., които са приоритетна грижа и на ЕС, ще 
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започнат предварително с пари от националния бюджет. Младежите без работа до 29 г. към края на април са близо 18 на 
сто от всички, или над 68 400. Спрямо март броят им е намалял с над 5400. 
Към края на април нивото на безработицата е 11.8%, или с 0.4% по-ниско спрямо март. На годишна база обаче отново 
има увеличение - с 0.2 на сто. Тенденцията се запазва и към средата на този месец - според предварителните данни на АЗ 
безработицата вчера сутринта е била с още 0.2% по-ниска, което дава надежда, че тенденцията за намаляване ще се 
запази. Това се дължи основно на сезонната заетост, но и на по-голямото търсене на работна ръка в реалния сектор, 
обясни шефът на АЗ. В подкрепа на това е и фактът, че субсидираните работни места тази година са значително по-малко, 
защото мерките по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" приключват. Така за една година 
субсидираните места са намалели с 46 хил. и към края на април са 27 800, финансирани от националния бюджет и от 
еврофондовете. 
Въпреки общото намаление на безработицата тревожно високо остава нивото й в 19 области. Сред тях е Търговище, 
където за месец хората без работа са се увеличили с 10% и към края на април вече са 30 на сто. Продължава да расте 
безработицата в Смолян, където всеки четвърти е без препитание. С над 20 на сто безработица са още областите Видин, 
Монтана, Враца, а Силистра и Шумен са съвсем близо до този праг.  
През април работа са започнали малко над 30 300 души, или с близо 7800 повече спрямо март. Увеличават се и 
новорегистрираните безработни в бюрата по труда - те вече са над 38 600. 96% от тях обаче са с регистрация за първи 
път. Най-значителен е броят на регистрираните нови безработни от сектор държавно управление - близо 12 700. 
ПРЕДВАРИТЕЛНО 
Мерките за стажуване на младежи до 29 г. ще започнат още от този месец. За предварителното изпълнение на ОП 
"Развитие на човешките ресурси" ще бъдат отпуснати 20 млн. лв. от националния бюджет, които след одобрението на 
оперативната програма ще бъдат възстановени. 7500 младежи ще започнат работа, обясни зам.-министър Росица 
Янкова. Младежите до 29 г. със средно професионално или с висше образование могат да започнат работа за 6 месеца 
на минималната за съответната професия заплата. Ще се плащат и транспортни разходи. Ако след това работодателят 
предложи безсрочен трудов договор, министерството ще поеме осигуровките на младежа за още 6 месеца. За младите, 
завършили обща гимназия, се дава възможност за обучение също за 6 месеца при работодател, след което ще положат 
изпит за придобиване на професия. Те ще получават до 90% от минималната работа заплата, а след това работодателят 
трябва да им предложи място за период до 3 години. 
 
√ Общините вече няма да печелят от лихви от евросубсидии 
Общините, които попадат в обхвата на Програмата за развитие на селските райони, няма да могат да печелят повече от 
лихви по авансовите плащания. Това става ясно от доклад на зам.-министъра на земеделието Явор Гечев за промени в 
мерките по селската програма. 
Според промените от догодина кметовете ще са задължени да декларират размера на натрупаните лихви за изтеклата 
календарна година до 20 януари. Ако има такива лихви, те са длъжни да ги върнат на Държавен фонд "Земеделие" до 
края на януари. По изключение тази година срокът за деклариране на размера на лихвите е 6 юни. Парите трябва да 
бъдат върнати на фонда до 13 юни. 
Причината за тази промяна е одит на Европейската комисия, в който бе записано, че българските власти са предоставили 
противоречива информация за задължението лихвите да се връщат на разплащателната агенция. В одита се предлага 
още на България да бъдат наложени финансови корекции заради нарушения при обществени поръчки. Засега все още не 
е ясно дали страната ни ще бъде глобена и с колко. 
Заради критики в одитния доклад българските власти ще задължават общините да откриват процедура за обществена 
поръчка най-късно до 2 месеца след подписване на договора с Държавен фонд "Земеделие". Създава се и механизъм за 
възстановяване на част от авансовите плащания, които след провеждането на обществените поръчки надвишават 
допустимия лимит от 50 на сто от одобрената субсидия по проекта. 
КАЗУСИ 
Една от основните забележки в доклада на ЕК беше, че за да не загуби пари, в края на годината България превежда 50% 
от субсидията на общините. Това обаче се прави, преди да са проведени търгове. Често тази прогнозна стойност е по-
висока, тъй като при обществените поръчки обикновено се постига по-ниска цена. Общините държат на влог авансово 
получените пари и получават лихви, които по принцип трябва да се връщат на фонд "Земеделие". Досега обаче това не е 
правено. Затова в проекта на наредбата е предвидено, че разликата над максимума между авансовото плащане и 
одобрената сума по проекта се връща в срок от 10 дни от сключването на допълнително споразумение към договора за 
отпускане на помощта, с което е определена окончателната субсидия. 
 
inews.bg  
 
√ Изготвяме новата ОП "Развитие на човешките ресурси" до края на май 
Срокът, в който трябва да представим новата оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г., е до 
края на този месец. До тогава кабинетът трябва да състави план как ще разпредели сумата от 2 млрд. лв., предвидена за 
отпускане от програмата, съобщи БТВ. 
Целта е средствата да бъдат насочени към намаляване на безработицата у нас, на подобряване на квалификацията на 
кадрите чрез обучения, както и към модернизиране на бюрата по труда. Пари ще бъдат отпускани и на работодателите, 
които наемат млади хора на работа. 
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В момента вече тече процедура по набиране на кандидати за половин - годишни стажове. Възнаграждението за тези, 
които имат висше или професионално образование, ще е по-голямо и ще възлиза в размер на минималното 
възнаграждение за съответната длъжност. 
Също така програмата предвижда поемането на транспортните разходи за първия месец от стажуването, в случай, че 
наетият младеж живее в населено място, различно от това на неговата месторабота. 
ОП "Развитие на човешките ресурси" гарантира, че в случай, че работодателите се съгласят да вземат стажанта си на 
постоянна работа, за първите шест месеца неговите осигуровки ще се поемат от държавата. 
 
econ.bg   
 
√ Привличаме инвестиции с квалифицираната работна ръка и ниските оперативни разходи 
Укрепваме двустранните връзки с Израел 
Данъчният режим в съчетание с наличието на квалифицирана работна ръка и най-ниски оперативни разходи в Европа ни 
нареждат сред добрите дестинации за бизнес и инвестиции в Европа. Това каза министър-председателят Пламен 
Орешарски пред участниците в българо-израелския бизнес форум, който се провежда днес в Тел Авив. 
Той отбеляза, че засиленият политически и икономически диалог през последните години свидетелства за 
приоритетното значение, което България отдава на отношенията с Израел и на общата воля за укрепване на 
двустранните връзки, предаде БТА. 
Орешарски изрази убеденост, че форумът ще доведе до положителни резултати и до конкретни проекти и бизнес 
партньорства между двете страни. 
Още в края на март премиерът обсъди разширяване на икономическите отношения с Израел като изтъкна работата на 
кабинета за подобряване на условията за правене на бизнес в България и амбициозния план за отмяна на 
административните пречки. И тогава министър-председателят акцентира върху данъчното облагане в страната, 
привлекателно за инвеститорите. 


