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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
TV 7 
 
√ Икономиката ни не може да си позволи чести избори 
Ако всяка година правим избори, това означава държавата да не работи поне половин година. Нашата икономика не 
може да си позволи такова нещо, заяви в "Добро утро, Бълргария!" по TV7 председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев. 
Служебното правителство е глупост, то може да направи само поразии, коментира Мика Зайкова 
Борсовите ни индекси падат през последната седмица, а те са индикатор какво ще се случи в икономиката. 
Той прогнозирва, че ако кредитният рейтинг на България бъде понижен, причината за това няма да е икономиката ни, 
която бавно тръгва напред, а говоренето на политиците.  
Настъпва безвремие, което е опасно в този период, тъй като няма приемственост между управленията, алармира Мика 
Зайкова. 
Сега трябва да се прави бюджет, а ние започваме да се боричкаме в изборни щуротии. Служебното правителство е 
глупост, то може да направи само поразии, категорична беше тя. 
 
Българско национално радио 
 
√ Жури от 100 изявени личности избира носителите на наградите „Икономика на светло“ – 2013 г. 
От днес, деня, в който честваме празника на икономистите в България, започва процедурата по гласуване за 
победителите в първото издание на конкурса за Награди „Икономика на светло“ за 2013 г., организирани от Асоциация 
на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Предпочитанията си към номинираните в три категории участници ще даде експертното жури, специално създадено за 
целта, в което участват 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, 
политиката, медиите. 
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди 
водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. Номинациите са били 
определени чрез отворена обществена анкета през май в три категории. 
Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония, която ще се проведе на 24 юни. Номинираните в категориите 
ще получат грамота, а победителите – специално изработена за конкурса статуетка „Икономика на светло“. 
Подробности за конкурса и за борбата със сивата икономика можете да чуете в разговора в студиото с д-р Милена 
Ангелова – гл. секретар на Асоциацията на Индустриалния капитал в България на следния линк 
http://bnr.bg/sofia/post/100421024/juri-ot-100-izaveni-lichnosti-izbira-nositelite-na-nagradite-ikonomika-na-svetlo-2013-g 
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√ Жури от 100 изявени личности избира носителите на наградите „Икономика на светло“ – 2013 г. 
От днес започва процедурата по гласуване, чрез която ще бъдат определени победителите в първото издание на 
конкурса за Награди „Икономика на светло“ за 2013 г. Предпочитанията си към номинираните в три категории участници 
ще дадат 100-те члена на експертното жури, специално създадено за целта, в което участват 100 изявени личности от 
областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. 
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди 
водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели 
да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в 
тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата 
среда. 
Номинациите в конкурса за награди „Икономика на светло“ бяха определени чрез отворена обществена анкета през 
месец май в следните три категории:  
За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата; 
За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством 
активна позиция; 
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За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика. 
Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония, която ще се проведе през на 24 юни. Номинираните в 
категориите ще получат грамота, а победителите – специално изработена за конкурса статуетка „Икономика на светло“. 
Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната 
икономика в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, 
бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика в страната. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Разкриват се нови възможности за българския бизнес в Мароко 
Правителството одобри проект на Протокол за сътрудничество между Министерството на инвестиционното проектиране 
и Министерството на застрояването и градското благоустройство на Кралство Мароко. Документът определя 
застрояването, жилищната политика и благоустройството като области на взаимодействие между двете ведомства, 
съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 
Мароко е важен партньор за страната ни в Западна и Централна Африка. Подписването на Протокола ще спомогне за 
навлизането на българския бизнес в региона. 
 
√ Разкриват 20 нови служби по търговско-икономическите въпроси 
Правителството одобри допълнителни разходи но бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката в размер 
на 2 млн. лв. Средствата са предназначени за финансовото осигуряване на издръжката и откриването на нови служби по 
търговско-икономическите въпроси (СТИВ), съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 
МИЕ ръководи оперативно дейността на службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите 
представителства на България в чужбина. Основните функции на служителите в СТИВ са свързани с подпомагане на 
българския бизнес при намирането на партньори за реализация на стоки и услуги, привличане на инвестиции, 
увеличаване на броя на туристите в България, популяризиране предимствата на българската икономика и на страната ни 
като бизнес дестинация. Тези дейности реално спомогнаха за положителните икономически резултати, свързани с ръста 
на износа през последната година, за увеличения брой чуждестранни туристи у нас, както и за нарасналия 
инвестиционен интерес. Редица компании и водещи бизнес организации в страната дават положителна оценка като цяло 
за работата на СТИВ и активното им сътрудничество с бизнеса. 
След пика на глобалната криза Българя започна да възстановява и да активизира износа си. Значително намаля 
отрицателното търговско салдо на страната.  
Анализите сочат силно положителна тенденция на ръста на износа към трети страни. Окончателните данни за 2013 г. 
показват увеличен темп на ръст и за страните от ЕС – износът за тях нараства с 9,1%, докато за трети страни – с 3,5 на сто. 
Запазват се положителните тенденции за ръст към пазарите на Азия и арабските страни – ръстът на износа към Азия се 
увеличава изпреварващо с 20%, а към арабските страни – с 40,9 на сто. 
Приносът на външното търсене за ръста на БВП ще има нарастващо значение и в бъдеще. Анализите на Европейската 
комисия сочат, че 90% от глобалния икономически ръст в следващите 10-15 години ще бъде генериран в страните извън 
ЕС, като само на Китай ще се пада около 1/3 от очакваното увеличение. В тези условия вероятно ще се наблюдава още 
по-усилено преориентиране към финансово стабилни и бързоразвиващи се пазари и пазари с нарастващо потребление и 
покупателна способност на населението. 
Развитието на износа ни в средносрочен и дългосрочен план ще зависи също и от потенциала на икономиката на 
страната, от развитието на индустриалния сектор, селското стопанство и сектора на услугите. Приоритетно значение за 
България имат инвестициите и особено онези от тях, които са свързани с развитието на производства и индустрии с 
експортна насоченост и с преработка на суровини в готови и крайни изделия с висока добавена стойност. По тези 
причини усилията и ресурсът в подкрепа на експорта и привличането на инвестиции следва да се насочат към страните от 
Азия, които се явяват приоритетни както от гледна точка на ръста на износа, така и по отношение привличането на 
инвестиции и туристопоток. За 2013 г. се запазват положителните тенденции при износа, който достига 2,566 млрд. евро 
(увеличение с около 470 млн. евро), а вносът е 1,886 млрд. евро (увеличение с 86 млн. евро). Водещи търговски 
партньори на България в Азия са Китай, Сингапур, Република Корея, Индия и Япония. Освен с бърз икономически растеж 
и ръст на инвестициите, страните от Азия привличат като пазар с голямо потребление и нарастваща покупателна 
способност на населението. Те са основни вносители на суровини, селскостопанска и хранителна продукция и генерират 
значителен туристопоток. 
Редица страни в Близкия изток и Африка също имат важно значение като перспективни и финансово стабилни пазари с 
традиционно значение и потенциал за българския износ и привличане на платежоспособни туристи. В тези региони 
съществуват благоприятни условия за разширяване присъствието на български компании, стоки и услуги, както и за 
реализацията на съвместни проекти в строителството, инфраструктурата, инженеринговите дейности и др. През 2013 г. 
износът ни за арабските страни достигна 1,367 млрд. евро – ръст от 396 млн. евро спрямо предната година. За това 
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увеличение допринесоха редица официални посещения, бизнес форуми и участия в международни изложения в 
държави като Катар, ОАЕ, Кувейт, Саудитска Арабия, Ирак, Ливан, Мароко, Тунис, Алжир и др. Българският износ към 
арабските страни е насочен основно към Ирак, Египет, ОАЕ, Саудитска Арабия, Тунис, Ливан, Алжир, Йордания, Мароко. 
Към момента МИЕ има 61 дългосрочно командировани служители в СТИВ. Службите са позиционирани в 44 страни, от 
които 22 са в Европа, 7 – в страните от ОНД и Кавказ, и 15 – в страни в Азия, Америка, Близкия изток и Северна Африка. 
Разкриването на нови СТИВ ще се извърши чрез оптимизиране на структурата. То ще се постигне със съкращаване на пет 
съществуващи служби и поетапно разкриване през годините на СТИВ в нови 20 дестинации, като за поне пет от тях ще се 
търси осигуряване, включително и финансово, чрез публично-частно партньорство с бизнес организациите. Предвижда 
се през 2014 г. да се инициира разкриването на нови 20 СТИВ в ОАЕ, Оман, Саудитска Арабия, Катар, Иран, Северен Ирак 
(гр. Ербил), Алжир, Тунис, Гана, Ангола, Индонезия, Тайланд, Малайзия, Пакистан, Армения, Туркменистан, Монголия, 
САЩ (гр. Чикаго), Унгария и Кипър. 
 
√ Румен Гечев: Фискалната ни система е в много добро състояние, тенденциите са оптимистични 
Няма никакво основание да се говори, че фискалната система на България се намира в критично състояние - тя е в много 
добро състояние и тенденциите са умерено оптимистични. 
Това заяви депутатът от БСП Румен Гечев по време на дебатите по вота на недоверие, цитиран от БГНЕС. 
Държавният дълг в България бележи тенденция на понижение и в момента се движи в границите – малко под 20 %, като 
в Гърция е 175%, а в Италия – 130%, обясни Гечев във връзка с твърденията за прекомерно покачване на държавния дълг. 
Преди няколко месеца пък президентът на САЩ Барак Обама поиска от Конгреса да му разреши да излезе извън 
конституционното ограничение да увеличи държавния дълг над 100% от БВП, припомни червеният депутат. 
Фискалният резерв на България е нараснал на 6 млрд. лева, че правителството се движи добре по отношение на 
фискалната политика, заяви Гечев. 
От 193 държави членки на ООН бюджетен излишък имат само четири страни - Саудитска арабия и Норвегия, които са 
износителки на петрол, локомотивът на Европа Германия и Швейцария, обясни Румен Гечев за да подчертае, че 
бюджетният дефицит е нещо нормално, допустимо и необходимо за стимулиране на икономиката. 
В еврозоната данните за първото тримесечие на 2014 година сочат, че бюджетният дефицит е 2,6% от БВП, в САЩ - 2,8%, 
а в Китай е 2,2%. В България бюджетният дефицит за първото тримесечие на 2014 г. е 1% от БВП, посочи народният 
представител. 
Правителството не прави нищо, което е извън Закона за държавния бюджет, категоричен бе Румен Гечев и припомни, че 
в закона, приет още в края на 2013 година, е заложено дългът да бъде 4,4 млрд. лева за 2014 година. 
Разбира се, събираемостта може да бъде по-добра; разбира се, че трябва да се подобри оперативната работа и 
организацията на отделните институции, но ние нямаме основание да се обвиняваме, че фискалната ни система се 
намира в критично състояние - тя е в много добро състояние и тенденциите са умерено оптимистични, завърши Гечев. 
 
investor.bg  
 
√ Над 50% от пловдивските фирми планират нови инвестиции догодина 
Пловдив е сред градовете с най-добър бизнес климат у нас, смятат експерти 
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nad-50-ot-plovdivskite-firmi-planirat-novi-investicii-dogodina,174139/ 
Над 50% от фирмите в Пловдив смятат да реализират нови инвестиции през следващата година. Това заяви Петър Ганев 
от Института за пазарна икономика на икономическия форум в Пловдив „Предизвикателства пред развитието на Пловдив 
и региона“, цитиран от БТА. 
Той подчерта, че подобна тенденция не се наблюдава в почти никой друг български град. 
Експерти от Института за пазарна икономика и от изследователската и консултантска компания в сферата на 
макроикономиката "Industry Watch" представиха данни за местната икономика, инвестиционния профил и 
перспективите за развитие. 
Според икономистите Пловдив е един от градовете, които имат най-добър бизнес климат у нас. 
Коефициентът на заетост на пловдивчани по данни от 2012 г. е 47,3%, отчитат от Института за пазарна икономика. 
В същото време коефициентът на безработица е 11,2%. 
Според проучването на експертите само една трета от работодателите възнамеряват да открият нови работни места. 
500 нови позиции са разкрити от аутсорсинг фирми през последните две години. В следващите пет-седем години се 
очаква да бъдат създадени още 10 000 нови работни места. Така според експертите ще се реши проблемът с младежката 
безработица. 
По думите им градът е "инвестиционно добра дестинация". Проблемът според тях е, че Пловдив не се популяризира 
достатъчно. 
„Усилията ни са насочени основно в тази посока“, отбеляза заместник-кметът на Пловдив Стефан Стоянов. 
 
√ Чобанов: Ситуацията на пазара на труда се подобрява 
Проблемът с работните места в малките населени места е трагичен, но причини за това регионалните различия, 
наслоявани с години, коментира финансовият министър 
Ситуацията на пазара на труда категорично се подобрява. Това каза финансовият министър Петър Чобанов в отговор на 
атаката на бившия министър на труда и социалната политика Тотю Младенов, който заяви, че безработицата се 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nad-50-ot-plovdivskite-firmi-planirat-novi-investicii-dogodina,174139/


4 

 

 

увеличава. Чобанов повтори цитираните от него данни малко по-рано и акцентира, че от ГЕРБ не базират изказванията си 
на конкретни цифри. 
Чобанов потвърди, че не отпадат хора от пазара на труда, а се връщат, както и че безработицата не се увеличава, а 
намалява с 23 хиляди души към март спрямо първото тримесечие на 2013 година. Той повтори, че безработицата 
намалява с 0,8 процентни пункта и вече е около 13%. А ръст на заетостта се регистрира за първи път от пет години  насам. 
През първото тримесечие на годината са заети с 40 хил. души повече спрямо същия период на 2013 година. 
„Този резултат се различава от резултатите през последните пет години, когато винаги за първото тримесечие е имало 
увеличение на безработицата“, изтъкна финансовият министър. 
Той призна, че проблемът с работните места в малките населени места е трагичен, но уточни, че причини за това са не 
политиката на кабинета „Орешарски“, а регионалните различия, наслоявани с години. 
На нападката, че има опасност разходите за пенсии да надхвърлят заложените, както посочи Младенов, Чобанов 
отговори, че разходите за пенсии през тази година са планирани и заложени в бюджета и няма да има 50 милиона лева 
непланирани разходи в бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) до края на годината, както твърдят от 
ГЕРБ. 
„А ако броят на осигурените намалява с над 105 хиляди души, както твърди Тотю Младенов, то как да обясним 
увеличените приходи от осигуровки и това, че годишният им план ще бъде преизпълнен“, попита Чобанов. 
Финансовият министър не се съгласи с определението на Младенов, че настоящото правителство се е отказало от 
реформи и в социалната сфера. Чобанов не приема и тезата, че системата на Държавното обществено осигуряване е 
неустойчива с растящи дефицити, което застрашава финансовата стабилност на държавата. 
 
√ Български телекомуникационни проекти ще кандидатстват за европейско финансиране 
Стойността на финансирането е над 74 млн. евро за цифрови услуги и широколентови инфраструктури по 
"Механизма за свързване на Европа" 
Български телекомуникационни организации ще могат да кандидатстват за европейско финансиране за над 74 млн. евро 
за цифрови услуги и широколентови инфраструктури в рамките на Механизма за свързване на Европа (2014-2020). 
Работната програма за 2014 г. бе представена днес в рамките на информационния ден за механизма на програмата, 
организиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). 
Обявен е конкурсът за разширяване на проекта за пан-европейска дигитална библиотека (Europeana). Порталът 
предоставя онлайн многоезичен достъп до цифрово съдържание, разпределено в европейските публични и частни 
библиотеки, архиви, музеи и колекции. Бюжетът по проекта възлиза на 8,9 млн. евро. 
Друг конкурс, по който може да се кандидатства, е този за разработки, свързани с безопасността на децата в интернет 
(Safer Internet). Целта е да се създадат услуги, които да направят интернет безопасно място за децата. Те трябва да могат 
да получават качествена информация от интернет, без да бъдат подлагани на каквато и да било опасност, представи 
целите на програмата Лъчезар Василев, член на секторен комитет „Телекомуникации“ към МТИТС. 
За този проект предвиденото финансиране е до 2017 г., но и след крайният срок ще се търсят начини за подпомагане от 
ЕС, каза още Василев.   
Ще бъде изграден информационен център, който ще предоставя информация, както на децата, така и на техните 
родители и учители. Ще бъде отворен и горещ телефон, на който ще може да бъде подаван сигнал за опасно и 
некоректно за деца съдържание в интернет пространството. Общата стойност на средствата по двете теми е 18,6 млн. 
евро. 
През 2014 г. са предвидени и конкурси, свързани с проекти за  отворени данни (достъпност на статистическа 
информация), за електронна идентификация, киберсигурност и автоматичен превод между различни езици. 
"Механизмът за свързване на Европа" финансира секторите транспорт, енергетика и телекомуникации. 
Програмата ще подпомогне тези услуги, които са с доказана устойчивост и потребност. 
Критериите, на които трябва да отговарят телекомуникационните проекти, са да са ефективни, „зрели“, да отговарят на 
международните условия, да притежават добър потенциал, да имат високо ниво на търсене на услугите, които предлагат. 
"Механизмът за свързване на Европа“ е създаден в подкрепа на растежа, конкурентоспособността и създаването на нови 
работни места и социално включване. 
 
√ Започват проверки на проекти по ОП "Регионално развитие" 
Във връзка със замразени плащания по програмата министърът на регионалното развитие предлага обучения за 
провеждане на търгове по ЗОП 
Управляващият орган по ОП „Регионално развитие“ вече започва стъпки за повторни проверки на процедурите за 
обществени поръчки по договорите, финансирани по приоритетна ос 1 и 3 на програмата, съобщи министърът на 
регионалното развитие Десислава Терзиева по време на 14-то заседание на Комитета за наблюдение на програмата. 
Целта е в максимално кратки срокове България да отговори на забележките на Брюксел и да бъдат възстановени 
плащанията по програмата. 
Подготвят се и допълнителни инструкции за бенефициентите по отношение на процедурите за провеждане на търгове по 
Закона за обществените поръчки (ЗОП), в които са описани най-често срещаните нарушения, се казва още в съобщение 
на пресцентъра на регионалното министерство. 
Регионалният министър коментира още, че е необходимо Агенцията по обществените поръчки да изготви методически 
указания и да им организира обучения на „всички по веригата“. 
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Припомняме, че заради установени проблеми с проекти по ОП „Регионално развитие“ бяха прекъснати плащанията по 
мерките в осите за „Устойчиво развитие на туризма“ и „Интегрирано устойчиво градско развитие“. Плащанията по 
останалите оси на програмата обаче продължават. 
От началото на действие на програмата Управляващият орган по програмата е установил 728 нередности, като 
процедури по ЗОП на обща стойност 39 млн. евро. Това представлява 1,3% от бюджета на програмата, стана ясно от 
заседанието на Комитета по наблюдение на програмата, провело се днес. 
Замразени плащания има и по оперативната програма „Околна среда“. Посочените проблеми там бяха свързани с 
тръжните процедури за избор на изпълнители на проектите, финансирани от европейските фондове. След проверка от 
страна на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) бяха установени бенефициентите, които са нарушили 
правилата и бяха наложени индивидуални санкции. Днес от трибуната на Народното събрание финансовият министър 
Петър Чобанов изрази своята надежда парите по програмата да бъдат пуснати през този месец. 
На този етап одитният доклад на Генералната дирекция „Регионална и градска политика“ към Европейската комисия за 
проблемите в ОП „Регионално развитие“ още не е пристигнал в Управляващия орган по програмата. В документа трябва 
да има описание и подробности за причините, които налагат спирането на парите. 
„Данните за наложените финансови корекции от Управляващия орган по ОП „Регионално развитие“ до момента 
показват, че тази ситуация не е от вчера, но явно предприетите мерки от всички участници в процеса не са били 
достатъчни”, коментира още Терзиева и добави, че това е основен проблем и на останалите оперативни програми. 
„Смятам, че за всички е ясно, че Управляващите органи на всички оперативни програми трябва да засилят контрола“, 
обясни още министърът. 
По време на заседанието бяха изнесени и данни за изпълнението на програмата досега. Сключените договори са 1 104 с 
обща стойност на договорените средства в размер на 3,294 млрд. лева, което представлява 105% от бюджета на 
програмата. Общо разплатените средства са в размер на 2,058 млрд. лева, което представлява 62% от размера на 
договорените средства и 66% от бюджета на програмата. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Безработни младежи ще ходят на стаж и обучения с евросубсидии 
Това ще е първата схема, с която стартира новата оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 
Новата оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще стартира до края на юни със схема за заетост за 
безработни младежи, съобщават от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Реално програмата все още 
не е одобрена от Европейската комисия, затова и на първо време средствата за изпълнението й ще са за сметка на 
националния бюджет, а впоследствие ще бъдат възстановявани, което е и допустим подход. 
Т. нар. схема "Младежка заетост" е насочена към млади безработни до 29-годишна възраст, които ще получат 
възможност да участват в 6-месечни стажове или обучения на работното място при работодател, като възнаграждението 
им ще се покрива от европрограмата. За операцията са предвидени общо 35 млн. лв., като тя ще се изпълнява до края на 
2016 г. Очакванията на МТСП са за този период от нея да се възползват близо 8000 млади безработни. 
Как ще се кандидатства? 
Бенефициент по схемата ще бъде Агенцията по заетостта, като тя ще се реализира чрез бюрата по труда. След 
официалното обявяване на старта й бюрата ще започнат да приемат заявки - и от безработните, и от компаниите, които 
ще трябва да заявят свободните работни места, които предлагат. Документите трябва да се подават в най-близкото бюро 
по труда. В обхвата на схемата ще влязат и вече регистрираните безработни на възраст до 29 години. Безработните 
младежи ще бъдат насочвани към подходящи свободни работни места. Очаква се първите стажове или обучения на 
работното място при работодател по програмата да започнат към началото на юли. 
Впоследствие отчитането ще става на регулярна база, като работодателите ще представят своите отчети в дирекции 
"Бюро по труда", за да получат възстановяване на направените от тях разходи. От МТСП коментират, че това е изпитан и 
работещ механизъм, чрез който по предходната програма "Развитие на човешките ресурси" са осигурени посреднически 
услуги за над 120 хил. безработни лица, както и работа за близо 100 хиляди от тях. 
Какви са критериите и ограниченията? 
Схемата е отворена за всички безработни млади хора на територията на страната на възраст до 29 години. Единствените 
ограничения са тези, които налага Кодексът на труда по отношение на договорите за стажуване и обучение по време на 
работа, поясняват от МТСП. Така например, за да се включат в стажуване, безработните младежи трябва да имат 
подходящо професионално образование. Ако те не разполагат с такова, няма да е проблем, понеже ще могат да бъдат 
наети за провеждане на обучение по време на работа. 
Важно е да се отбележи, че съгласно плана за изпълнение на европейската гаранция за младежта с приоритет при 
насочването към свободни работни места за стажуване или обучение на работното място ще се ползват млади 
безработни до 24-годишна възраст, подчертават от министерството. 
По принцип и за фирмите няма съществени ограничения освен тези, които налагат регламентите за финансовото 
управление на ниво Европейски съюз, а именно - работодателите да не са в процедура по несъстоятелност, да не се 
намират в ликвидация, да нямат изискуеми публични задължения и др. 
Какви разходи се покриват? 
Възнаграждението за всяко лице, включено в стажуване при работодател, е в размер на минималния осигурителен 
доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към 
които се отнася разкритото стажантско място. 



6 

 

 

Възнаграждението за безработните младежи, включени в обучение по време на работа при работодател, е в размер на 
90% от минималната работна заплата за съответната година. На база размерът й за 2014 г. това е общо 306 лв. 
Възнаграждението на наставниците, определени от работодателя, които ще отговарят за обучението на безработните 
младежи, е в размер на 50% от минималната работна заплата за годината - 170 лв. 
Резултатите досега 
До този момент по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. са реализирани сходни схеми, но 
"Младежка заетост" е първата с подобен дизайн, отчитат от МТСП. По оперативната програма са финансирани 
краткосрочни 6-месечни стажове за безработни младежи до 29-годишна възраст със завършено средно или висше 
образование, но без стаж по специалността (операция "Създаване на заетост за младежите чрез осигуряване на 
възможност за стаж") и краткосрочни 9-месечни стажове в системата на Министерството на труда и социалната политика 
и Министерството на здравеопазването за безработни младежи с висше образование до 29-годишна възраст. От края на 
2010 г. до момента по тези схеми са изплатени над 36 млн. лв., а в стаж са включени близо 9400 безработни младежи. 
Други схеми със сходен дизайн са тези, съчетаващи професионални обучения и обучения по ключови компетенции със 
заетост от 6 до 12 месеца. Това са "Първа работа" с бенефициент Агенцията по заетостта и "Ново работно място" – с 
бенефициенти работодателите. По първата схема към бизнеса са разплатени над 12 млн. лв., като над 3300 безработни 
младежи до 29-годишна възраст са завършили обучения, а над 3000 са започнали работа. По схемата "Ново работно 
място" в средата на 2013 г. бяха сключени 117 договора с работодатели, като по тях се очаква да бъде осигурено 
обучение и заетост за около 2000 безработни младежи. 
 
Вестник Сега 
 
√ Производители подкрепиха промените в закона за търговските вериги 
Според тях промените няма да доведат нито до увеличаване на цените, както твърдят представители на 
веригите 
Български производители, които са и доставчици на големите търговски вериги обявиха подкрепата си за приемане на 
предложените от управляващите промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за храните, съобщи БТА, 
цитирана от "Дневник".  . 
Според тях промените няма да доведат нито до увеличаване на цените, както твърдят представители на веригите, нито 
до нарушаване на конкурентната среда. По думите им това са нелогични и заблуждаващи твърдения. 
Браншовите организации настояха големите търговски вериги да преустановят нелоялни търговски практики, които 
прилагат, тъй като те съществуват във всички държави и България не прави изключение. 
Производителите настояват да има свободно договаряне на пазара и незабавно решение за диференцирана ставка на 
ДДС върху храните, за да може да се намалят цените им. 
 
√ ЕС отпуска 74 млн. евро за цифрови услуги 
В момента е възможно кандидатстването с проекти за разширяване на проекта за пан-европейска дигитална 
библиотека (Europeana) 
Над 74 милиона евро е общото финансиране за цифрови услуги и широколентови инфраструктури за 2014 г. в рамките на 
Механизма за свързване на Европа (2014-2020), съобщиха от транспортното министерство. 
Работната програма за 2014 г. е представена от експерти на Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията на информационен ден за български фирми и организации. 
В момента е възможно кандидатстването с проекти за разширяване на проекта за пан-европейска дигитална библиотека 
(Europeana). Порталът предоставя онлайн многоезичен достъп до цифрово съдържание, разпределено в европейските 
публични и частни библиотеки, архиви, музеи и колекции. Вторият отворен конкурс е за разработки, свързани с 
безопасност на децата в Интернет (Safer Internet). Целта е да бъде създаден достъп до безопасно и подходящо 
съдържание за деца, и да бъдат изградени бази данни в подкрепа на горещите телефонни линии. Общата стойност на 
средствата по двете теми е 18,6 милиона евро. 
През 2014 година са предвидени и конкурси, свързани с проекти за отворени данни (достъпност на статистическа 
информация), за електронна идентификация, киберсигурност и автоматичен превод между различни езици. 
 
√ Според прогноза на Световната банка: През 2014 г. растежът на икономиката ни ще е 1,7 % 
Анализаторите понижиха очакванията си за темповете на растеж на глобалната икономика 
В своя нов доклад "Глобални икономически перспективи" Световната банка понижи прогнозите за глобалния 
икономически растеж през 2014-а година, цитирайки относително мудното икономическо представяне на индустриално 
развитите държави и в частност на САЩ през първото тримесечие на годината, кризата между Украйна и Русия, както и 
разочароващата икономическа експанзия в Латинска Америка. 
Световната банка очаква повишение на глобалния брутен вътрешен продукт с 2,8% през настоящата година при 
предишна прогноза от януари за икономически растеж от 3,2%. Банката намали прогнозите за растежа на силно 
развитите икономики до 1,9% от 2,2%, както и на развиващите се икономики до 4,8% от предишна прогноза в началото на 
годината за растеж от 5,3%. 
Световната банка изтъква няколко причини за тази низходяща ревизия на глобалния икономически растеж - слабото 
представяне на икономиката на САЩ в началото на годината с оглед тежките зимни условия, украинската криза, слабия 
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икономически растеж в Латинска Америка и процеса на ребалансиране на китайската икономика (към по-устойчив, но и 
по-слаб икономически растеж). 
Въпреки това Банката очаква ускоряване на икономическия растеж в САЩ, в Европа и в глобален план и прогнозира 
повишение на БВП в световен план до 3,4% през 2015-а и до 3,5% през 2016-а година (без промяна спрямо прогнозите от 
януари). Световната банка отбеляза, че силно развитите икономики ще бъдат основен двигател за глобалния растеж и ще 
допринесат за около половината от световния икономически растеж през следващите две година спрямо принос за по-
малко от 40% към растежа в световен план през 2013-а година. 
Руско-украинската криза ще навреди на двете източноевропейски икономики, като според Световната банка БВП на 
Украйна ще отбележи спад от 5% през настоящата година, докато Руския ще отчете слаб икономически растеж от едва 
0,5%. 
Световната банка прогнозира повишение на БВП на България от 1,7% през настоящата година след слаб растеж от 0,9% 
през 2013-а година и ускоряване на икономическия растеж до 2,4% през 2015-а и до 2,8% през 2016-а година. 
Според Банката ключов риск както за представянето на икономиката на нашата страна, така и за целия регион на 
Централна и Източна Европа е силното напрежение между Европейския съюз и Русия с оглед украинската криза. Ако в 
бъдеще има ескалация на напрежението, това може да навреди на икономическото възстановяване в цяла Европа и в 
Русия. 
Банката подчертава, че външното търсене ще остане ключов двигател за икономическия растеж в България. 
Световната банка също така посочи, че низходящ риск представлява и опасността от по-слабо вътрешно потребление в 
Централна и Източна Европа и в частност в Югоизточна Европа (България, Албания, Босна и Херцеговина, Македония, 
Черна гора и Сърбия) с оглед все още високите нива на безработица, високата задлъжнялост на частния сектор и бавното 
възстановяване на банковото кредитиране на фона на високите нива на необслужваните заеми. 


