
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Българска национална телевизия 
 
√ Бизнесът: Кризата е политическа, а не банкова 
Лидерът на България без цензура Николай Бареков организира в Народното събрание дискусия с представители на 
работодателски организации. 
Целта беше да се потърси решение за изход от кризата в страната. Според участниците в дискусията КТБ трябва да бъде 
оздравена с активното участие на основните акционери в банката. Някои от работодателите подчертаха, че обществото 
няма ясна информация за реалното състояние на КТБ, затова настояват в банката да бъдат допуснати външни уважавани 
експерти, които да представят реалната картина. 
Според всички участници кризата не е банкова, а основно политическа и очакват следващото управление да осигури 
спокойствие и икономически растеж . 
Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал: В България няма финансова криза, в България 
няма и икономическа криза. Към месец май имаме ръст на БВП от над 1% със сигурност, имаме само за месец май на 
годишна база ръст на износа с 5%, имаме ръст в индустрията с 5%, имаме ръст на заетостта, имаме спад на 
безработицата за първи път от 5 години 
Николай Бареков – лидер на ББЦ: Вие смятате, че в България няма нито икономическа, нито финансова криза. Кризата е 
политическа и институционална, институциите просто спряха да работят. Вие смятата, че доверието в политиците е 
основен проблем пред българското общество и искате бизнесът да бъде оставен на спокойствие и да работи. Аз мисля, 
че той има и нужда от спокойствие, трябва да има и подкрепа. 
 
news.bg 
 
√ КТБ трябва да работи, убеден бизнесът 
Корпоративна търговска банка (КТБ) трябва да работи, защото в нея са между 8 и 10 на сто от парите на България. Това 
заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на обсъждане 
на мерки за справяне с икономическа криза у нас. 
Евродепутатът ни и лидер на „България без цензура" Николай Бареков не изостана от основните политически лидери и 
също покани представители на работодателските организации у нас на разговори за банковата криза. Ексжурналистът 
избра сградата на Народното събрание за място на тези преговори, където само преди седмица ГЕРБ, БСП и ДПС също 
потърсиха гласа на бизнеса. 
Велев сигнализира за това, че предприетите стъпки от страна на управляващите за справяне със ситуацията около КТБ са 
грешни. Работодателите са на мнение, че дори не е нужно да се изразходва публичен ресурс, за да се оздрави КТБ. 
„В България няма финансова криза, няма и икономическа криза", успокои още Васил Велев. 
С тезата, че у нас няма тежка финансова криза, се съгласи и политикът Стефан Софиянски, но призна, че съзира тежка 
икономическа криза. Самият Софиянски, който има опит да управлява служебно правителство на страната ни, обяви, че 
парламентът не е необходим, за да се вземе решение за стабилизиране на КТБ. „КТБ трябва да се оздрави, а не да се 
ликвидира", се съгласи с работодателите и Софиянски. 
„Това мародерство, което в момента се извършва върху трупа на КТБ, не може да се прави", се включи в темата и самият 
Николай Бареков и подчерта, че дори не се знае дали КТБ е труп. От „България без цензура" са на мнение, че КТБ все още 
може да бъде спасена, но една от мерките за това е незабавната оставка на управителя на Българска народна банка 
(БНБ) Иван Искров и други хора от ръководството на БНБ. 
Евродепутатът ни се зарече, че ще информира Европейската комисия за казуса с КТБ и ще поиска независим одит. 
Бареков настоява и за покана към банкера Цветан Василев да се върне в България. 
Николай Бареков не пропусна и „горещата" през последните седмици тема, а именно актуализацията на парите за 
Здравната каса и на държавния бюджет. „Днес се иска брутална актуализация на бюджета, което означава, че трябва да 
потънат някъде тези пари", подчерта лидерът на „България без цензура" и предупреди за това, че българската 
икономика не върви добре и заради това не може да се позволи голям дефицит. 
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√ Акционерите спасяват сами КТБ 
Това ще е най-евтиното решение, убедени са финансисти 
На акционерите в Корпоративна търговска банка (КТБ) ще се даде възможност да осигурят необходимия капитал, за да 
заработи банката отново. Държавните институции ще се намесят според закона само ако акционерите не успеят. Това е 
гарантирал министърът на финансите в телефонен разговор с главния изпълнителен директор на Държавния резервен 
фонд на Султана на Оман. Фондът притежава 30% от капитала на КТБ. Намирането на частно решение на проблема, което 
не ангажира публичен ресурс, е най-желаният изход, се казва в съобщението на Министерството. 
Това ще е най-евтиното решение, убедени са финансисти 
На акционерите в Корпоративна търговска банка (КТБ) ще се даде възможност да осигурят необходимия капитал, за да 
заработи банката отново. Държавните институции ще се намесят според закона само ако акционерите не успеят. Това е 
гарантирал министърът на финансите в телефонен разговор с главния изпълнителен директор на Държавния резервен 
фонд на Султана на Оман. Фондът притежава 30% от капитала на КТБ. Намирането на частно решение на проблема, което 
не ангажира публичен ресурс, е най-желаният изход, се казва в съобщението на Министерството. 
"Няма допълнителна информация относно разговора на министър Чобанов с директора на Държавния резервен фонд на 
Оман по повод съдбата на КТБ. Това, което министерството разпространи до медиите впечатлява експертите в две 
пункта. Първото е, че вече се търси работещо решение за банката и второ, че ако акционерите участват в 
стабилизирането на банката, това ще е най-евтиното решение за страната, защото няма да се използва публичен ресурс", 
каза репортерът ни Моника Гаджанова, която следи темата и събра различни гледни точки. 
Пред камерата на TV7 и NEWS7 застанаха Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал, Камен Колев от 
Българска стопанска камара и финансистът Владимир Каролев (вижте цялото интервю във видеото). 
Експертите са доволни, че правителството и БНБ правят стъпка в правилната посока, а именно опит да се оздрави КТБ. 
Предупреждението на някои финансисти обаче е, че в тримесечния срок, в който БНБ постави под особен надзор КТБ, 
може да не е достатъчен, за да се оцени кредитния й портфейл и този срок може да се удължи. 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Спестяванията за пенсия - с двойно по-висока доходност от депозитите  
Доходността на фондовете за втора пенсия в момента е два пъти по-висока от лихвата по банковите депозити. Това 
показва сравнение на данните на Комисията за финансов надзор (КФН) и на БНБ. 6,99% е средната годишна доходност на 
универсалните фондове през периода 30 юни 2012 г. - 30 юни 2014 г. В тези схеми задължително се осигуряват за втора 
пенсия всички работещи, родени след 1959 г. 
В същото време най-актуалните данни на БНБ показват, че спестяването в срочен депозит носи средна лихва 3,59%. 
Доходността на пенсионните фондове значително надхвърля и инфлацията за последните 24 месеца. От данните на НСИ 
се вижда, че през последните 2 години цените на стоките и услугите у нас са се повишили с 0,6%.  
Добрите резултати на пенсионните фондове затвърждават положителната тенденция, започнала през 2012 г. В по-
дългосрочен план доходността им е по-ниска заради огромните загуби при краха на капиталовите пазари през 2008 г. 
През предходните 24 месеца всички девет частни пенсионни дружества, които управляват универсален фонд, са 
надхвърлили минималната доходност, определена от КФН - 3,99%. Най-висок резултат е постигнал “Сългасие” (8%), а 
най-нисък - “Топлина” (4,86%). 
При професионалните схеми, в които задължително се осигуряват работещите I и II категория труд (миньори, химици, 
летци, машинисти) средната годишна доходност за периода юни 2012 г. - юни 2014 г. е била 7,24%. 
През последните 24 месеца най-изгодно е било спестяването в доброволен пенсионен фонд. Лихвата по тези вложения е 
надхвърлила 8%, показва статистиката на финансовия надзор. 
 
√ Машиностроенето е на крачка от възстановяване 
За първи път от четири години насам машиностроителната индустрия може да изпревари по приходи своята най-силна 
година - 2008-а. Това показват данните на Браншова камара “Машиностроене”. 
“Машиностроенето изпадна в криза през 2009 г., когато износът намаля с над 30%. През 2010 г. тази тенденция започна 
да се преодолява, но настъпи срив в продажбите на вътрешния пазар с 30-40%. След 2011 г. има различен по размери 
растеж на износа и на продажбите на вътрешния пазар. Като цяло оборотът през 2013 г. е по-голям от този през 2008 г.”, 
обясни Илия Келешев, председател на камарата. По думите му въпреки възстановяването вътрешните продажби все още 
не са достигнали нивото си от 2008 г., но и при тях има ръст. 
По-бавното развитие на пазара в България не засяга общото състояние на сектора, който е почти изцяло 
експортноориентиран. От близо 3000 компании около 300 са тези, които произвеждат 90 на сто от продукцията. 
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Сред тенденциите, които продължават и през тази година, е засилването на конкуренцията в световен мащаб. Търсят се 
по-добри продукти, на максимално ниски цени. Работи се предимно “на парче” - не чрез дългосрочни договори, а чрез 
отделни поръчки. 
По предварителна информация за 2013 г. най-голям обем на износа има при производството на машини и оборудване - 
ръстът е 14,2% спрямо 2008 г. След 2011 г. ръстът при износа на метални изделия, без машини и оборудване, надвишава 
равнището от 2008 г. с до 40%. Експортът в секторите “Автомобили, ремаркета и полуремаркета” и “Транспортни 
средства без автомобили” в края на 2013 г. е съпоставим с този от 2008 г. 
Сред производствата с най-висок ръст през изминалите три години са окомплектоващите части за автомобили, 
хидравличните съоръжения и инструментите. Положителни сигнали има и при производството на определени видове 
телфери и при прикачната селскостопанска техника, обясни Келешев. 
Най-силно пострадалият сектор от кризата, който продължава да губи клиенти и поръчки, е корабостроенето. Има и 
тенденция към намаляване на заетите в този сектор сектор. 
Причината е, че много от предприятията са препродадени след изпадане в неплатежоспособност. Част от тях са 
възстановени, но с по-малък капацитет и съответно са по-малко заети. 
Като цел номер едно за 2014 г. компаниите си поставят технологичното обновление. “Внедряването на съвременна 
техника и технологии, както и продуктовите иновации нямат алтернатива”, обясни Илия Келешев. Именно благодарение 
на тях браншът започнал да се възстановява след кризата. 
Кадрите изтичат в чужбина и в сивия сектор 
Много е остър недостигът на квалифицирани изпълнителски кадри, а браншът като цяло има нужда от нова стратегия, 
която да представя визия за развитието му, смятат от браншовата камара. 
Един от големите проблеми пред нашето машиностроене е изтичането на кадри. 
Това става не само към чужбина, където заплащането е по-високо, а и към т.нар. нелегални фирми у нас. Те “отвличат” 
работниците с обещания за по-големи заплати, но в същото време не плащат дължимите по закон осигуровки, а и 
данъци. 
“В това отношение действията на контролните органи не са достатъчно ефективни. Кадрите, наред с пазарите и 
инвестициите, са основните проблеми за фирмите от машиностроенето”, обясниха от камарата. 
Оттам също така обясняват, че подобни сиви практики не са полезни за никого, както за самата държава, така и за 
работниците. Те обаче нямат избор, защото се нуждаят от по-високи заплати сега, а не в бъдеще, когато ще станат 
пенсионери. 
По-малки продукти, повече гъвкавост 
Три са основните тенденции в съвременното машиностроене: миниатюризиране на продукцията, интернационализация 
на производството и конкуренция, изградена на гъвкавостта. Това показват данните на министерството на икономиката и 
енергетиката. Според отчет на ведомството българските продукти могат да се конкурират със западните само ако 
отговарят на критериите “компактност” и “гъвкавост”. Те трябва да заемат по-малко място, а самите машини трябва да 
могат да променят задачите си и предназначенията си с настройки. 
Тенденцията е не клиентът да купува машина за всяка нова дейност, с която се заеме, а да може да настрои настоящата 
спрямо нуждите си. Например все по-търсени на пазара стават изделията за поточни линии, които могат да бъдат 
съчетани едно с друго в ред, посочен от клиента. 
“Новата конкуренция в сектора вече не се основава на намаляване на разходите чрез по-ниско заплащане на труда и 
автоматизация, а на производство с по-висока добавена стойност”, смятат от икономическото ведомство. 
Един от проблемите пред сектора от изминалата година е спирането на оперативна програма “Конкурентоспособност”. 
Браншът смята, че това е било грешка. 
Основният ни пазар си остава Евросъюзът 
Основният пазар за износ на българската машиностроителна продукция е Европейският съюз, показват данните на 
браншовата камара. За страните от общността са предназначени около 70% от българските продукти. По данни на 
камарата обаче компаниите от сектора непрекъснато продължават да търсят нови клиенти из цял свят, за да могат да си 
гарантират поръчки. 
“Износът става все по-труден, конкурентният натиск расте непрекъснато, увеличава се натискът за намаляване на цените 
и за отсрочено плащане”, обясни шефът на браншовата камара Илия Келешев. Заради несигурните поръчки не могат да 
се правят и прогнози за 2014 г. 
 
√ Фонд "Земеделие" отваря приемна за фермерите 
Фонд “Земеделие” отваря приемна, в която земеделците могат да идват и да правят справки докъде са стигнали 
проектите, по които кандидатстват. Това съобщи по БНР вчера новият шеф на фонда Атанас Добрев. 
Като по-далечна цел той изтъкна създаването на мобилни групи, които да обикалят из страната и да се срещат с 
производителите, за да установят какви са проблемите им. 
Справките, които ще се правят в приемната, ще са през компютърната система на фонда. В момента сайтът на фонда не 
предлага тази възможност с изключение на директните плащания. Хиляди други земеделци обаче са в неведение на 
какъв етап е техният проект, кой експерт го обработва и какви недостатъци има, за да може да вземе мерки. Това обаче 
създава предпоставки за корупция. 
Добрев каза, че веднага с встъпването си в длъжност е назначил комисия, която да провери колко проекта са забатачени 
от предшествениците му. В петък вечерта тя му е представила доклад от 180 страници, според който в кабинета на 
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предшественика му Мирослав Николов са намерени 3500 забавени документа. Докладът ще бъде предаден на 
прокуратурата. 
Добрев отчете, че само за четири дни е успял да свърши огромно количество забавена от предшественика му работа. 
Сред изпълнените задачи той посочи платени над 15 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони, 
подписани 47 договора за модернизиране на земеделски стопанства, одобрени 84 тръжни процедури на общини за 
селски туризъм и подобряване на инфраструктура. 
 
√ Нулев сезон за родния туризъм  
Българският туризъм отчита нулев сезон към момента. Причините за това са комплексни - дъждовното време и бурите, 
лошата вътрешнополитическа обстановка и кризата между Украйна и Русия. Това коментира вчера Румен Драганов, 
председател на Института за анализи и оценки в туризма пред радио "Фокус". 
Преди 10 август не може да се каже какъв е летния сезон за българския туризъм, коментира пред "Труд" Димитър Попов 
от ръководството на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА). Според него 
"бодряшките прогнози" за ръст на брой туристи или приходи, които се правят от различни институции и личности не 
лежат на конкретни числа. "Няма достоверни данни, на базата на които да се правят изводи. Броят на чартърните полети 
от Русия или Скандинавските държави например, може да е същият, но по моя информация се наемат по-малки 
самолети заради по-малкия брой туристи", допълни Попов. Няма как да бъдат преброени и туристите, които влизат в 
България с автобуси или коли. Още повече, че част от тях минават транзитно през страната. 
Според Драганов лошото време се отразява предимно на уикендовите пътувания, както в страната, така и в съседни 
дестинации - Румъния, Сърбия, Македония, Гърция. "Намаляването на покупателната способност на руснаците също е 
проблем за българския туризъм, тъй като те плащат минималните пакети и не ползват допълнителни услуги. Това се 
отразява зле на приходите в търговията и туризма, добави той. Все пак Драганов смята, че като брой туристи в България 
ръстът ще е около 2% спрямо м.г., но в приходната част ще има спад заради намалялата с 40% консумация от страна на 
руските туристи. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Обявяват над 8000 работни места следващата седмица 
Над 8 хил. нови работни места ще бъдат обявени в началото на предстоящата седмица. Обявите ще бъдат изнесена в 
бюрата по труда в страната. Незаети позиции има в сектор „Транспорт“ и този на услугите. Това каза директорът на 
Агенцията по заетостта Асен Ангелов пред БНР. 
„В превоза на пътници, превоз на товари, международни и национален транспорт има нужда от работници. Има 
индикации, че трудно се намират шофьори, но пък за сметка на това постоянно има свободни работни места при добри 
условия на труд и заплащане“, обясни Ангелов. 
По думите му от началото на годината служителите в Бюрата по труда са съдействали на повече от 23 хил. безработни 
младежи на възраст до 29 години да си намерят работа. Други 5 хил. от същата категория са ангажирани в програми, 
финансирани с европейски средства и пари от бюджета. 
"От началото на 2014 г. младежката безработица е намаляла с 10 хил. души“, добави Ангелов. 
В рамките на кампанията „Не давай заето – бъди зает“ на Агенцията по заетостта талантливи млади хора рисуваха 
графити на Бюрото по труда за район "Възраждане" в София, разказа Ангелов. 
Целта на инициативата е да бъдат мотивирани повече млади хора да търсят възможности за работа и развитие. 
По данни на Министерството на труда и социалната политика броят на регистрираните в бюрата по труда българи на 
възраст до 29 г. е намалял от началото на годината. По думите на зам.-министъра на труда и социалната политика Росица 
Янкова близо 20 хил. младежи са намерили работа на първичния пазар на труда, а над 7 хил. са били включени в 
програми и схеми за заетост, чиракуване и стажуване. 
Статистиката на Евростат отразява същата тенденция на намаляване на младежката безработица в България. Последно 
публикуваните данни от април месец отчитат, че равнището на младежка безработица в страната е 27,2%, което е с 1,9% 
по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Все още обаче остават голям брой младежи без работа, 
през април 2014 г. те са били 56 хиляди. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ България е трета по брой измами с еврофондовете 
Нередностите като цяло намаляват, по-ниска е и санкцията за страната през 2013 г. 
България показва напредък в битката с нередностите с еврофондовете, но макар случаите, както и наложените на 
страната финансови санкции да намаляват спрямо предходната година, като брой регистрирани измами България остава 
в топ три на държавите с най-много злоупотреби - 97 случая, като на първите две места са Италия с 302 случая и Румъния 
със 109. Като цяло и евросъюзът отчита значителен напредък в борбата с измамите с европейските фондове, но страните 
трябва да продължат да полагат повече усилия за предотвратяване, разкриване и докладване на измамите. Това се казва 
в годишния доклад за борба с измамите за 2013 г. на Комисията за защита на финансовите интереси на ЕК.  
Къде е България 
Финансовата вреда на докладваните от България 97 случая на измами е 9.4 млн. евро, което нарежда страната ни на 
девета позиция от 27-те страни членки. Лидер е Италия с 68 млн. евро, следвана от Румъния с 36 млн. евро и Гърция – 
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над 28 млн. евро. Ирландия пък е единствената страна, която не е съобщила за нито един случай на измама с 
еврофондовете през 2013 г. 
Общо наложените финансови корекции на страната заради допуснатите нарушения за миналата година възлизат на 19 
млн. евро при 30 млн. евро за 2012 г. 
Селската програма - най-проблемна 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е тази, по която са констатирани най-много измами в България през 
2013 г. Докладвани са 82 случая за близо 3 млн. евро. Още осем измами за близо 5.5 млн. евро са отчетени по вече 
приключилата предприсъединителна земеделска програма САПАРД. България заедно с Дания, Италия и Румъния са 
докладвали три четвърти от общия брой на нередностите със земеделските фондове, а причината за това е засиленият 
контрол от страна на националните органи, е отчетено в доклада. 
Останалите констатирани измами в България са свързани със структурните и Кохезионния фонд, като случаите са пет за 
почти 530 хил. евро. Две са измамите по рибарската програма, чието финансово изражение е близо половин милион 
лева. 
В ЕС: Повече случаи, но по-малко 
загуби 
Броят на измамите, засягащи бюджета на ЕС, намалява като финансово изражение, но се увеличава като брой 
докладвани случаи през 2013 г. спрямо предходната година. Засечени са общо 945 случая на измами, засягащи 286 млн. 
евро от фондовете на ЕС, което е по-малко от 0.2% от всички средства. За сравнение, през 2012 г. са били засегнати 315 
млн. лв. 
Увеличаването на броя на докладваните измами може да е резултат от по-строгите мерки за разкриването им на по-
ранен етап, което води до намаляване на общия размер на засегнатите средства. Също така може да се дължи и на по-
доброто докладване на измамите от някои държави членки, е посочено в доклада. 
 
Вестник Преса 
 
√ Идея: Миньорските пенсии да се плащат по нов модел 
Нов модел за решаване на проблема с ранното пенсиониране на миньорите и на останалите работещи при вредни 
условия на труд е разработен от професионалните фондове и експерти в социалното министерство. Става въпрос за 
алтернатива на предлаганите от левицата промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които предвиждат 
удължаване с три години на действието на сегашните условия за излизане в заслужен отдих на категорийните работници. 
Това означава Националният осигурителен институт (НОИ) да продължи да плаща пенсиите им до края на 2017 г. 
Според сега действащия КСО от 1 януари 2015 г. те трябва да се изплащат от професионалните пенсионни фондове. 
Проблемът обаче е, че там няма натрупани достатъчно пари. 
Ако проектът на левицата стане факт, НОИ ще има нужда от допълнителни 21 млн. лв. за 2015 г., още 63 млн. за 2016-а и 
други 103 млн. лв. за 2017 г., или общо 187 млн. лв., сочат сметките. 
Алтернативният вариант излиза по-евтино за НОИ, научи „Преса“. Той предвижда от 1 януари догодина частните 
фондове да не плащат цялата, а само част от пенсията на категорийните работници. Тя ще бъде според натрупаната в 
индивидуалната партида на всеки сума, а останалата част ще се поема от НОИ. Идеята е фондове да плащат изцяло 
пенсиите чак от 2022 г. 
Сметките сочат, че ако този проект някога мине, допълнителните разходи на института за 2015 г. ще бъдат 3,290 млн. лв., 
за 2016 г. - 6,542 млн. лв., а за 2017 г. - 9,557 млн. лв. Общото доплащане от НОИ за целия период до 2022 г. е 72,644 млн. 
лв. 
Заради липса на технологично време 42-рото народно събрание няма да може да приеме нито единия, нито другия 
вариант. Те остават за следващата власт. 
 
√ Разделят България на 9 туристически региона 
Долината на розите официално става атракция 
България ще бъде разделена на 9 туристически района в обновена национална туристическа карта. На нея ще се появят 
две нови наименования - Балканът и Долината на розите. 
„Макар че са известни в целия свят, в момента те не фигурират на  географските ни карти“, поясни вчера пред „Преса“ 
зам.-министърът на икономиката с ресор туризъм Бранимир Ботев. Той очаква да получи утре проекта „Концепция за 
туристическо райониране на България“, подготвен от Националния център за териториално развитие към строителното 
министерство и експерти от Софийския университет. 
Предишен проект предвиждал туристическите региони да бъдат шест, колкото са и районите за икономическо 
планиране. „В тази разработка липсваше логика, затова стартирах нова процедура“, поясни Ботев. 
Разделянето на страната на туристически райони се изисква от Закона за туризма, приет през пролетта на 2013 г. Сега 
експертите предлагат обособяване на Дунав, Стара планина, Долина на розите, Тракия, Родопи, Рила-Пирин, София, 
Северно Черноморие и Южно Черноморие. 
Целта е да се формират регионални туристически продукти. Предполага се, че обособяването на районите ще стимулира 
местните власти и фирмите да се обединяват за създаване на съвместни туристически продукти и провеждане на 
рекламни кампании. При добро взаимодействие се очаква повишаване на конкурентоспособността на сектора и по-
лесно излизане на външните пазари. 



6 

 

 

Новите туристически райони не са прекалено големи, но са достатъчно видими на картата на България. Това ще им 
позволи да станат разпознаваеми и  за българите, и за чужденците, смята Бранимир Ботев. Той ще предложи новата 
концепция за обществено обсъждане. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Фирми търсят 22 000 стажанти 
Всеки трети работодател готов да наеме висшисти, повечето искат неквалифициран персонал 
Фирми от цялата страна са заявили пред бюрата по труда, че желаят да приемат на стаж 22 035 младежи. Половината от 
тях може и да нямат професия, защото работодателите са готови да ги обучат в предприятията си. 
Това показва анкета сред 4000 фирми, направена от Агенцията по заетостта заради новата схема по Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси", която ще стартира от септември. Нарича се "Младежка заетост" и е с бюджет 
от 35 млн. лв. Той трябва да покрие разходите на бизнеса по 6-месечните стажове в реална работна среда на 7500-8000 
безработни млади хора до 29-годишна възраст. 
Масово работодателите търсят работници за по-ниско квалифициран труд, показва анкетата. 57% са заявили, че 
предпочитат младежи предимно със средно образование, а 10% - с основно и по-ниско. Желания да вземат на стаж 
наскоро завършили висшисти са изявили 32% от анкетираните. 
Най-търсени са работници в сферата на услугите, производството на храни и облекла, административен персонал. Само 
2% от анкетираните са обявили, че са готови да наемат приложни специалисти с технически специалности, въпреки че от 
години бизнесът се оплаква, че най-голям е гладът точно за тези кадри. 
"Бизнесът не бива да гледа на новата схема "Младежка заетост" като на възможност за осигуряване на субсидирана 
заетост", посочи шефът на Агенцията по труда Асен Ангелов. Той припомни, че целта на тази схема е да осигури 6-
месечни стажове на млади хора с придобита вече професия, но без реален опит по нея. Ако младият специалист се 
справи добре по време на стажа си и работодателят го назначи за постоянно, схемата ще поеме разходите му за 
осигуровки за още 6 месеца. От друга страна, се дава възможност и на младежи без професия или специалност да добият 
такава за 6 месеца на реално работно място под ръководството на наставници. За стажантите, включени в "Младежка 
заетост" от други населени места, ще се покрият и транспортните разходи. 
Към края на юни безработицата сред младежите е 16,7% от всички регистрирани в бюрата по труда, съобщи Асен 
Ангелов. Общият брой на безработните до 29-годишна възраст е 58 575 души, което е с около 10 000 по-малко отпреди 
година. От началото на 2014 г. специално обучени трудови инспектори работят приоритетно с младежи в цялата страна. 
За първите 6 месеца на годината е намерена работа в реалния сектор на 24 000 млади хора. Други над 10 000 са 
включени в мотивационни и професионални обучения и стажове. 
"Не давай заето - бъде зает!" е мотото на национална кампания на Агенцията по заетостта за мотивиране на младите 
хора да бъдат по-активни в търсенето на работа. Тя стартира вчера от София с първия конкурс за рисуване на графити по 
оградата на столичното бюро по труда "Възраждане". 
 
√ АФИС: Доверието в банковата система е високо 
София. Доверието в банковата система остава високо, много по-високо, отколкото е нивото на доверие в държавните 
институции и политическите партии. Това сочи изследване на АФИС, посветено на обществените реакции и масовите 
нагласи във връзка с кризата на банката. 
Според анализите 74% от българите искат да се изплатят само депозитите до 100 хил. евро в Корпоративна търговска 
банка (КТБ). 
Други 11,4% искат да се изплатят само депозитите с гарантиран произход. Също толкова (11,9%) се обявяват за 
изплащането на всички депозити в пълен размер. 
Само 2,7% нямат мнение по въпроса. 
„Видно е, че обществото поддържа идеята законът да се изпълни така, както е замислен и действащ. Намерението за 
промяна на закона и държавна подкрепа за депозитите в пълен размер се одобрява едва от една десета от гражданите. 
Както може да се очаква, почти две трети от това мнение се поддържа от вложителите на КТБ. Вложителите и 
притежателите на депозити в другите банки изобщо не се колебаят в оценката си за действащото законодателство и  
смятат, че то в достатъчна степен и сигурно защитава техните интереси", отбелязват от АФИС. 
Въпреки всичко българските банки, остават най-предпочитаното място за съхранение на личните пари на гражданите. 
Паниката около кризата с КТБ е довела до известно повишение на дела на хората, проявяващи интерес към ценните 
книжа и трайните активи, но не и до по-висока икономическа активност. 
Данните са от социологическо проучване, извършено от агенция АФИС, по поръчка на Българската национална 
асоциация „Активни потребители". В периода 11-17 юли 2014 г. са интервюирани 1273 притежатели на депозитни и 
разплащателни сметки в банки на територията на цялата страна. В обхвата на изследването са попаднали 624 пълнолетни 
граждани, които имат само депозитни сметки и не използват други банкови услуги освен съхранението на личните 
спестявания и ползването на поощрителни банкови лихви. 129 от тях са притежатели на само една сметка. 


