
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите на 18 февруари 2012 г.  
 
Вестник Сега 
 
√ 1/3 от българите биха работили без трудов договор 
http://www.segabg.com/article.php?id=589737 
Притиснати от кризата българите все по-често са склонни да правят компромис с парите, които получават или с правата 
си на работното място. Това е изводът от проучване на Асоциацията на индустриалния капитал за неформалната 
икономика през 2010 г. Данните показват, че близо 30 на сто от анкетираните работници и служители декларират 
готовност да работят без трудов договор, толкова са и хората, които са съгласни да бъдат социално и здравно 
осигурявани върху по-ниски суми от реално получаваните.  
"Приблизително една пета от запитаните пък не държат на касовите бележки или на друг вид финансови документи", 
каза главният секретар на асоциацията Милена Ангелова. Проучване в 11 бранша пък показало, че най-сериозна е 
ситуацията в сферата на здравеопазването, туризма и строителството. 
Екипът на икономическия институт на БАН неотдавна отбеляза, че държавата губи битката със сивата икономика, а 
отговорността носят приходните агенции, икономическа полиция, съдебната система и МВР като цяло. По думите на 
икономиста Гарабед Минасян пък сивата икономика у нас е 1/3 от БВП, или приблизително 25 млрд. лв. 
Според Диана Найденова от КНСБ пък вина за сивата икономика носят самите работещи, които се съгласяват да работят 
при липса на трудови договори, заплати в пликове и др. Във връзка с това шефът на асоциацията Васил Велев подкрепи 
промените в Кодекса по труда работникът да бъде глобяван, ако се труди без договор. "Тази мярка има смисъл и ще 
помогне", отбеляза Велев. Той обаче се обяви срещу подготвяните промени в Закона за насърчаване на инвестициите, 
според който държавата ще поема част от осигуровките на големите вложители за срок от 3 г. Мотивът е, че по този 
начин би се създала нелоялна конкуренция и толериране на едни фирми спрямо други. 
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√ 1/3 от българите биха работили без трудов договор 
http://novini.dir.bg/news.php?id=10573652 
Притиснати от кризата българите все по-често са склонни да правят компромис с парите, които получават или с правата 
си на работното място. Това е изводът от проучване на Асоциацията на индустриалния капитал за неформалната 
икономика през 2010 г. Данните показват, че близо 30 на ... 
 
events.bg 
 
√ Пресконференция за официалния старт на серия от обучения, свързани с неформалната икономика 
http://www.events.bg/bg/articles/view/11971/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5
%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-
%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D1%81%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81-
%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 
Пресконференцията ще се проведе на 17 февруари 2012 г. /петък/ от 12,00 ч. в зала "София", Бест Уестърн плюс Сити 
хотел.  
Поводът е официалният старт на серията от обучения на общо 4 500 души, които се провеждат по проект "Ограничаване 
и превенция на неформалната икономика". Тяхната цел е работодатели и работници и служители да могат да 
разпознават проявленията на неформалната икономика, да разбират нанасяните от този феномен вреди и да бъдат 
мотивирани и подготвени да се борят с тях.  
До момента, дистанционно са обучени повече от 650 работници и служители и интересът към обученията непрекъснато 
нараства  
От края на месец декември 2011 г. до момента присъствено са обучени близо 300 работници и служители в София, Лом, 
Стара Загора, Пловдив, Хасково, Шумен, Белово, Асеновград, Тетевен, Троян, с. Сестримо, общ. Белово.  
В резултат на обучението, участниците могат да идентифицират самостоятелно формите и проявите на неформалната 
икономика, да извършват без външна помощ разпознаване на нейните основни характеристики и проявяват "нулева 
толерантност" към високата социална и трудова цена на реализация в сивия сектор. Те се запознават с добри практики 
за преодоляване на елемента на икономическата принуда, който ги тласка към работа "на сиво" и са в състояние да 
защитят своите трудови права  
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Всеки успешно обучен получава сертификат за преминал курс на обучение на тема "Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика". 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Труд 
 
√ Отпадат над 70% от европроектите 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1238936 
Само 28% от подадените за пет години европроекти по седемте оперативни програми са стигнали до сключване на 
договори. Останалите 72 на сто от предложенията остават без финансиране. Те са отхвърлени, тъй като не са достатъчно 
добре подготвени или пък са оценени като добри по отделните схеми, но точките не им стигат, за да се доредят до 
финансирането, преди да се изчерпи. 
Това показва статистиката за усвояване на европарите към средата на януари. Според нея за петте години действие на 
програмите са подадени 17 228 предложения, а сключените договори са 4898. В същото време са платени около 19% от 
общо над 15,6 млрд. лв. евросредства. 
В публичните регистри няма статистика какъв е бил делът на одобрените и отхвърлени проекти в предишни години. 
Според министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев общините, компаниите и неправителствените 
организации стават все по-добри в подготовката на проектите и не повтарят грешките отпреди години. 
Най-голям е делът на отхвърлените проекти по програмите, по които се кандидатства на конкурентен принцип, а 
потенциалните бенефициенти са много. В тази група са “Административен капацитет”, “Конкурентоспособност” и 
“Човешки ресурси”. По “Административен капацитет”, която финансира администрацията, неправителствени 
организации и съдебната система, досега са подадени 1595 проекта. Сключени са 306 договора, което е 19% от 
предложенията. Релно платени са 28,5% от бюджета на програмата или 85,5 млн. лв. 
Голям брой отхвърлени проекти има и по програмата за бизнеса “Конкурентоспособност”. Там до договори са стигнали 
1392 предложения от общо 6330 или 22%. Преди две години компаниите се оплакаха от масово отхвърляне на проекти 
заради административни пропуски. По някои от схемите отпадаха повече от половината от предложенията, без дори да 
бъдат оценени по същество. Последва опростяване на правилата и възможност за изправяне на грешките. Това според 
управляващите програмата е увеличило интереса. По една от последните схеми за въвеждане на международни 
стандарти бяха подадени 1200 предложения за 100 млн. лв. Те се бореха за четири пъти по-малък бюджет. В същото 
време процентът на вече разпределените средства по тази програма е 42, показва статистиката. 
Близо 70% са отхвърлените проекти и по оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”. По нея са подадени 
над 6500 предложения. 
 
Вестник Класа 
 
√ Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор на „Карол“: Приватизацията на БЕХ ще направи капиталовия пазар 
атрактивен за чужди участници 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/195865_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB+%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0
%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%
D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D
0%BD%D0%B0+%E2%80%9E%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%E2%80%9C%3A+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%
D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%95%D
0%A5+%D1%89%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D
1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80+%D0%B0%D1%82%D1
%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%
B8+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8 
- Г-н Рабаджийски, годината започна динамично за БФБ. Кога и от какво ще зависи една по-ясна тенденция към 
съживяване на борсата?  
- Изминалата година приключи динамично за капиталовия пазар. Станахме свидетели на първата приватизация на 
електроразпределително дружество през БФБ, както и на сравнително по-голяма активност в търговията в последните 
дни на годината. За съжаление 2012-а стартира със сравнително по-слаба търговия и свиване както на броя сделки, така 
и на изтъргуваните обороти. Инвеститорите остават сравнително пасивни и предпазливи, като до голяма степен влияние 
оказват и събитията, които се случват в съседна Гърция. За съживяване на пазара може да се говори едва тогава, когато 
се завърне доверието на инвеститорите в него.  
- Българският капиталов пазар продължава да страда от липсата на интерес от чуждите играчи. Какво трябва да се 
направи, за да се привлекат такива инвеститори?  
- С началото на финансовата криза апетитът за риск в чуждите инвеститори изчезна, като те се ориентираха към много 
по-ликвидни и големи пазари и към инвестиции с по-нисък риск. Трудно можем да говорим за връщане на интереса на 
чуждестранни инвеститори към местния пазар, при условие че през ден има новини за понижаващи се кредитни 
рейтинги на държави и на големи банкови институции. Това, естествено, не означава, че трябва да спрем и да не 
полагаме усилия. Трябва активно да се работи към подобряване на условията за търговия чрез създаването на нови 
инструменти, към повишаване на ликвидността, за подобряване на корпоративната култура в публичните дружества и 
прозрачността при разкриване на информация, и не на последно място, листването на нови и атрактивни емисии.  
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- Смятате ли, че листването на държавните дялове от енергийни дружества, каквото видяхме в края на миналата 
година, ще бъде катализатор за повишаване на ликвидността? 
- Приватизацията на атрактивни държавни дружества през БФБ винаги се е радвала на засилен инвеститорски интерес и 
е била фактор за повишаването на ликвидността. Нека си припомним само приватизацията на държавния дял в БТК – 
участие на множество чуждестранни инвеститори, местни институционални участници, пенсионни и взаимни фондове, 
хиляди частни инвеститори. Дълго време БТК беше компанията с най-голяма пазарна капитализация на БФБ и най-
активно търгуваното дружество на регулиран пазар. Смятам, че подобен сценарий може спокойно да се повтори с 
приватизацията на миноритарен дял на БЕХ и да направи българския капиталов пазар отново атрактивен за 
чуждестранни участници.  
- Какви са прогнозите ви за развитие на цените на златото и петрола, както и на основните валути – евро, долар? Кои 
ще бъдат „сигурните убежища“ за инвеститорите за 2012 г.? Компаниите от кои сектори са най-привлекателни в 
момента? 
- Златото и петролът в последните 3 месеца правят една широка консолидация, като в следващите месеци не е 
изключено да видим сравнително плавно поскъпване и за двете стоки. Търговията с основните валути ще остане 
подвластна на ситуацията около събитията в еврозоната и проблемните икономики в нея и затова в краткосрочен план 
може да очакваме голяма волатилност там. Прогнозите ни в „Карол“ са за по-силно евро и поскъпване до нива от 1,40 
долара към средата на годината. Трудно може да се говори за сигурни убежища за инвестиции при тази все още 
значителна волатилност на финансовите пазари и страхове от задълбочаваща се криза и навлизане в рецесия. Ако 
пренесем събитията от международните пазари обратно към България, виждаме много добро представяне за 
дружествата със специална инвестиционна цел. Тези от тях, които успяха да структурират и да управляват добри 
портфейли от недвижима собственост и най-вече земеделска земя, в момента се радват на стабилни приходи и ще 
разпределят сериозни дивиденти.  
- Министерството на финансите подготвя промени в Закона за Сребърния фонд, с които да се даде възможност 
средствата в него да се инвестират на БФБ. Какво е вашето мнение? 
- При управлението на Сребърния фонд трябва да се търси по-висока доходност от управляваните активи при 
съблюдаване на определени нива за риск. Подготвените промени ще позволят по-гъвкаво управление на активите и ще 
разширят възможностите за инвестиции, което не означава задължително инвестиране и изразходване на 
акумулираните във фонда средства. Внимателното опериране със средствата и съблюдаване на законовите лимити при 
инвестиране е отговорност на неговия мениджмънт. При приемането на промени в закона следва внимателно да се 
проучи и световната практика. Пенсионните дружества също имат възможност да притежават ДЦК, корпоративни 
облигации или акции на публични дружества при определени лимити и това не пречи те да изплащат пенсии на 
осигурените лица.  
 
√ Цветослав Цачев, ръководител „Анализи“ на „ЕЛАНА трейдинг“: Икономическият ръст трудно би надхвърлил 1,5-2% 
само заради износа 
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- Г-н Цачев, събитията в Европа продължават да са много динамични, а за дълговата криза все още не е намерено 
категорично решение. Как негативните новини се отразяват на финансовите пазари? 
- Пазарите постепенно се успокояват. Вече не реагират така силно и драматично на постоянния поток новини от Гърция. 
Притесненията обаче не са отминали – оценяват се рискове за излизане на Гърция от еврозоната и икономическата 
рецесия в региона, които не са много вероятни. Доверието постепенно се завръща и страни като Испания и Италия 
успяват да се финансират на по-ниски лихви. Има и известна доза оптимизъм сред инвеститорите, че тази година ще е 
по-успешна от предишната. Той се забелязва в поскъпването на акциите, включително и на банките. А еуфорията преди 
публичното предлагане на книжата на Facebook е нещо, което не се е виждало от години на пазарите. 
- През последните години петролът и златото бяха сред най-търсените активи. Каква ще е посоката им през годината и 
можем ли да очакваме драстични промени в цените? 
- Драстични промени може да има само при война в Персийския залив, която да доведе до голям дефицит на петрол и 
търсене на сигурност в активи като златото. Това е малко вероятно да се случи. Цените и на двете суровини ще отчетат 
слаби изменения през тази година, подкрепени от постепенното икономическо възстановяване и от интереса на 
инвеститорите към разнообразни активи. За петрола това е логичният ход на нещата, тъй като Европа е на границата с 
рецесията и високата му цена ограничава потреблението. Поскъпването му дава отражение върху цялата икономика. 
При златото не е така – дори и металът да скочи два пъти, това няма да се отрази на инфлацията по света, нито на 
покупателната способност на хората. Спекулантите ще продължат да доминират търговията със злато. 
- В условията на несигурна икономическа обстановка кои активи ще са най-предпочитани от инвеститорите? 
- Отдавам предпочитание на акциите, защото те генерират паричен поток от дейността на компанията, а не само от 
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поскъпването им, както е при суровините. Някои компании освен това плащат добър дивидент. Дългосрочните 
инвеститори търсят акции на стабилни дружества с успешни продукти, каквато компания е Apple например. По-
активните борсови играчи гледат момента за покупка или продажба. Вероятно през следващите месеци ще станем 
свидетели на корекция на борсите в чужбина, като това ще представлява добра възможност за инвестиция. 
Спекулантите дори в момента продават индекси на късо в очакване на тази корекция и водени от индикаторите, които 
подсказват, че пазарите са прекупени.  
- Фондовият ни пазар стартира динамично годината, но кога ще можем да видим по-ясни сигнали за възстановяване? 
Необходими ли са допълнителни мерки за стимулиране на инвестициите в нефинансовия сектор? 
- Основният проблем пред фондовата борса е липсата на интерес от страна на инвеститорите. Чуждестранните фондове 
не са тук, защото оборотите са много ниски. Българските инвеститори ще купуват едва когато борсата тръгне 
забележимо нагоре и се усети подобрение в икономиката на страната. Този капан не може да бъде обезопасен с мерки 
за стимулиране. Необходимо е само хората да бъдат запознати с плюсовете от инвестиция днес на фондовия пазар, 
както и начините да ограничат риска от това. В подкрепа на развитието на пазара ще дойде намалението на лихвите по 
депозитите, което ще стане факт през тази година. Но вероятно първо ще трябва да видим годишна печалба от 
борсовите инвестиции. 
- Въпреки че банковото кредитиране остава свито, а критериите твърде консервативни, интересът на български 
фирми да се листнат на борсата като алтернативен източник за набиране на капитали остава доста „скромен“. Само 
малкият пазар ли е причина за това?  
- Пазарът може да поеме емисия в размер 20 млн. лв., каквито имаше през 2006 и 2007 г. Това няма да е лесно, но не е 
невъзможно за атрактивни книжа. Проблемът е, че в момента не може да се съберат интересите на купувачите и на 
продавачите, които предлагат малко акции на високи цени.  
- Какви са очакванията ви за развитието на икономиката ни в следващата година и доколко планираните 2,9% растеж 
на БВП са реалистични? 
- Краят на 2011 г. не беше толкова слаб период, колкото можеше да се очаква при криза в Европа. Възстановяването 
обаче ще е слабо и растежът на българската икономика трудно би надхвърлил 1,5-2% само благодарение на износа. 
Банките вероятно ще станат по-активни в кредитирането и това ще създаде предпоставки за активизиране на 
вътрешното потребление през втората половина на годината. 2012 г. ще бъде по-добра година, но не и достатъчно 
добра, за да се усети осезаемо от цялото общество. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ БСП вече е твърдо против плоския данък 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/02/19/1769719_bsp_veche_e_tvurdo_protiv_ploskiia_danuk/ 
БСП се обяви "за" връщането на прогресивното подоходно облагане само четири години след като правителството на 
тройната коалиция въведе плоския данък. Това обявиха червените в събота на среща на Националния съвет на партията. 
Според Румен Овчаров, който е авторът на управленския проект на партията за данъчната и финансовата политика, 
данъкът върху доходите за най-бедните трябва да се премахне и да се увеличи ставката за облагането на по-богатите. 
За богатите - поне двойна ставка 
От предложенията на БСП не стана ясно дали премахването на плоския данък важи само за доходите или и за 
облагането на корпоративната печалба. Освен това червената партия не даде подробности каква би била скалата за 
облагането на доходите. Едно от предложенията, направено от бившия икономически министър Петър Димитров, е за 
бедните данъкът да е нула, за масовия българин 10%, а за богатите над определен праг ставката да е 20 или 30%. 
Въпреки това от партията са категорични, че трябва да се запазят сравнително ниски данъчните ставки на корпоративно 
и подоходно облагане, тъй като това привлича инвестиции. 
Без изненада 
В предложението на БСП за по-високо облагане на богатите и премахването на данъка за по-бедните няма изненада, тъй 
като това е типично лява политика. Парадоксът е, че именно бившият финансов министър Пламен Орешарски въведе 10-
процентната ставка за облагането на доходите и печалбата. Преди време на организирана кръгла маса от Института за 
пазарна икономика за "Фискалния пакт" Орешарски призна колко трудно е било да убедят Брюксел, че България ще 
въведе плосък данък. Още като го приемахме, се сблъскахме с неодобрението на Евросъюза и тогава имаше тежък и 
недипломатичен натиск от страна на ЕС. Тогава ни казаха, че България прави данъчен дъмпинг, каза Йордан Цонев, 
депутат ДПС. 
Идеята за по-социално облагане вероятно ще спечели поддръжници сред левия електорат. При сегашната липса на 
чужди инвеститори заради кризата обаче шумът около промяна на данъчните ставки само може допълнително да смути 
и малкото компании, които гледат към България. Освен това всяка идея за увеличаване на ставките като цяло въздейства 
негативно на бизнес средата, защото я прави непредсказуема. 
 
√ Спад на борсите и страх от риска свиват активите на инвестиционните фондове 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/02/19/1769762_spad_na_borsite_i_strah_ot_riska_svivat_aktivite_na/ 
Средствата, управлявани от колективни инвестиционни схеми в България, намаляват към края на 2011 г. с 5% на годишна 
база до 836 млн. лв., показват данни на БНБ. Данните обхващат българските схеми, включително инвестиционни 
дружества от затворен тип, както и парите, които български инвеститори са вложили в чужди фондове. При последните 
понижението е с 8% спрямо 2010 г., докато българските остават само с 0.5% спад на управляваните пари. Спадът на 
фондовите борси и страхът към рисково инвестиране оставят голяма част от средствата на фондовете в банкови 
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депозити.  
Интерес към консервативни фондове 
Единствените фондове, при които има увеличение на активите, са инвестиращите в облигации – с 21%. Спад се 
забелязва както при най-рисковите, насочени към акции, така и към балансираните. Понижение има и към вложенията, 
насочени към недвижими имоти, но те заемат много малка част от общите активи и промяната при тях няма съществено 
влияние върху целия пазар. 
Ясен Иванов, портфолио мениджър в "ДСК Управление на активи", коментира, че намалението на активите на рисковите 
и балансираните фондове не е изненада, като се има предвид представянето на пазарите на акции през миналата 
година. Промяната в активите е комбинация от две причини – доходността от инвестициите на фонда и парите, които са 
вложени или изтеглени от него. 
Надя Неделчева, портфолио мениджър в "Карол капитал мениджмънт", отбеляза, че данните отразяват негативните 
движения на пазарите през миналата година, следването на по-предпазлива политика от страна на мениджърите и по-
слабата склонност за поемане на риск от страна на вложителите. По думите й понижението при рисковите фондове се 
дължи както на отрицателна доходност, така и на обратни изкупувания. 
Почти гарантиран доход 
Ясен Иванов смята, че времето на силния интерес към най-консервативните фондове на паричния пазар не е отминало: 
"В цял свят тези схеми представляват една значителна част от всички активи под управление в договорни фондове и не 
мисля, че ние ще направим изключение." Той обясни, че една от функциите им е да поддържат висока ликвидност на 
спестяванията, като носят по-висока доходност от обикновена разплащателна сметка, което е полезно най-вече за 
фирмите. Взаимните фондове позволяват внесените пари да се изтеглят по всяко време, когато има обратно изкупуване 
от тях, без да се губи доходност. Това е основното им предимство пред банковите депозити – доходът не се губи и няма 
нужда да се чака датата на падежа. 
Според Неделчева негативните настроения на пазарите и следваната по-предпазлива инвестиционна политика са 
причина за силния ръст на парите, вложени в депозити, и спада на акциите в портфейлите на взаимните фондове. 
Акциите и депозитите заемат най-голям дял от вложенията на българските колективни схеми, сочи статистиката. Почти 
170 млн. лв. са поверени на банковите влогове, докато 140 млн. лв. са в акции. Парите в тях обаче са намалели с 14% 
спрямо декември 2010 г., за което може да има две причини – загубите на борсите и изтегляне на пари от рисковите 
фондове. За разлика от тях съхраняваните на депозит колективни активи са скочили с 13% само за година. 
Мениджърите на взаимните фондове са подходили с оптимизъм през миналата година и са поемали по-големи рискове, 
коментират от Българската асоциация на инвестиционните мениджъри. Това е измерено чрез т.нар. бета-коефициент, 
който за миналата година е бил по-висок средно за пазара, отколкото през 2010 г. По техни данни с най-висок доход 
сред рисковите фондове през миналата година са били "Общинска банка Перспектива" (7.5%), "ОББ Патримониум земя" 
(7.5%) и "Алфа индекс имоти" (4.5%).  
 
Вестник 24 часа 
 
√ Пускат VIP услуги за млади безработни 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1238976 
Безработните младежи до 29 г. ще получат абсолютно предимство при обслужването в бюрата по труда, съобщиха от 
социалното министерство. 
Те вече ще могат да се регистрират лесно само с лична карта. Огромният пакет документи - дипломи, сертификати за 
изкарани курсове, трудова книжка, ТЕЛК-ови решения и т.н., които досега бяха необходими, ще се искат само в краен 
случай. Идеята е достъпът им до бюрото по труда да е напълно безпрепятствен, за да може да използват максимално 
възможностите за обучение, стажуване, квалификация и работа, които то предоставя. 
Новата възможност ще бъде регламентирана с правителствената инициатива "Работа за младите в България", която ще 
бъде приета от кабинета със специално решение до края на март. Тя включва пакет мерки, програми и дейности за 
активизиране, мотивиране, насърчаване, информиране, консултиране, обучение и заетост на младите хора до 29 г. през 
тази и следващата година, обясни министърът на труда Тотю Младенов. 
Младите вече ще бъдат и с предимство при обслужване в бюрото по труда Ако на опашката има хора от различни 
възрасти, внимание ще получи приоритетно младежът, уточни Елка Димитрова, шеф на дирекция "Политики на пазара 
на труда". 
В борсите ще бъдат обособени специални интернет кътове, където младите хора ще могат още с влизането си да 
проверят всички възможности за обучение и работа, без да се налага разговор с посредник. Предстояло обявяването на 
обществена поръчка за оборудването. Единната информационна система на Агенцията по заетостта, която в реално 
време показва кой работодател какви кадри търси, е почти завършена, твърдят от социалното министерство. 
Трудовите посредници започват мащабна кампания, която включва издирване на нерегистрираните млади безработни. 
Това ще стане чрез изграждане на неформална мрежа от контакти с помощта на синдикатите, работодателите, 
неправителствените организации, обясни зам.-министърът на труда Деяна Костадинова. Ще се прилага същата 
стратегия, както и за ромите и други пасивни групи, които са извън трудовия пазар. Ще се увеличават мобилните екипи 
на бюрата по труда в малките населени места. Досега има вече 383 към 70 бюра в страната. У нас младежката 
безработица е повече от 2 пъти над средната за страната - 26% при общо ниво за страната 11,1% за миналата година. 
В ЕС сме на 9-о място. В по-тежко положение са 8 страни, сред които Испания, Ирландия, Португалия, Словакия (виж 
таблицата). 
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Регистрираните без препитание миналата година са били 63 690 средно на месец, което е 19,1% от всички безработни, 
сочат данните на Агенцията по заетостта. През последните години те се увеличават с малко, но непрекъснато. 
По-често проблемът засяга жените - безработните до 29 г. са 54,5%, като в сравнение с 2010 г. са с 626 повече. Най-много 
са регистрираните на борсата младежи без специалност - 63,1%. 
Безработните младежи с работническа специалност са 15,2%, а специалистите - 21,7%. 
50,3% от останалите без препитание до 29 г. са с основно и по-ниско образование. Следват завършилите средно 
специално и професионално образование - 24,5%. Безработните с диплома за средно общо училище са 14,3%. 
Най-малко са висшистите - 10,9%, но макар и с малко, техният дял се увеличава в сравнение с 2010 г., когато са били 
9,4%. 
Продължително безработните повече от 1 г. младежи са били 15 529 средно на месец през 2011 г., което е с 1203-ма 
повече от 2010-а. Делът им в групата на безработните до 29 г. през последната година също се увеличава - от 22,6 на 
24,4%. 
По данни на националната статистика обезкуражените, които не учат, не работят и дори не са регистрирани на борсата, 
са 42 900 (на възраст между 15 и 24 г.) и още 42 300 (между 25 и 34 г.) 
Точно тях ще се опитаме да привлечем, да подготвим адекватно за нуждите на бизнеса и да превърнем в активна група 
работещи, обяснява зам.-министър Костадинова. 
През миналата година 43 924 от регистрираните безработни младежи са намерили работа в частни фирми с помощта на 
държавните трудови посредници. Освен директното насочване към свободни места бюрата предлагат мотивационно 
обучение, професионално ориентиране, професионални курсове, обучение по компютри и чужди езици. За 2012 г. от 
бюджета са предвидени 9,6 млн. лв. за мерки за насърчаване на заетостта, които ще стигнат за 4288 души. Специалните 
схеми по оперативната програма за човешките ресурси са за 27 млн. лв. 
За първи път държавата стимулира работодатели да наемат младежи до 29 г., като 6 месеца плаща за тях не само 
осигуровки, а и заплати според минималния осигурителен праг за съответната длъжност, заяви министър Тотю 
Младенов. За целта са предвидени 2,5 млн. лв. и се очаква да се осигури заетост на 1573 души. 
Много се залага и на осигуряването на първо работно място. По една от схемите на оперативната програма се предлага 
6-месечен стаж на 8550 младежи без опит по специалността. Вече са стартирали 1100.Аналогична възможност за старт 
имат младежи без образование и опит, които да започнат като чираци под ръководството на наставници. 
ЛИЛЯНА ФИЛИПОВА 
Бизнесът влиза във вузовете 
ББизнесът ще се включи активно в обучението на студенти по нова схема на оперативната програма за човешките 
ресурси. Целта й е да се осъществи връзка между висшето образование и потребностите на фирмите от специалисти, 
твърдят от МТСП. Тя ще се реализира до 2014 г. с бюджет 6 млн. лв. 
Очаква се университетите да включат представители на работодателски организации, шефове на големите фирми и 
техни ключови експерти в актуализирането на учебните си програми. Възможно е да поканят бизнесмени като 
съветници, преподаватели, които да демонстрират пред студентите модерни практически решения. 
По схемата може да кандидатстват вузовете в партньорство с национално представителни работодателски организации, 
отделни фирми и браншови организации. 
За проект ще се дават от 100 до 300 хил. лв. (24часа) 
Превръщаме хобито в професия с европари 
Mлади хора ще получат шанс да валидират неформалните си знания по нова схема на оперативната програма за 
човешки ресурси, съобщи зам.-министърът на труда Деяна Костадинова. Тя е одобрена на последното заседание на 
Комитета за наблюдение и ще стартира в следващите месеци. 
Към профилираните училища и университетите ще бъдат създадени специални звена, където младежи ще полагат 
изпити и ще получават сертификат за знания, придобити покрай хоби или по друг неформален начин, с който да могат 
да кандидатстват за работа. Детайлите ще бъдат уточнени от министерството на образованието. 
Стартира и нова схема за стажуване на младежи със средно или висше образование в областта на здравеопазването, 
пазара на труда и образованието. За пореден път това лято безработни висшисти без опит по специалността до 29 г. ще 
могат да започнат стаж в министерства, ведомства, областни и общински администрации. Местата са 1720, заплатата 400 
лв. (24часа) 
Деяна Костадинова, зам.-министър на труда: Не чакаме те да дойдат при нас, ние ще ги намерим 
- Г-жо Костадинова, кое налага специалните грижи за безработните младежи? 
- Те са сред най-проблемните групи на трудовия пазар. Една част излизат с образование, което не отговаря на 
потребностите на бизнеса. Ранно напускащите училище са много, а те са без квалификация. Липсва кариерно 
ориентиране и в резултат много хора имат нереални очаквания. Може би народопсихологията също влияе, но 
значителна част от младежите предпочита до късно да живее с родителите си и разчита на издръжката на мама, вместо 
да започне работа за малко пари. 
Кризата допълнително усложни нещата - работодателите първо освобождават хората без опит. Не се отварят нови 
работни места, което не позволява завършващите студенти и ученици да се квалифицират. Затова се опитваме да 
въздействаме в различни посоки. 
- Записването им на борсата ще промени ли нещата? 
- Всички програми и възможности, които предлагаме, а те са много, минават оттам. Затова искаме колкото е възможно 
повече безработни младежи да се регистрират. Няма да чакаме само те да дойдат при нас, ние също ще се опитаме 
максимално да се доближим до тях. 
- Не се ли притеснявате, че така ще се вдигне безработицата? 



- Има такъв риск, но в крайна сметка ще се вдигне регистрираната безработица, не реалната. Това е единственият начин 
да ги извадим от това състояние, от което не печелят нито те, нито държавата. 
- Смятате ли, че програмите, които предлагате са достатъчно надеждни, за да отговорят на потребностите? 
- Категорично. Те са измислени внимателно, стремили сме се да обхванем всички проблемни групи. Предлагаме помощ 
за ранно отпаднали от училище, изграждане на центрове за кариерно ориентиране, ограмотяване, компютърна и 
езикова подготовка, насърчаване на младите учени. Други подпомагат прехода между обучение и работа - стажуване, 
чиракуване. Трети са за субсидирана заетост. Много е важен преходът от образование към трудова реализация, защото 
младите, които нямат опит и трудови навици много бързо се обезкуражават. (24часа) 
 
√ Червените данъчни идеи - нито по-тежко за богатите, нито по-леко за бедните 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1239323 
Лъчезар Богданов, от "Индъстри уоч" коментира идеите на БСП от управленския им проект за връщане на 
прогресивното подоходно облагане и за данък богатство; ексминистърът Петър Димитров предложи 
тристепенна скала - за бедните - нулев данък, 10% за средния българин, за богатите - над 20%. Богданов коментира 
и данните за фискалния резерв. 
Hека видим как стоят нещата с БСП и плоския данък от политическа и икономическа гледна точка. 
Първо, доста е странно точно водещата партия в коалицията, въвела плоския данък, да предлага отмяната му. 
При това - без доказателства, че тази реформа не работи. Тъкмо обратното - ясно се вижда силно положителен ефект. 
Например при събираемостта на данъците. 
Второ, каквито и проблеми да иска да решава БСП с тези идеи, зад тях се крие погрешна икономическа логика. Богатите 
трябва да плащат повече, това винаги звучи добре като лозунг, проблемът е, че навсякъде по света богатите успяват да 
заобикалят тежки данъци. Те намират начини да запазват доходите си, без да бъдат засегнати, защото имат ресурс за 
добри счетоводители, данъчни консултанти и при голям доход намират възможности за сложни данъчни оптимизации, 
нещо, което хората с по-скромни доходи не могат да си позволят. 
Всъщност измамно е очакването, че по този начин ще се съберат повече данъци от богатите. Много по-вероятно е, ако 
такива данъчни идеи бъдат реализирани, да бъдат наказани хората, които заработват с труда си малко по-високи от 
средните доходи, защото те трудно могат да избегнат едно увеличение на данъка. Там ще бъде ударът от всяко 
увеличение на данъците. 
А бедните? Тук трябва да е ясно следното. Социалната цена на сегашната криза е в изключително рязко увеличилата се 
безработица. С други думи, хората, пострадали най-силно от кризата, не са тези, , които сега плащат 10% плосък данък, а 
тези, които нямат работа. И фокусът трябва да бъде върху тези 300 000 души, загубили работата си от началото на 
кризата - как икономиката да започне да създава работни места и те да имат доход. 
И да се въведе нулева ставка на подоходния данък,това няма да е истинската помощ за пострадалите от кризата. 
Истинската помощ би била с политики, които да създават работни места. 
Ако говорим по-общо, идеите за вдигане на данъци, когато икономиката е в криза, а икономическата активност е 
стагнирала, са странни. 
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