
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите  
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√ АИКБ в Брюксел 
http://dnes.dir.bg/news.php?id=10585721 
За първи път българин участва в срещата на високо равнище за обсъждане на макроикономическата рамка на 
Европейския съюз. 
Главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Милена Ангелова участва вчера в среща 
за макроикономичеки диалог в Брюксел. Европейските социални партньори представиха своите виждания по Годишния 
обзор на растежа 2012 г… 
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√ АИКБ в Брюксел 
http://www.economynews.bg/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-%D0%B2-
%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB-news30786.html 
Главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Милена Ангелова участва вчера в среща 
за макроикономичеки диалог в Брюксел. Европейските социални партньори представиха своите виждания по Годишния 
обзор на растежа 2012 г. пред Маргарет Вестагер- вицепрезидент на Дания и министър по икономическите и вътрешни 
въпроси, Марио Драги- президент на Европейската централна банка, Оли Рен- комисар по икономическите и парични 
въпроси и евро, Годин де Валерен- председател на Комитета по икономическа политика, съобщи пресслужбата на АИКБ. 
В срещата участваха и представители на Европейския съвет и на Европейската комисия. Проведените консултации са 
част от процедурата по определяне на рамката за "Европейския семестър" за 2012 година. В качеството си на заместник-
председател на СЕЕР- Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, 
предоставящи услуги от общ интерес (www.ceep.eu), Милена Ангелова отбеляза, че "фискалната консолидация и 
финансовото оздравяване са необходими, но не са достатъчни за генерирането на растеж". В своето изказване Милена 
Ангелова предупреди за опасността негативните ефекти на кризата да породят политически и социални кризи в Европа, 
като изрази позицията на CEEP, че въпреки сериозното политическо усилие, за последните три и половина години ЕС все 
още е далеч от ефективното й овладяване. Тя изрази опасения, че някои закъснели действия, предприети в отговор на 
дълговата криза сега, биха могли да увредят в дългосрочен план икономиката и обществото, в случаите, когато страните 
членки възприемат свръхамбициозни цели по пътя на фискалната консолидация, преминават границата, като 
пренебрегват по-широките икономически и социални потребности. Това поведение носи рискове от увреждане на 
факторите на растежа. 
В края на своето изказване Ангелова подкрепи използването на иновативни финансови инструменти в Бюджета на ЕС за 
периода 2014-2020 година за финансиране на публичната инфраструктура и обществени услуги. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Стотици транспортни фирми фалират заради по-скъпо гориво 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/196103_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D1%82%D1
%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B
8++%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%
BF%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE 
Стотици товарни и пътнически транспортни фирми вероятно ще преустановят дейността си заради безпрецедентно 
скъпите горива, показа проучване на в. "Класа" Още повече че едно от основните изисквания за вписване в регистъра на 
съответния превозвач е стабилно финансово състояние.  
„Очаквам тази година фирмите, които няма да получат лиценз заради непокриването на това изискване, да бъдат между 
100 и 600“, каза за "Класа" Койчо Русев, председател на Съюза на организациите в автомобилния транспорт (СОАТ), 
Националната транспортна камара и член на УС на АЕБТРИ. Той обясни, че при тежкотоварните превози около 50 на сто 
от себестойността на услугата зависи от цената на горивото, като всяко повишаване на стойностите довежда най-малко 
до намаляване на крайните финансови резултати на компаниите заради загуба на клиенти. Представителите на бранша 
обясняват, че всяка година лицензираните фирми за товарни превоза намаляват значително. Преди няколко години 
превозвачите в сектора са били над 20 хил., а сега компаниите са между 9 и 10 хиляди.  
Промяната на цената на дизела ще доведе до фалиране на автобусни компании, както и до поскъпване на билетите, 
каза пред "Класа" Ивайло Константинов, председател на асоциацията на автобусните превозвачи. Себестойността на 
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горивата при образуването на стойността на превоза е около 60 на сто. „В момента се прави прелицензиране на 
превозвачите, като и тук основно изискване е финансовата стабилност. На практика това означава, че фирмите ще 
намалеят с още 300-400“, обясни още Константинов. Очакванията са в края на тази година лицензираните пътнически 
превозвачи да са около 1200-1300.  
Според транспортния бранш управляващите трябва да се намесят в ценообразуването на горивата. Аз поставих въпроса 
държавата да може да въздейства върху основните производители и доставчици на горива в България, заяви още Русев. 
Според него каквито и обяснения да се дават, при обстановката, в която се намира българската икономика, при средните 
заплати и при разходите, които се правят за тези горива, не е обосновано цените да са толкова високи. По думите на 
експерти обаче обаче лостът, който може да използва държавата, е да намали размера на акциза върху горивата като 
временна мярка. Тя обаче трябва да е съгласувана с Брюксел. Освен това подобна мярка се прилага като антикризисна, а 
това означава, че ще бъде преустановена регистрацията на нови фирми, докато е в сила обявената криза. 
Експертите в транспортния сектор обясняват, че всяко 10-процентно поскъпване на горивото означава до средно 5 на сто 
ръст в цените на билетите. Всяка фирма за себе си преценява кога да актуализира цената на превоза към съответната 
стойност на горивото. Например ако стойността е определена при цена на горивото от 2,2 лева за литър, сега то е 2,7 
лева за литър, което е 23% поскъпване. Това означава, че цената на билетите трябва да се повиши с около 11, 5% в 
момента, но ако актуализацията е направена при стойност на горивото около 2,4 лева за литър, сега поскъпването може 
да е около 5 на сто. Но бизнесмоделът е такъв, че билетът поскъпва със стойност, равна на половината от увеличението 
на горивото.  
Според Константинов увеличаването на цената на билетите е неизбежно, защото целият резерв в бранша е изчерпан. 
Фирмите вече нямат възможност за оптимизация на разходите нито по отношение на пътникопотока, нито при свиване 
на разходите. Затова сега единственото, което може да се направи, е коригирането на стойността на услугата за крайния 
потребител. Всяка промяна на цената на билета променя запълваемостта на курсовете, не само заради поскъпването на 
услугата. Според мен пътниците са уплашени и това влияе по-силно при решението им да пътуват, коментира още 
Константинов.  
В момента цените на билетите са приблизително на равнището от 2007 година, ако има на места ръст, той е от порядъка 
на 5-6 процента. Тогава обаче дизелът се е продавал за около лев по-малко. Това означава, че цените на билетите 
значително са изостанали от тези на горивото. Освен това не трябва да се забравят и парите, които се дават, за да се 
поддържат превозните средства. Има промени в стойностите на авточастите, гумите, както и в разходите, които се 
правят за персонала, като заплати и осигуровки.  
За подобни стойности на превозите може да се говори при идеална ситуация, при която пътникопотокът не намалява. В 
момента според представителите на автобусните превозвачи средната запълваемост на автобусите е около 32%.  
 
√ Едва 20% от домакинствата са имали спестявания през 2011 г. 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/196096_%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0+20%25+%D0%BE%D1%82+%D0%B4%D0
%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%
B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+2011+%D0%B3. 
Едва 20 на сто от домакинствата в страната са имали спестявания през миналата година. Това сочи доклад на Световната 
банка, направен съвместно с институт „Отворено общество“, за благосъстоянието на хората. Според данните едва 6-7 на 
сто от най-бедните хора са разполагали със заделени средства. Богатите обаче са разполагали със значително повече 
спестявания. От доклада става ясно, че именно те са използвали тези пари, за да уравновесят доходите си по времето на 
криза. Относно кредитната задлъжнялост от участвалите в изследването 2400 домакинства около 4 на сто от запитаните 
са обяснили, че имат ипотечен заем. Ниският процент на изтеглените жилищни заеми от своя страна е намалил 
финансовия риск за хората. Равнището на потребителските заеми също е нормално в страната. Според данните около 20 
на сто от бедните са изтеглили заем, докато при богатите процентът е около 40 на сто, но и в двата случая нивото не е 
притеснително. Експертите отчитат, че достъпът до кредитиране в краткосрочен план би имал положително влияние за 
домакинствата, защото така те по-лесно ще разпределят ресурсите и ще защитят основните си разходи.  
От началото на 2010 г. до 2011 г. бедността в страната е продължила да нараства, става ясно от доклада. Най-сериозни 
трусове е усетило градското население, което е по-силно засегнато от безработицата и намалените доходи. Глобалната 
икономическа криза от 2009-2010 година е ударила българските домакинства главно чрез пазара на труда и увеличената 
безработица и намаленото работно време. Въпреки че кризата е предизвикала значително намаляване на брутния 
вътрешен продукт, България е успяла да намали най-тежките последици за жизнения стандарт на хората благодарение 
на адекватната си политика за социална защита, отчитат експертите от Световната банка.  
Според Емил Тешлюк, старши икономист във финансовата институция, кризата през 1997 г. е била много по-драстична и 
сериозна за българските домакинства, отколкото сегашната. Той обясни, че увеличените социални трансфери са 
позволили на гражданите да не изпадат в големи затруднения и се е наложило да затегнат коланите, но с по-ниски 
проценти. Семействата са ограничили битовите си разходи, разходите за храна, както и инвестиции за превантивни 
грижи и образование. Българите са възприели стратегията да компенсират намалените доходи с повече работа, но да го 
направят са успели само високообразованите, допълни Тешлюк.  
В доклада се посочва, че кризата не е променила съществено профила на бедност. Домакинствата с най-голям риск от 
бедност са тези, в които главата на домакинството е безработен, тези, в които няма образование, както и домакинствата 
на самотните майки и многодетните семейства.  
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√ Безработицата сред младежите гони 30% 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/196104_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%
B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B
6%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8+30%25 
Безработицата сред младежите в България остава висока и вече гони 30 на сто, стана ясно от данните на НСИ за 
четвъртото тримесечие на миналата година. Това означава, че 72 900 души между 15 и 24 години не са могли да си 
намерят работа. Като цяло безработицата у нас в края на декември е 11,4%, или 380 000 души. На годишна база хората 
без работа са се увеличили с 0,2 пункта. Продължително безработни (от една или повече години) са 212,3 хил., или 
55,7%, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. броят им се увеличава с 6,3%.  
През четвъртото тримесечие на 2011 г. работещите са 2,95 млн. души, или 45,7% от хората, които са на 15 или повече 
години. Намалението спрямо октомври-декември 2010 г. е с 68,5 хил. души. В частния сектор изкарват препитанието си 
72,5% от работещите, а в обществения – 27,5%. 
Междувременно анализ на БСК показа, че нараства броят на длъжностите, изискващи по-висока образователна 
квалификационна степен. Главните причини за трудното намиране на персонал са отлив на младите хора от 
техническите специалности (44% от предприятията са посочили този отговор), както и несъответствие на 
образователните стандарти, ниско качество на професионалното и висшето образование и други. Според изследването 
резултатите по сектори показват, че най-голям дефицит на млади хора с технически специалности има в сектор 
машиностроене.  
За да се запазят младите кадри, във Великобритания например стартираха програма за борба с безработицата сред 
младите хора, чиято стойност възлиза на 126 млн. лири, съобщи "Гардиън". Тя предвижда раздаването на бонуси за 
компании, които осигурят работно място или някакъв вид обучение на 16-17-годишни жители на Острова. За всеки 
подпомогнат младеж фирмата първоначално ще получава по 2200 паунда. Допълнителни премии са гарантирани, ако 
юношата продължи да се развива. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Шефове заливат трудовата борса 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-02-22&article=400574 
Дребни предприемачи все по-често се отказват от собствения бизнес и се вливат в редиците на безработните или 
наемните работници. Това показват данните на НСИ за работната сила през последното тримесечие на 2011 г. Броят на 
хората, които са се занимавали със собствен бизнес или друга самостоятелна дейност, е намалял с 38 700 в сравнение 
със същия период на 2010 г. Така спадът в заетостта на дребните предприемачи е с над 10% за година. С 29 800 е 
намалял общият брой на наетите през последното тримесечие на миналата година. Спрямо края на 2008 г. обаче, когато 
кризата навлезе в България, броят на заетите е паднал с 300 хил. 
Официално безработните в страната са 380 900 през последното тримесечие на 2011 г. Според НСИ това е безработица 
от 11,4%. Половината от хората без работа си стоят вкъщи над година. 
Жените обаче по-добре от мъжете запазват работата си или намират нова, сочат данните на НСИ. Спадът в заетостта се 
дължи предимно на намаление на работещите мъже с 1,1% през последното тримесечие на миналата година. При 
жените дори има лек ръст на заетостта. 
Ръстът в безработицата също се дължи в по-голяма степен на оставащите без работа мъже. В края на 2011 г. при тях 
безработицата е 12,8%, докато за жените е 9,9%. Но все още процентът на работещите мъже е по-висок - 60,6%, срещу 
56,8% за дамите. 
Намаляват заетите в туризма 
оплакаха се от бранша. С над 7% само за година са намалели наетите в туризма по Черноморието. Тенденцията отчете 
статистиката във Варна. Хотелиерството и ресторантьорството се нареждат на трето място по спад на заетатостта. 
Секторът на търговията е пратил най-много безработни на борсата - близо 13%. В туризма има и намаление на 
възнагражденията, макар и само с 0,7%. Според данните на статистиката заплатата в бранша остава една от най-ниските 
във Варна - 539 лв. Кризата, а и по-големите харчове, свързани с поскъпването на тока, горивата и хранителните стоки, 
доведоха до по-ниско заплащане в бранша, рязане на допълнителни бонуси и премии, коментира доц. Стоян Маринов 
от УС на Варненската туристическа камара. Целогодишните работещи хотели по морето са намалели наполовина.  
7 пъти повече руснаци  
приемат родните курорти. Това е увеличението на братушките, почиващи у нас за последното десетилетие, обяви в 
Пазарджик председателят на българо-руската търговско-промишлена палата Желю Добрев. През 2000 г. у нас е имало 
52 000 руски туристи, а през 2011 г. курортите ни са посетени от над 400 000 руснаци. България изнася за Русия най-
много медикаменти - близо 40%, следвани от арматурни артикули, вина и части за автомобили, посочи още Добрев. 
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Вестник Капитал Daily 
 
√ Новите работни места ще настигнат съкратените 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2012/02/21/1771539_novite_rabotni_mesta_shte_nastignat_sukratenite/ 
Пазарът на труда ще се стабилизира през тази година и за пръв път от началото на кризата в България ще се създадат 
толкова работни места, колкото в други фирми ще бъдат закрити. Това прогнозира за "Капитал Daily" главният 
икономист на Уникредит Булбанк Кристофор Павлов. 
Ако предвижданията му се потвърдят, това ще е сигнал и за общо съживяване на икономиката. Причината е, че заетостта 
следва поръчките и натоварването в компаниите, а увеличаването й означава, че бизнесът вижда перспективи за растеж. 
Във вторник националната статистиката публикува и данните за работната сила през четвъртото тримесечие на миналата 
година, които допълват картината. 
Кой губи и кой печели 
Лидер в оживлението са фирмите за технологични услуги, които през миналата година са наели нови 5.8 хил. души, а 
през тази година ще създадат още около 7.5 хиляди работни места. Самият сектор ще продължи да се развива и в 
средносрочен план нуждата от квалифицирани специалисти може да увеличава заетостта в него с по 20% годишно 
според Павлов. 
В сектори като промишленост и търговия обаче броят на работните места ще намалее (новоразкритите ще са по-малко 
от съкратените) с по 9000. В същото време ще се обособят сектори, в които все повече ще се предлага работа, но тя ще е 
за квалифицирани работници със специални умения. Фирмите, предлагащи аутсорсинг на счетоводни и правни услуги, 
както и консултантите в областта на човешките ресурси се очаква да предложат работа на 11.5 хил. души, след като през 
миналата година са наели 9.2 хил. 
Подобна тенденция се забелязва и в анкета на Българската стопанска камара. Допитването е проведено сред 
предприемачи и мениджъри и показва, че най-малко е търсенето на работници с докторска степен и с основно 
образование. Най-нужни са хората със средно специално образование, следвани от висшистите. Така в момента най-
голямо е търсенето за изпълнителски и експертни длъжности. 
Дребният бизнес понася удари 
Най-засегнати от кризата продължават да са дребният бизнес и семейните фирми, ако се съди по данните на НСИ за 
работната сила през четвъртото тримесечие на 2011 г. Намалението на заетите засяга в по-голяма степен лицата, които 
имат собствен бизнес или извършват друга самостоятелна дейност, в сравнение с наетите лица. Самостоятелно заетите 
лица (включително работодатели и неплатени семейни работници) намаляват с почти 39 хил. (10.2%), а наетите - с 30 
хил. (1.1%). През четвъртото тримесечие на 2011 г. работодателите са 3.4% от всички заети, 7.3% са самостоятелно заети, 
ненаемащи работна ръка. Най-много са наетите - почти 88.5%. 
Дефектът може да стане ефект 
Продължава да се увеличава и броят на хората в трудоспособна възраст, които не работят, защото или учат, или са се 
отказали да търсят заетост. Стандартите за измерване на населението в трудоспособна възраст обхващат всички здрави 
лица между 15- и 64-годишна възраст. От тях икономически активните (заети и самонаети) в края на миналата година са 
били 66.3%. Безработните пък са били 11.4%, но от тях само 6% активно търсят работа. 
Така се формира група от 1.6 млн. души икономически неактивни хора. Техният брой е нараснал с 200 хил. в сравнение 
със същия период на миналата година според НСИ. Увеличението идва основно от обезсърчените. 
В категорията икономически неактивни влизат още хора с ниско образование, както и българи, които по лични причини 
не желаят да работят или са ранно пенсионирани (категорийни работници и военни в трудоспособна възраст). 
"Това е големият ресурс, който върне ли се на пазара на труда, икономиката ще отчете голям ръст", коментира 
Кристофор Павлов. 
Големите градове 
За тревожна тенденция обаче сигнализира анализаторската компания "Индъстри уоч". Според нейния управляващ 
партньор Георги Стоев компаниите нямат много възможности за избор къде да разположат новите си производства. 
"Пазарът на работници, подходящи за базови и средни позиции, изглежда, е концентриран в няколко от големите 
областни градове. По‐малки населени места също могат да предложат труд на нови инвеститори, но там възможностите 
са ограничени, особено при интерес за относително голяма нова заетост, ангажираща повече от 1000 души", допълва 
Стоев. Според него 57% от наемния труд е концентиран в петте най-големи 5 области, а две трети от работната ръка 
живеят в най-големите 8 области. 
Минималната заплата в България остава най-ниска в ЕС 
Българите продължават да получават най-ниски минимални заплати в Европейския съюз. Това показват последните 
данни на Европейската статистическа служба (Евростат), които са валидни към началото на 2012 г. В България 
минималната работна заплата е 138 евро (270 лева). 
Румъния, с която влязохме заедно в ЕС, продължава да е с по-висока минимална заплата от тази в 
България - 162 евро на месец. 
В северната ни съседка обаче животът е по-скъп и затова с минималната работна заплата в България и в Румъния може 
да се купи почти еднакво количество продукти от първа необходимост. 
В другия край на скалата по доходи за най-бедните са Белгия, Холандия, Ирландия и най-вече Люксембург, където 
минималната работна заплата достига 1801 евро и е най-високата в съюза (виж графиката). 
Страната ни се нарежда в средата на Европа по един друг показател - съотношение на минималната заплата към 
средния брутен доход. Към януари в България минималното заплащане е било 35% от средното. В тази класация водачи 
са страни с висока минимална заплата като Ирландия и Люксембург или ниска средна. 
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В последното си изследване на трудовия пазар "Индъстри уоч" коментира, че нетните заплати за средни изпълнителски 
и експертни позиции са около 740 лв. в столицата (след удръжките за данъци и осигуровки), в диапазона 550-600 в 
големите морски градове, и около 500 лв. в Пловдив, Русе и Стара Загора. 
 
√ Една трета от доходите на българите идват от социални плащания 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/02/21/1771517_edna_treta_ot_dohodite_na_bulgarite_idvat_ot_s
ocialni/ 
"В Европа има различни проблеми, които кризата разви или задълбочи, но докато на Запад това е задлъжнялостта, в 
България е бедността. 
Социалните плащания от държавата като пенсии, обезщетения и помощи са се увеличили значително в последните три 
години и представляват цели 34% от средния доход на населението у нас за 2010 г. За сравнение - през 2008 г. те са били 
27% от средния доход. Това отчитат икономистите от Световната банка и институт "Отворено общество" в доклада за 
влиянието на кризата върху най-уязвимите групи в България и начините им за справяне с трудностите. Значително са се 
увеличили и средствата по други мерки за т.нар. социална защита, които не включват директни плащани - например 
инвестиции в инфраструктура за хора с увреждания, различни програми за интеграция и др. Така общият дял на 
средствата за социална защита от БВП през 2010 г. достига почти 13% при 11% седем години по-рано. Донякъде 
изненадващ е изводът в доклада, че въпреки добре известните дефекти на държавното социално подпомагане именно 
то е помогнало на най-уязвимите групи в България да не пострадат толкова тежко от ефектите на икономическата криза 
в периода 2010-2011 г.  
По-защитени, но и по-бедни 
"В периода от 2009 г. насам социалните помощи по редица мерки и програми са се увеличили значително, включително 
с около 20% са нараснали минималната заплата, минималната пенсия, обезщетенията за безработица и др. Въпреки че 
тези средства невинаги достигат до точните групи хора и невинаги покриват конкретните им нужди, това увеличение на 
социалните плащания все пак помогна на много хора", каза Емил Тешлюк, старши икономист в Световната банка и 
съавтор на доклада. Данните на банката показват, че има и известно увеличение на бедността - само за година - от 
февруари 2010 до февруари 2011, тя е нараснала с близо 2% и в тази група попадат цели 23% от населението. Според 
доклада обаче този процент би бил по-голям без социалната защита. "За мен е новост, че социалната система се е 
справила в дългосрочен план. Все пак е хубаво, че поне най-бедните са намерили защита в нея", коментира икономистът 
Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии. 
Дефектите в ефекти 
Според доклада на Световната банка обаче в по-глобален контекст България е била в изгодната позиция да се бори с 
кризата само на един основен фронт - пазара на труда. "България имаше късмета да влезе в кризата с бюджетен 
излишък. Това позволи не само увеличение на някои основни социални плащания, но също така не се наложи 
държавата да ограничава основни услуги, например в здравеопазването и образованието. Нещо, което други трябваше 
да направят", казва Тешлюк. 
Фактът, че в България финансовите пазари все още не са твърде развити, също е изиграл положителна роля в контекста 
на кризата. "На практика не много домакинства усетиха кризата през финансовите пазари – например да не могат да си 
изплатят ипотеката или да нямат достъп до кредит, защото потребителите на тези услуги в България са малък дял от 
населението за разлика от Западна Европа или САЩ", твърди икономистът. Така на практика българските семейства и 
домакинствата са усетили кризата основно чрез увеличената безработица, намаленото работно време и заплащане. 
Преосмисляне на бюджета 
В началото на 2010 г. само 5% от активното население заявява в анкетите за доклада, че е засегнато от безработица, но 
34% са със сътресения в доходите. За да минимализират ефектите, домакинствата в България са опитвали едновременно 
да ограничат харчовете и да повишат доходите си чрез допълнителна работа, "неформални" канали (преводи от 
роднини в чужбина или заеми от приятели) и достъп до повече социални плащания. Хората не са спрели да потребяват в 
кризата, просто купуват различен вид продукти, се твърди в доклада. Така например през 2009 г. продажбите на стоки за 
дълготрайна употреба са спаднали с 19% спрямо 2008, докато тези на храни и напитки са се повишили с 6%. Масово 
потребителите са ограничили използването на комунални услуги - 41% от населението, други 29% са се пренасочили към 
по-евтини основни храни, а по-малко са се лишавали от здравни услуги, лекарства и др. 
Предизвикателство 
Намирането на работа и допълнителна заетост се е оказало проблем за много хора, но най-вече за тези с ниско 
образование и квалификация, както и за различни малцинствени групи. Над 60% от тях не са успели да си намерят 
работа в периода 2010-2011 г. "Пазарът на труда ще остане огромно предизвикателство. Фирмите ще работят с по-
малко, но по-квалифицирани хора, така че повишаването на квалификацията трябва да е приоритет номер едно", каза 
бившият социален министър Иван Нейков. "Това е проблем в целия свят – активирането на никсоквалифицираните хора 
без добро образование е много скъпо, а освен това само паричните стимули не им действат", казва и Тешлюк. 
 
√ Сделката, която не решава нищо 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2012/02/21/1771547_sdelkata_koiato_ne_reshava_nishto/ 
Вчера Европа избра да налее още 130 млрд. евро в Гърция и да извие ръцете на частните кредитори да поемат още по-
големи загуби, вместо да потъне в неизвестността на един хаотичен фалит. Така Брюксел направи може би най-голямата 
крачка към избягване на надвисналия над Атина фалит на 20 март, когато предстои плащане на 14.5 млрд. евро дълг, за 
което просто няма пари. 
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Не искаме да сме лоши пророци, но с това Гърция не е спасена. Първо, дори и в краткосрочен план има много неясноти 
пред реализирането на споразумението. Второ, дори да се случи, предвиденото в изявлението на Еврогрупата 
преструктуриране на гръцкия дълг пак може да се окаже, че представлява технически фалит. И, трето, дори Гърция да 
изпълни всичко по книга, дългът й ще се свие до 120% от БВП през 2020 г. - ниво, което трудно може да се нарече 
устойчиво. А предвид всекидневните улични бунтове и падащата подкрепа за водещите партии има сериозна опасност 
плановете да се провалят. 
Такива дългосрочни прогнози просто са обречени да не познаят и затова свидетелства и поредният анализ за 
устойчивост на гръцкия дълг на самата тройка от МВФ, ЕЦБ и Европейската комисия. Маркираният като строго секретен 
документ изтече по медиите часове преди договарянето на новия спасителен план и той показва, че само за четири 
месеца от октомври 2011 г. насам прогнозите за Гърция трябва да се ревизират сериозно надолу заради новите данни. 
И така, да видим проблемите поред: 
Дела и пак дела 
Пред самото споразумение предстоят още доста стъпки, за да се превърне в реалност. Повечето от тях се приемат за 
формалност, но има и такива, които могат да се окажат съвсем реални пречки. Очаква се още днес Гърция да покани 
частните си кредитори да приемат да заменят държани от тях книжа за 206 млрд. евро с такива на стойност под 
половината на тази сума. След срещата в Брюксел гръцкото финансово министерство обяви условията на замяната. 
Освен договорените параметри те включват и очаквана заявка от правителството да промени местното законодателство, 
така че за съществуващите книжа да се въведе т.нар клауза за колективно действие. Тя ще направи решенията на 
мнозинство от 70% от облигационерите по дадена емисия обвързващи и за останалите. 
Това ще позволи, дори и да има кредитори, нежелаещи да приемат доброволно замяната, тя да им бъде наложена, а 
освен това по идея трябва да предотврати и фалита, тъй като, ако на падежа Гърция не плати всичко дължимо дори и на 
един кредитор, неприел доброволно преструктурирането, тя технически може да се окаже във фалит. А ако плати цялата 
сума на неприелите, това ще е удар за съгласилите се на отстъпка. 
Пред тази схема има един голям риск и той е от съдебни дела от недоволни кредитори. В зависимост от тълкуването 
както промяната на условията със задна дата, така и отделно договорените условия за ЕЦБ могат да бъдат атакувани, 
което също ще изяде ценно време. Проблеми обаче има и по други линии. Гърция все още трябва да уточни 325 млн. 
евро допълнителни бюджетни разходи, както и да приеме поправка в бюджета, която да го ореже с общо 3.3 млрд. 
евро. През следващата седмица парламентите на голяма част от страните в еврозоната трябва да ратифицират 
спасителния пакет. Предстои и среща на МВФ в средата на март, където трябва да се определи степента на участие на 
фонда. Там може да има натиск от държави извън Европа МВФ да не увеличава рисковата си експозиция към Гърция. 
А освен всичко има неяснота и доколко Европейският фонд за финансова стабилност може бързо да набере нужните 
средства от пазарите, за да финансира операцията. Изплащането на договорените 130 млрд. евро ще е поетапно, но още 
преди замяната на дълга спасителният фонд трябва да разполага грубо с поне 70 млрд. евро. На първо място, според 
споразумението, за да се съгласят кредиторите на сделката, 15% от номинала на книжата им, или 31 млрд. евро, трябва 
да се изплатят веднага. Освен това трябва да се предвидят и средства за рекапитализиране на гръцките банки, които са 
най-големите държатели на държавен дълг. Макар доскоро да се приемаше, че за тази цел ще са нужни 20-30 млрд. 
евро, в анализа на тройката се споменава дори и число от 50 млрд. евро. 
Какво е договорено: 
- Страните, членки на еврозоната, поемат ангажимента, ако са изпълнени условията, да предоставят чрез Европейския 
фонд за финансова стабилност до 130 млрд. евро. МВФ също ще участва, но до какъв размер ще бъде обявено през 
март. Според германския финансов министър Волфганг Шойбле фондът ще участва с 13 млрд. евро плюс 10 млрд. евро, 
останали неизползвани от предишния спасителен план за страната 
- Мерките, приети от лидерите на еврозоната и Гърция, трябва да свият дълга на страната до 120.5% от БВП през 2020 г. 
- Частните инвеститори в гръцки дълг трябва да приемат 53.5% отписване от номиналната стойност на държаните от тях 
книжа на страната, което се равнява на 107 млрд. евро. Това е повече от договорените между кредиторите и Брюксел 
50% през октомври 2011 г. и повече от изчислените при този дисконт реални загуби от 70%. Според JPMorgan реалните 
загуби така се равняват на около 75% 
- Досегашните книжа на частните инвеститори ще бъдат заменени с нови. Те ще бъдат с по-нисък купон от 
предварително исканите от тях 4%. Купонът по новите книжа ще започва от 2% и ще нарасне на 3% от 2015 г. до 2020 г., 
като след това ще е 4.3% до 2042 г. Среднопретеглената лихва за първите осем години ще е 2.63%, а за целия 
тридесетгодишен период - 3.65% 
- ЕЦБ ще прехвърли печалбите от държания от нея гръцки дълг на централните банки на страните от еврозоната. Те на 
свой ред ще прехвърлят част от тях на Гърция, което трябва да помогне за свиването на съотношението дълг към БВП 
- Държавите членки със задна дата ще намалят лихвите по двустранните им заеми към Гърция с 0.5 процентни пункта до 
1.5 
- Европейската комисия ще засили контрола си над Гърция чрез "разширено и постоянно присъствие" 
- Гърция ще държи в специална сметка сума, равняваща се на плащанията по дълга й за следващите три месеца 
- С конституционни промени "възможно най-скоро" Гърция трябва да въведе приоритет на обслужването на дълга пред 
другите плащания. 
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√ Брюксел предлага мерки на пожар за одиторите 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2012/02/21/1771212_brjuksel_predlaga_merki_na_pojar_za_oditorite/ 
Новата Европейска директива за задължителния одит на предприятията от обществен интерес (банки, застрахователи, 
компании листвани на борсата и др. финансови институции) ще доведе до свръхрегулиране, повече бюрокрация и в 
крайна сметка ще оскъпи на одиторските услуги. Това каза Васко Райчев, зам.-председател на Института на 
диполмираните експерт-счетоводители (ИДЕС) в България и председател на "Делойт България" на дискусия по повод 
готвените промени в Директира2006/43 на ЕС. Той допълни, че една голяма част от мерките, които Брюксел предлага, са 
рязка намеса във взаимоотношенията между одиторите и техните клиенти (виж карето). 
С две ръце против 
От Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители се обявиха категорично против предложението на Брюксел 
хора, които не са от бранша да могат да бъдат собственици на одиторски фирми. Според Васко Райчев причината е, че 
ще се увеличи риска за независимостта на одиторите. Той допълни, че в България този риск е доста голям, тъй като има 
няколко групи крупни собственици на компании, които ако станат и акционери в одиторски фирми, тогава ще могат да 
влияят и на одиторите. 
ИДЕС също се обявиха против единния одиторски пазар, тъй като във всяка страна има специфично данъчно и търговско 
законодателство, което се познава много по-добре от местните играчи. Освен това свободното навлизане на чужди 
одитори в България би дестабилизирало малкия и все още неукрепнал сектор. Това и сега може да става, но след като 
чуждият одитор мине тест за пригодност. 
Дипломираните експерт счетоводители не одобриха и задължителната ротация. Те смятат, че това ще намали 
познанията за бизнеса, който се одитира, а за компаниите през първите 1-2 години одитите ще се оскъпят. Според 
одиторската гилдия за пореден път Брюксел предлага мерки на пожар, които не са били обсъдени в отделните страни 
членки. 
Има време за промени 
Промените в директивата не са окончателни и подлежат на промяна, тъй като всяка страна представя своето виждане за 
предложените мерки. Междинната позиция на България е, че страната ни не подкрепя либерализацията на одиторските 
услуги (т.е. неодитори да са собственици на одиторски фирми). Страната ни е против единния одиторски паспорт и освен 
това има риск от изкуствено завишаване на цените заради предложението одиторите да не предлагат др. услуги извън 
тези, които са им присъщи. Това каза Николай Чаталбашев, председател на Комисията за публичен надзор над 
одиторите. 
Финалният вариант на директивата се очаква да бъде приет чак в края на тази година, а промените евентуално да влязат 
в сила от началото на 2013 г. 
Какво предлага ЕК: 
1. Неодитори да могат да бъдат собственици на одиторски компании. 
2. Създаването на единен европейски одиторски паспорт, т.е. всеки одитор да може да работи във всяка страна-членка 
на ЕС. 
3. Задължителна ротация на одиторските фирми на 6 години - например в Италия на 9 г. фирмите сменят одиторите си. 
4. Да се премахнат ограниченията за избор на одиторски компании само от Голямата четворка (Делойт, КПМГ, Ърнст и 
Янг и Прайс Уотърхаус Купърс). Сега в някои случаи, за да получи една компания кредит, банката изисква нейният отчет 
да бъде одитиран от някой одитор от Голямата четворка. 
5. Опростен одит на малките и средни фирми 
6. Забранява се на одиторите да предлагат на клиентите си си например данъчни услуги, счетоводни и инвестиционни 
консултации, правни услуги и др. 
7. Одиторските доклади да се приспособят към нуждите на потребителите 
 
Вестник Труд 
 
√ Европа пак спаси Гърция от фалит 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1242672 
Еврозоната одобри рано във вторник нов спасителен финансов пакет за Гърция на стойност 130 милиарда евро, за да я 
избави от хаотичен фалит. 
След 13-часово заседание финансовите министри на страните с единната валута казаха “да” на мерките за намаляване 
на гръцкия дълг до 120,5% на сто от брутния вътрешен продукт до 2020 г. от над 160% сега. Сделката подлежи на 
ратификация от парламентите на 17-те държавите в еврозоната. 
Тя стана възможна, след като частните кредитори на страната се съгласиха да отпишат 53,5 на сто от номинала на 
гръцкия дълг в портфейлите си. Това означава загуби от почти 70 на сто от пазарната му стойност. 
107 млрд. евро дълг по-малко 
Сегашната сделка ще намали гръцкия дълг, който е около 350 млрд. евро, със 107 милиарда евро. По голямата част от 
пакета е предназначена за замяната на досегашните гръцки облигации с нови с падеж между 11 и 30 години и лихви от 
2% до 2014 г., 3% до 2020 г. и 4,3% след това. 
За всеки 100 евро обменен дълг кредиторите ще получат гръцки облигации с номинална стойност 31,5 евро и книжа на 
Европейския инструмент за финансова стабилност с номинал 15 евро. 
От пакета на стойност 130 млрд. евро тридесет милиарда евро са стимул за частните банки да приемат замяната на 
облигациите, която се очаква да започне на 8 март и да приключи за три дни. Други 23 милиарда евро ще отидат за 
рекапитализация на гръцките банки, а 35 милиарда ще помогнат на Гърция да изкупи обратно свои облигации. 
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На 20 март Гърция трябва да направи вноска от 14,5 милиарда евро по дълга си. 
Като част от сделката Европейската централна банка ще разпредели между националните банки печалбата при падежа 
от 38 млрд. евро гръцки облигации, които е изкупила, а те ще ги прехвърлят на правителствата, за да им позволят да 
облекчат още дълговото бреме на Атина. 
Засилен надзор 
Вторатаспасителнапрограма за Гърция ще бъде съпроводена от засилен надзор от страна на нейните кредитори, заяви 
европейският комисар по икономическите и валутните въпроси Оли Рен. “Спасителният план за Гърция се основава на 
стриктни условия: той предвижда да се засили надзора над Гърция и налагане на постоянна мисия на Еврокомисията на 
място с цел подпомагане на страната да модернизира държавния си апарат, изтъкна еврокомисарят. Изпълнението на 
условията по плана от Гърция ще се осигури от отделна сметка, съдържаща достатъчно средства за обслужване на дълга 
й в продължение на три месеца, допълни Рен. 
Управляващата директорка на МВФ Кристин Лагард каза след заседанието на финансовите министри в Брюксел, че 
Управителният съвет на фонда ще разгледа втората програма за помощ на Гърция през първата седмица на март. Тя 
допълни, че средствата за Атина от МВФ ще зависят от увеличението на европейските спасителни фондове. 
Увеличават фондове? 
Шефът на еврогрупата - люксембургският премиер Жан-Клод Юнкер, изрази оптимизъм, че на следващата среща на 
върха на еврозоната в началото на март ще бъде увеличен капацитетът на тези фондове. Става дума за Европейския 
инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), в който от 440 млрд. евро са останали около 250 млрд. евро, и Европейския 
механизъм за стабилност (ЕМС), който ще го наследи през юли с капацитет 500 млрд. евро. Има очакване той да нарасне 
до 750 млрд. евро. 
Успехът на програмата зависи от това дали гръцката икономика, която е вече пета година в рецесия, ще се върне към 
растеж и дали следващите правителства ще спазват ангажиментите за финансова строгост, поети в замяна на дълговите 
облекчения. 
Страната продължава да се тресе от протести срещу драстичното орязване на разходи и предстоящото преструктуриране 
на икономиката, което трябва да повиши конкурентоспособността й. През април идват и предсрочни избори. 
Това е втората поред спасителна програма за Гърция. Първата, на стойност 100 млрд. евро, приета през май 2010 г., не й 
помогна да се върне към платежоспособност - главно заради рецесията и неуспеха на правителството да направи 
решителни стъпки в приватизацията, свиването на държавата и събирането на приходите. 
Нобелист: Триумф на надеждите над реалността 
Триумф на надеждите над реалността. 
Така носителят на Нобелова награда за икономика от 2008 г. Пол Кругман коментира във в. “Ню Йорк таймс” поредния 
спасителен пакет от еврозоната и МВФ за Гърция. 
“Проблемът с всички досегашни мерки е, че политиката на затягане на коланите отслабва икономиката - БВП намалява, а 
отношението му към дълга се влошава”, каза Кругман. И язвително заключи: “Въпреки това сега се очертават още повече 
лишения за гърците. На всички ни е ясно, че и двата реални пътя за изход от кризата - чуждестранни помощи, а не заеми, 
или излизане от еврозоната, биха били катастрофа за политиците.” 
Сред вълната от въздишки на облекчение в ЕС вчера рязко контрастира коментарът на холандския финансов министър 
Ян Кеес де Ягер. “Няма какво да се празнува, това не е последната глава на гръцката трагедия”, заяви той. 
Гръцкият премиер Лукас Пападимос все пак възкликна: “Това е исторически ден за нас, много сме щастливи!” 
Далеч не е ясно дали спасителният пакет ще влезе в сила, посочи АФП. Капаните пред него са проблемните ратификации 
в парламентите на Германия, Холандия и Финландия, набирането на достатъчно желаещи да понесат загуби частни 
кредитори, както и предсрочните гръцки избори през април. 
В Атина още вчера се надигна мощна протестна вълна на крайната левица и на синдикатите, които свикаха за днес 
масови демонстрации. Пресата в един глас оплака “заробването” на страната - тежки икономии и фискално наблюдение 
от ЕС. Най-яркият пример за това е готвената промяна в конституцията така, че обслужването на дълга към частните 
кредитори да е с приоритет пред всички държавни разходи. 
След новината за сделката еврото поскъпна с цял цент спрямо долара, но бързо се върна в изходна позиция. Фондовите 
пазари също останаха предпазливо стабилни. 
 
Вестник Новинар 
 
√ Камелия Лозанова: Повече от 360 000 са безработните у нас 
http://novinar.bg/news/kameliia-lozanova-poveche-ot-360-000-sa-bezrabotnite-u-nas_Mzg0Mzs1MQ==.html 
Работодателите са предпазливи в разкриването на нови работни места, твърди шефът на Агенцията по заетостта 
Камелия Лозанова оглавява официално Агенцията по заетостта от 3 февруари  т.г. На този пост обаче е от 
средата на септември на 2011 година след оставката на своята предшественичка Росица Стелянова. Лозанова има 
20-годишен опит в системата като специалист, началник сектор, началник отдел и директор на дирекция "Бюро по 
труда" - Видин. Магистър е по Славянска филология в СУ "Св. Климент Охридски". Владее писмено и говоримо полски, 
руски и английски език.  
- Г-жо Лозанова, какво е нивото на безработицата у нас? Колко са безработните лица? 
- Според данните на административната статистика на Агенцията по заетостта (АЗ) равнището на безработица през 
януари 2012 г. е 11,1%, с 0,7 процентни пункта по-високо спрямо декември 2011 г. Точната бройка на безработните, 
регистрирани в бюрата по труда, е 365 995 . 
- По-малко или повече са те в сравнение на предходната година? 

http://novinar.bg/news/kameliia-lozanova-poveche-ot-360-000-sa-bezrabotnite-u-nas_Mzg0Mzs1MQ==.html


- Те се увеличават с 23 573 души спрямо декември 2011 г. 
- На какво се дължи това? 
- По наши данни от 1991 г. насам броят на регистрираните безработни в бюрата по труда през януари винаги се 
характеризира със значително нарастване. Основната причина за увеличаването на безработицата в страната е 
същественият ръст на потока от новорегистрирани безработни, освободени от работа, в т.ч. и от субсидирана заетост. 
Заради сезонния фактор търсенето на труд в реалната икономика е слабо. Постъпилите на работа през януари на 
първичния пазар и в субсидирана заетост, включително по схемите на Оперативната програма „Развитие на човешките 
ресурси”, не могат да компенсират големия брой новорегистрирани безработни. 
- Колко хора са си намерили работа през 2011 година чрез агенцията?  
- Над 216 000 безработни лица са включени през 2011 г. в заетост на първичния пазар, по програми, насърчителни мерки 
и по схемите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). Съществена роля за осигуряване на 
заетост през годината има първичният пазар, като на работа директно са устроени 103 000 безработни лица, а над 44 000 
безработни са започнали работа след ползване на услугите за заетост на бюрата по труда. В програми и мерки за заетост 
са включени повече от 48 000 безработни, а в заетост по схеми на ОП РЧР – близо 21 000. 
- Има ли съживяване на пазара на труда и в кои сфери?  
- През 2011 г. в бюрата по труда са били заявени 125 000 места. Това е нарастване с около 1200 места спрямо 2010 г. 
Може да кажем, че процесът на спад в търсенето на работна сила засега е прекъснат. Работодателите обаче, под 
въздействието на кризата, са много предпазливи в разкриването на нови работни места и нарастването на свободните 
работни места в икономиката ще става бавно. През годината частният сектор е обявил близо 81 000 места. Това е 64.7% 
от всички обявени места на първичния пазар. Новоразкритите места са над 10 000, а за сезонна заетост местата са почти 
15 000.  
Спрямо 2010 г., заявените места в бюрата по труда по икономически дейности показва, общо взето, задържане на 
нивата на търсене на работна сила. Известно раздвижване, което може да бъде резултат и от текучество, има в 
държавното управление и административните и спомагателните дейности, в операциите с недвижими имоти, в 
транспорта, във финансовите и застрахователни дейности, в културата и др. 
- Кои професии са най-търсени в момента? От какви кадри има нужда пазарът на труда?  
- Актуалните данни за обявените работни места в бюрата по труда през януари т.г. показват, че най-търсени 
продължават трайно да са работниците в шивашкото и текстилното производство (шивачи, машинни оператори в 
шивашкото и текстилното производство и др.) – за тях има над 1240 места. Запазва се голям интересът към 
преподаватели в начални, основни и средни училища, учители по професионална подготовка и други преподаватели - 
близо 820 места. Интерес има и към продавачи в магазини, на пазари, посредници в търговията и продажбите - над 710 
места. След това се нареждат сервитьори, бармани, готвачи, помощници при приготвяне на храна и управители на 
хотели и ресторанти. Там обявените места са близо 540. Над 340 са местата за работници в преработващата 
промишленост. За персонал, осигуряващ защита и сигурност, пък са 240. Приблизително толкова са и за 
административен и офис персонал – около 220. За работници в строителството са над 130, а за медицински сестри и 
лекари около 120 места. 
- Безработните претенциозни ли са? Преди време доста свободни места стояха незаети с месеци? А сега? 
- Незаети работни места винаги има в бюрата по труда, защото между тяхното обявяване от работодателите и заемането 
им от безработните лица изминава определен период от време. А ние ги отчитаме към определена дата, това е 
последният ден на всеки месец. Трудовите посредници от бюрата по труда извършват подбор и насочват към 
работодателите най-подходящите като професионални качества безработни лица. Независимо от това остават незаети 
работни места и причините за това са различни – неблагоприятни условия на труд, ниско заплащане, недостиг на кадри с 
определени специалности в отдалечените райони, съчетан с ниска географска мобилност на безработните. Дисбалансът 
между търсенето и предлагането на пазара на труда по отношение на квалификацията се намалява чрез възможностите 
за обучение на безработните лица.  
Към края на януари в бюрата по труда на първичния пазар има незаети 2655 места, което съвсем не е голямо число. 
Поради ограниченото търсене на работна сила през зимата незаетите места намаляват и се наблюдава по-висока 
усвояемост на работните места – за януари тя е 85%. 
Относно въпроса за претенциозността на безработните искам да кажа, че процесът на предлагане и приемане на работа 
в бюрата по труда е регулиран. Съгласно Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) трудовите посредници предлагат на 
безработното лице подходящо свободното работно място и ако то откаже, се санкционира, т.е. регистрацията му в 
бюрото по труда се прекратява. А в закона е дефинирано коя работа е „подходяща”. 
- Имате ли данни за това колко българи са заминали да работят в чужбина през 2011 г. и колко са се върнали у нас 
заради кризата?  
- Броят на българите, които са работили в чужбина и са се регистрирали в бюрата по труда, след като са се завърнали в 
страната в резултат на кризата, за 2011 г. са почти 5000. Техният дял от всички новорегистрирани безработни, средно за 
годината, е 1,2%. 
- Какви документи са нужни и в какъв срок трябва да се подадат за схемата „По-близо до работа”, за да се включи 
човек в нея?  
- Схемата “По-близо до работа” е една от новостартиралите схеми по програмата „Развитие на човешките ресурси”. В 
края на октомври 2011 г. в бюрата по труда в цялата страна започна приемането на заявления от работодатели и 
новонаетите от тях лица, желаещи да се включат. За тези три месеца от ноември до януари общо 224 лица и 54 
работодатели са подали документи. Целева група са новонаети лица през първия месец от сключването на договора им. 
Те трябва да отговарят на следните условия: трудовият договор да е сключен за срок не по-малък от 6 месеца, работното 



място да не е отдалечено на повече от 80 км от населеното място по настоящ адрес, както и да не ползват средства на 
друго основание за същия разход. Сред другите условия е и да не са командировани и трудовата им дейност да не е 
обичайно свързана с пътуване. Не трябва и предходните 12 месеца да са били наети при същия работодател, както и да 
не са наети в сферата на селското и горското стопанство, рибарството и аквакултурите. Ограничение има и за заетите в 
държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, системите на народната 
просвета, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната. Те ползват преференции за 
организиран транспорт. 
- Какви цели си поставяте през 2012 година?  
- Увеличаването на заетостта чрез бързо и ефективно устройване на работа на безработните на първичния пазар на 
труда, по програми, мерки и схеми по ОП РЧР е една от тях. По отношение на трудовото посредничество ще продължи 
активната работа с работодателите за обявяване на повече работни места на първичния пазар. Ще се провежда 
специална политика спрямо големите работодатели, които разкриват голям брой работни места на пазара на труда; ще 
продължи да се прилага индивидуалният подход в работата с неравнопоставените групи на пазара на труда, вкл. 
безработни от ромски произход. 
Ще се реализират активни програми за субсидирана заетост на безработни от неравнопоставените групи на пазара на 
труда. Със средства от държавния бюджет ще бъде осигурена заетостта на над 26 000 безработни лица. Ще се насърчава 
предприемачеството на безработните. Другият приоритет на Агенцията по заетостта за 2012 г. е повишаване качеството 
на работната сила чрез придобиване на нова квалификация. АЗ стартира 2012 г. с голяма кампания за набиране на 
работници за работа в селското стопанство в Испания и се очаква над 1100 лица да започнат работа. Предстоят 
интервюта за работа в Германия в сферата на ресторантьорството и хотелиерството. В края на 2011 г. беше подписана 
спогодба с Израел за посредничество за работа. Първата оферта се получи в началото на януари тази година и вече тече 
кампания за набиране на български строителни работници за Израел. 
 


