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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 

Bloomberg TV 
 
√ Трябва още повече да се облекчи вносът на работници от чужбина 
Васил Велев, председател на УС на АИКБ, Светът е бизнес, 01.03.2018 
Компании, които са правили проучване и не са инвестирали тук, заради липсата на човешки ресурси, са десетки и стотици. 
Това е най-острият проблем, който стои пред икономиката на страната, той задържа нашето развитие. Така коментира 
липсата на работна ръка Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в 
ефира на „Светът е бизнес“ с водещ Ивайло Лаков. 
„Липсват хора за работа с всякаква квалификация. Скоро стана ясно, че Асоциацията на овцевъдите търси 1000 пастири. 
Като тръгнем от хора, за чиято работа не се предполага никаква квалификация, и стигнем до ИТ сектора, където вчера при 
връчването на наградите на БАИТ председателят каза, че това е болезнено остър проблем“. 
Според него това не е проблем за големите компании, защото те ще си намерят кадри от държавни администрации и от 
банки, като дават добри заплати. 
„Той е проблем за икономиката, за малкия и средния бизнес, които няма да могат да въвеждат информационните 
технологии и да цифровизират индустрията“. 
Велев смята, че у нас този проблем не се решава адекватно. 
„Има всякакви популистични възгласи, че ако внесем работници от чужбина, ще замръзнат заплатите. Нищо такова няма 
да се случи. Ние трябва да облекчим още повече вноса. Много малко от предложенията, които направихме, бяха приети 
именно от такива неоснователни страхове. А всъщност това, което предложихме, е да се следва европейското 
законодателство. Ние тук имаме много ограничения, които въобще не са предвидени в него“. 
За повече информация вижте видеото. 
 
В. Дума 
 
√ Работодателите не искат по-широки правомощия за омбудсмана 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати официална декларация до държавния глава 
Румен Радев, в която искат да наложи вето върху приетите на 22 февруари 2018 г. промени в Закона за омбудсмана. 
Измененията в проекта разширяват правомощията на обществения защитник, който получава възможност да се намесва 
в спорове между граждани и други частни субекти - търговци, граждански организации и отделни граждани. 
Според работодателската асоциация това променя философията на закона. Те смятат, че законът би трябвало да 
ограничава функциите на омбудсмана до защита на индивидуални права на граждани, свързани с грешки и недостатъци 
на административните органи. Според тях дори за европейския омбудсман, създаден с договора от Маастрихт, изрично е 
упоменато, че не може да извършва проверки по жалби срещу предприятия или физически лица. 
Такова "пионерство" няма да постигне позитиви, смятат от работодателската асоциация. По тяхно мнение се създава риск 
от сериозно ограничаване на организационните и експерти възможности на омбудсмана да изпълнява същностната си 
функция. Нещо повече: работодателите виждат в новите възможности за работа на омбудсмана конфликт с Конституцията 
и правомощията на съдебната власт и полицията. 
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Investor.bg 
 
√ Търговците трябва да подменят касовите си апарати до края на 2018 г. 
Изискванията към софтуера за управление на продажбите ще струва над 200 млн. лева на малкия и средния бизнес 
Всички касови апарати в търговските обекти в страната трябва да бъдат подменени заради пробиви в софтуера, който 
отчита продажбите. За това гласуваха депутатите и окончателно приеха промените в Закона за митниците, предаде БТА. 
Сроковете, в който търговците трябва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания, ще бъдат определени 
с наредба на министъра на финансите, но още при обсъждане на закона в бюджетната комисия на парламента се реши 
това да стане до края на годината. 
С промените в закона се въвеждат нови изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и на 
електронните магазини, като търговците са длъжни да използват такъв софтуер, който е включен в списъка на НАП. Ако не 
спазят изискването глобата за физическите лица, които не са търговци, е от 1 000 до 3 000 лв., или имуществена санкция, а 
за юридическите лица и едноличните търговци – от 5 000 до 10 000 лв. 
По време на дебатите в парламента председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова (ГЕРБ) 
коментира, че в момента софтуерът в заведенията за обществено хранене и търговските обекти "позволява манипулиране 
и неподаване на информацията за продажбите към касовия апарат, а от там към НАП". 
“Това искаме да спрем, каза тя. – Искаме да създадем условия електронните магазини да могат да отчитат продажбите си 
към НАП.” 
От БСП са на мнение, че приетите текстове на закона нямат нищо общо с духа на приетия на първо четене законопроект за 
промени в Закона за митниците. Левите депутати изчислиха, че измененията ще струват над 200 млн. лева разходи на 
малкия и средния бизнес. 
“Министърът на финансите вече е променил наредбата, с която се променя регламента, по който се отчитат продажбите 
от фискалните устройства на сървърите на НАП, парламентът сега трябва да сложи гумен печат, коментира Красимир Янков 
(БСП за България). – Зад уж затягащите мерки за контрол прозира масирана корупционна схема с принудителна промяна 
на всички касови апарати – над 400 хиляди на брой, наложена от НАП." 
По думите му промените са в полза на големите търговски вериги, които са изключени от обхвата на тези разпоредби. 
Според Менда Стоянова изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и на електронните 
магазини е да се използва публикувана версия, която отговаря на изискванията на наредбата с модули, непозволяващи 
заобикаляне на изискванията на наредбата. 
В отговор на притесненията на социалистите тя обясни, че промените не се отнасят за касовите апарати при личните 
лекари. 
Investor.bg припомня, че от няколко години има онлайн връзка между касовите апарати и НАП, но между 30% и 70% от 
оборотите на търговските обекти не се отчитат и не стигат до данъчната агенция. 
Причината е, че действащите в момента изисквания задължават търговците да подават отчети веднъж дневно, без да е 
ясно дали всяка продадена стока или услуга е отчетена. Новите правила предвиждат всяка касова бележка да се отчита 
пред НАП. 
 
В. Дума 
 
√ Стамен Янев: 2016 г. беше "дъното" за чуждите инвестиции в България 
Инвестициите в България през 2017 г. се увеличават с 37% спрямо 2016 г., каза пред Нова тв председателят на Българската 
агенция за инвестициите (БАИ) Стамен Янев. Той призна, че се тръгва от много ниска база - 2016 г. е била "дъното" по 
отношение на инвестициите и причината е политическата криза. В такава среда инвеститорите се "оглеждат за други 
райони", посочи още Янев и допълни, че политическата стабилност вече се отразява и в последните три месеца на 2017 г. 
вече има значително увеличение на инвестициите. На тази база в БАИ очакват положителната тенденция да се запази и 
през 2018 г. 
Стамен Янев беше категоричен, че в последните години се наблюдава разширяване на българския бизнес - откриват се 
нови производства и т.н., в сектора на информационните технологии например повечето инвестиции се правят от 
български компании. 
Янев не смята, че големите играчи избягват България. Той посочи, че през 2017 г. турски инвеститор, чието име отказа да 
съобщи, строи завод за производство на автомобилни фарове за германския автомобилен гигант Mercedes. 
България се опитва да се профилира в областта на иновациите и именно такива инвеститори се опитваме да привлечем, 
каза още Стамен Янев. Според него Европа изостава от Азия в областта на технологиите - 35% от европейците са онлайн, 
спрямо 50% от азиатците. 
"България може да бъде врата за азиатските компании в тази област в Европа", категоричен беше още Стамен Янев. 
 
√  Започват извънредни проверки на язовирите в страната 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) започва извънредни проверки за състоянието на 
язовирите и съоръженията към тях в страната, съобщи агенцията. Ще бъдат проведени и извънредни инспекции на 
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проблемните водоеми. Мерките се налагат заради обилните снеговалежи и опасността от рязко покачване на водните 
обеми от тяхното топене. При необходимост има готовност да се командироват допълнителни служители в региони с по-
висок потенциален риск и въвеждането на 24-часови дежурства. Активиран е и извънредният щаб, който ще действа 
постоянно в централата на агенцията до нормализиране на ситуацията. Поддържа се и постоянен контакт с 
представителите на местната власт, като са уведомени и всички областни управители за завишаване на вниманието към 
водоемите на тяхна територия. 
ДАМТН апелира собствениците на язовири да следят с повишено внимание състоянието на управляваните от тях водоеми 
и при необходимост своевременно да сигнализират агенцията. 
 
Actualno.bg 
 
√  Само 18% от родните шефове ще наемат служители през следващата година 
Българските бизнес лидери не планират да увеличават екипите си през следващите 12 месеца. Едва 18% смятат да наемат 
нови кадри, а 25 на сто предвиждат съкращения. Това сочат данни за страната от ежегодното глобално проучване на PwC, 
което бе представено в София.  
Въпреки това оптимизмът сред бизнеса у нас е доста силно изразен и дори е по-голям, отколкото по света. 71% от 
българските предприемачи вярват, че световната икономика ще расте с по-бързи темпове през следващата година (при 
около 50 в световен мащаб), а цели 91% са уверени във възможностите за растеж на бизнеса си през следващите три 
години. Всъщност по оптимизъм България се нарежда на трето място след Бразилия и Канада. 
66% от родните шефове смятат, че приходите им ще растат през 2018 в сравнение с 42 на сто в глобален мащаб. По 
отношение на дългосрочните перспективи също имаме превес - 55% очакват добри резултати срещу 45 на сто в глобален 
мащаб. 79% от фирмите и у нас, и в чужбина ще разчитат на органичен растеж. В България амбициите към сливания и 
придобивания не са особено големи, като 27 на сто предвиждат такива. 
 
√ Над 70% от българите искат държавата да купи ЧЕЗ и считат сделката за съмнителна 
Огромната част от българите са против случващото се с ЧЕЗ и искат по-ефективна намеса на държавата. Общественият 
отзвук е мащабен. Българите не възприемат добре действията на властта до този момент.  
Това са част от изводите от експресен, независим от външно финансиране, телефонен сондаж на „Галъп интернешънъл“, 
проведен сред 800 души на възраст 18 г.+ по специална панелна методика, която осигурява максимална надеждност на 
данните. Сондажът е проведен на 28 февруари и 1 март. Максималното стандартно отклонение е ± 3.5 при 50% дялове. 
На практика цялото общество вече знае за скандала около ЧЕЗ. 93% от запитаните твърдят, че са чули. 72% от чулите 
намират идеята за тази сделка за ненормална и неприемлива, а само 16% намират случващото се за нормално и 
приемливо. Останалите не могат да преценят. Общественото мнение явно еднозначно се противопоставя на случващото 
се.  
Затова и българите обвиняват правителството – мнозинство от 61% казват, че министърът е допуснал грешка, а мнозинство 
от 56% намират, че премиерът Борисов е допуснал грешка. Голямата част от тези отговори са автоматични и хората 
закономерно търсят вината у ресорния министър. За това спомогна и бързата оставка на министър Петкова, първоначално 
възприета от Борисов. Това, че министър-председателят е с по-малко споменавания, се дължи по-скоро на по-високата му 
популярност в сравнение с министър Теменужка Петкова. Дори и високата популярност обаче не може да повлияе на 
обществените нагласи, които са недвусмислено критични към действията на властта по този казус досега. 
Откроява се желание за по-ясна държавна намеса. Мнозинство от 72% иска държавата да отмени сделката, а 17% смятат, 
че държавата не трябва да се меси. Останалите се затрудняват да формират позиция. Както може и да се очаква, 
преобладаващото мнение по отношение на електроразпределителното предприятие клони към идеята то да е държавна 
собственост. Мнозинство от 75% подкрепят идеята държавата да купи ЧЕЗ, 20% са против, а останалите се колебаят. 
 
В. Сега 
 
√  Грешки за 3.6 млрд. лв. са засечени в отчетите на ведомства и общини 
Сред най-големите нарушители са държавният резерв и Софийският университет 
Сериозни пропуски и неточности във финансовите отчети на бюджетните организации открива за поредна година 
Сметната палата. В резултат на одитната си дейност тя е коригирала в отчетите за 2016 г. сгрешени счетоводни сметки за 
над 3.6 млрд. лв. Сумата е с 42% повече от 2015 г. Некоригирани обаче са останали отклонения за около 243.8 млн. лв. 
Одитната институция е отказала да завери финансовите отчети за 2016 г. на държавния резерв, СУ "Св. Климент Охридски" 
и три общини - Лозница, Омуртаг и Братя Даскалови. Причината е множество неточности в счетоводното отчитане, в 
резултат на което е невъзможно да се получи вярна представа за финансовото им състояние и имущество.  
Така например във финансовия отчет на резерва палатата е установила неправилно осчетоводяване на разходи и на сделки 
по обновяване на запасите за стотици хиляди левове в голяма част от териториалните поделения на агенцията. Установени 
са и случаи с начисляване на ДДС, въпреки че данъкът не е трябвало да бъде начислен.  
За отказа да завери финансовия отчет на Софийския университет за 2016 г. Сметната палата съобщи преди няколко месеца. 
Тогава одитната институция напомни, че от 2012 г. наблюдава във висшето учебно заведение повтарящи се пропуски, а 
през 2014 г. също е била отказана одитна заверка. 
С резерви са заверени отчетите за 2016 г. на други 19 бюджетни ведомства и общини. Сред тях са 4 министерства - на 
отбраната, на вътрешните работи, на здравеопазването и на труда и социалната политика. 
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Масово бюджетните организации допускат грешки при описването на приходите и разходите и при класифицирането на 
активите и пасивите, посочва палатата. Често се срещало неправилно осчетоводяване на разходите за инфраструктурни 
обекти, както и на получените средства по европейски програми. Не се посочвали задбалансово какви ангажименти за 
разходи са поели, както имат ли условни вземания и задължения. Пропускало се да се прави всяка година инвентаризация 
на активите и пасивите си и не се спазвало задължението да се извършва обезценка на дълготрайните активи и вземанията. 
Повечето от тези пропуски се констатират за поредна година. 
АНАЛИЗ 
Според Сметната палата сред причините за нарушенията са недостатъчният административен капацитет и неефективният 
вътрешен контрол, като това в най-голяма степен важи за общините. Оказва се, че липсва и специализиран софтуер, който 
да елиминира допускането на технически грешки в счетоводството на министерствата и ведомствата, вузовете и общините. 
Трябва да има счетоводни стандарти за публичния сектор, смятат държавните одитори. 
 
Dnes.bg 
 
√  Експерти изчисляват: До 4% се очаква да поскъпне токът от юли 
Конкретните искания за увеличението ще бъдат обявени на 31 март 
До 4% се очаква да поскъпне токът от юли. Това сочат неофициални разчети на експерти, запознати с изчисленията на 
енергодружествата, пише "24 часа". 
ЧЕЗ, “Енерго-Про” и ЕВН публикуваха на 28 февруари намеренията си за подаване на заявления за цени от 1 юли в КЕВР. 
Това е тяхно задължение по Закона за енергетиката. Нито една от компаниите обаче не посочва с какъв процент иска 
увеличение. Конкретните искания ще бъдат обявени на 31 март, когато е крайният срок за подаване на заявления в КЕВР. 
Комисията няма да позволи рязка промяна на цената на тока, обяви вчера председателят на КЕВР Иван Иванов. "Нито 
кредитите, нито лихвите са ценообразуващи", заяви той по повод сделката за продажбата на ЧЕЗ на "Инерком" и заявените 
намерения на компанията. 
Експертът от комисията Пламен Младеновски също заяви, че поскъпването вероятно ще е минимално или изобщо няма 
да го има. "Всяка година те искат поскъпване на тока, но тези техни искания се анализират от експертите и в крайна сметка 
се стига до заключение дали са основателни, неоснователни и т.н., така че според мен няма място за притеснения. Поне 
към момента, без да съм запознат в детайли с тяхното искане, аз не виждам някакви предпоставки за увеличение на 
цените", каза той пред БНР. 
От ЧЕЗ заявиха, че с предложението си целят да се осигурят сигурност на снабдяването и качествена услуга на клиентите, 
намаляване на технологичните разходи и необходимите средства за развитие и разширяване на мрежата. В заявлението 
си "ЧЕЗ Разпределение България" ще отрази реално достигнатото ниво на технологичния разход за 2017 г. в размер на 
10.35%, реалните разходи за балансиране, както и планираните брутни инвестиции за целия пети регулаторен период в 
размер над 278 млн. лв., пишат от компанията. 
От ЕВН разпространиха почти подобно съобщение и също не уточниха на какъв процент увеличение ще заложат. 
Последното поскъпване на тока бе миналия юли, когато цените бяха повишени с 2-3%. Първоначално обаче и трите 
компании поискаха значително по-голямо увеличение. 
Традиционно дружествата искат голям скок, но в крайна сметка получават по-малко повишение на цените. На практика 
играта между регулатора и ЕРП-тата се върти в омагьосан кръг. Доставчиците мотивират исканията си за по-високи цени с 
нуждата от инвестиции в мрежата. Енергийният регулатор от своя страна обаче първо иска "да види" вложенията, а едва 
след това да потвърди и новите цени 
Преди около година например КЕВР провери инвестициите на ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про". Тогава комисарите засякоха 
разминаване между плановете и реалните инвестиции по мрежата. Затова и регулаторът преразгледа исканията за 
промяна в цената на тока и ограничи поскъпването. 
Във връзка с продажбата на ЧЕЗ председателят на енергийната комисия в парламента Делян Добрев каза вчера, че е 
поканил Гинка Върбакова да участва в съвместно заседание на комисията по енергетика и на комисията за контрол на 
специалните служби. То ще е днес. 
Добрев каза още, че се подготвят промени в Закона за енергетиката, които да увеличат правомощията на КЕВР. Целта е 
регулаторният орган да има възможността да се произнася още преди да е сключена сделката. 
Според Красимир Каракачанов, ако промените в Закона за енергетиката бъдат написани до петък и приети идната 
седмица, ще бъде спряна сделката за ЧЕЗ у нас. 
Жельо Бойчев от БСП поиска на заседанието да бъде поканена Българската банка за развитие, за да изясни участва ли и 
как в сделката. 
Делян Добрев смята, че трябва да бъдат поканени и трите банки, за които се говори, че финансират сделката на Гинка 
Върбакова. Отхвърлени бяха предложенията на БСП за временна комисия и изслушване на премиера. 
 
БНР 
 
√ Държавата отново може да има контролен дял в "ЧЕЗ - България" 
Собственикът на "Инерком" заминава за Чехия, ще договаря варианти за участие на България в сделката 
Премиерът Бойко Борисов иска да има пълен контрол върху сделката за продажбата на активите на енергийното 
дружество ЧЕЗ". Това обяви след среща с министър-председателя собственикът на дружеството "Инерком", избрано за 
купувач на активите на ЧЕЗ в България, Гинка Върбакова. Извънредната среща се проведе в сградата на Министерския 
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съвет преди съвместното заседание на парламентарните комисии по енергетика и контрол на службите за сигурност, 
насрочено за изслушване на представители на институциите, които проверяват продажбата на бизнеса на ЧЕЗ у нас.  
Върбакова уточни след разговорите си с българския премиер, че ще замине за Чехия като представител на собствената си 
фирма, а не на държавата, за разговори по сделката, като целта ѝ е да договори варианти, при които България да може да 
участва:  
"За да може да бъде гарантирана сигурността на крайните потребители. Ако това ще успокои крайните потребители - да, 
склонна съм държавата да има участие в сделката. Да прехвърля договора, който имам, стига продавачът да бъде съгласен 
на това", каза Гинка Върбакова и подчерта, че финансирането на сделката било публично и в него не участвали български 
банки.  
"Няма участие на български банки във финансирането", каза тя, допълвайки:  
"Заминавам за Чехия, за да мога да разговарям с продавача. Искам да кажа, че финансирането е напълно публично и то 
ще стане ясно за всички, че става дума за финансиране от международни банки, които ще подкрепят сделката заедно с 
наше участие, разбира се. Няма участие на български банки във финансирането".  
Министърът на финансите Владислав Горанов посочи, че България има желание да участва в сделката и припомни, че 
чешкият премиер е разговарял с българския си колега Бойко Борисов и той е поискал да се потърси вариант за това. 
Горанов коментира какви са възможностите за включване на държавата в сделката и откъде би могло да дойде 
финансирането:  
"Било през средства от бюджета, било през частно придобиване, през някои от енергийните компании да влезе в подобна 
сделка. Но ние се включваме на етап, в който имаме подписан договор за покупко-продажба и сме в деликатната ситуация 
да зависим от волята на две независими от влиянието на държавата частни субекта, но виждаме добрата воля от страна 
на българското дружество да допусне държавата под една или друга форма в сделката. Държавата ще се стреми да има 
контролен дял".  
Сделката за продажбата на "ЧЕЗ Груп България" на компанията "Инерком" беше обявена в края на миналата седмица и 
заради нея ресорният министър Теменужка Петкова подаде оставка, която все още не е приета. 
Пред "Хоризонт" директорът на чешкото издание "Лидове новини" Веселин Вачков разкри, че сделката е финансирана 
през офшорни фирми и три български банки:  
"Кредитът от "Уникредит Булбанк" би трябвало да бъде 180 млн. евро, от Fibank -  80 млн. Последната информация 
всъщност я потвърди и ЧЕЗ - имаме изказване на говорителя на ЧЕЗ - говоря за Българската банка за развитие, че ЧЕЗ има 
на разположение писмо, което потвърждава този интерес за рефинансиране".  
Милена Стоева от "Инерком" опроверга информацията за офшорни фирми и обясни:  "Обичайна практика е да се залагат 
акции на дружеството - купувач. Няма законова възможност да бъдат залагани активи на дружеството, които 
придобиваме".  
Чешкият премиер Андрей Бабиш заяви, че е "шокиран" от случващото се в България. Бойко Борисов представи получените 
от кабинета на Бабиш документи на депутатите, но в секретната секция на парламента. И каза:  
"Тези хора са ме сваляли един път от власт и сега искат същото да направят - този път с друг сценарий, по друг репутационен 
начин. Е, няма да стане". 
 
ТВ+ 
 
√ Какво влияе най-силно на професионалните планове на младежите? 
Повишава се броят на младите хора, които търсят най-подходящата професия за себе си чрез кариерно консултиране. Това 
се потвърждава и от интереса на младежите по време на Дните на отворени врати в Техническия университет в София. Ето 
какво влияе най-много на професионалните планове на младите хора у нас. 
Ако преди 10 години е имало малко отворени позиции и талантливите хора трудно си намираха работа, то сега вариантите 
за реализация са много и разнообразни, казват експертите. 
ПАВЕЛ ХАДЖИЕВ МЕНИДЖЪР „ПОДБОР“ В КАРИЕРЕН УЕБСАЙТ 
 „Първото нещо, което обикновено даваме като идея, е човек да види в какво го бива. Там, където човек с минимум усилия 
изкарва най-високи оценки, е хубав показател за това, че това е отворена врата за кариерна реализация.“  
Възможност да се запознаят отблизо с бъдещите възможности за обучение имат учениците по време на Дните на 
отворените врати в Техническия университет. Основната цел е младите хора да се запознаят отблизо с лабораториите на 
университета, оборудването, както и с бъдещите възможности за обучение. 
ПРОФ. ВАЛЕРИ МЛАДЕНОВ ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“ - ТУ-СОФИЯ 
„Информацията може да се получи дори по-обширна в каналите за съвременната информация, но посещавайки мястото 
все пак човек усеща духа.“  
„Духът, който е тук, който е наоколо, контактите, всичко друго те зарежда и дано тези деца, идвайки тук да почувстват духа 
в университета.“  
Близо 150 младежи посетиха университета само в рамките на 2 часа. Един от тях беше Ради Колев. Единадесетокласникът 
все още се двоуми дали да учи у нас или в чужбина, но знае, че иска да стане софтуерен инженер. 
РАДИ КОЛЕВ 11. КЛАС 
„Визуалните ефекти, също бях в една лаборатория, където програмираха малки едноплаткови компютри да извършват 
различни процеси и ми беше доста интересно.“  
При избора на професия младите хора се доверяват най-вече на собствената си преценка. 
ПАВЕЛ ХАДЖИЕВ МЕНИДЖЪР „ПОДБОР“ В КАРИЕРЕН УЕБСАЙТ 
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„Те слушат преди всичко собствения си глас. Често има някакви опасения и това по-скоро са митове на пазара на труда, че 
те са повлияни от парите, от родители и т.н. - в никакъв случай.“ 3:33 
Според експертите Центрове за кариерно ориентиране трябва да има и в училищата. 
 
Economy News 
 
√ Чуждите работници няма да правят дъмпинг 
В края на 2017 г. бяха приети промени в Закона за МВР, Закона за чужденците и Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност, чиято цел беше да улеснят бизнеса в наемането на граждани от страни извън ЕС. Цените на някои свързани с 
процеса административни услуги бяха намалени, а продължителността на някои срокове – съкратена. 
Една от най-важните стъпки обаче беше пропусната – ревизията на максималната квота от чуждестранни работници в 
българските предприятия. В момента работниците от трети страни не могат да формират повече от 10 на сто от 
средносписъчната численост на наетите – безсмислено ограничение, което на практика връзва ръцете на много малки и 
средни предприятия. Според обсъжданите сега промени, внесени между първо и второ гласуване на новия пакет от мерки, 
този дял ще се увеличи до 20%, а за МСП – до 35%. 
Очаквано тези предложения срещнаха съпротивата на синдикатите. Между редовете от стенограмите от заседанията на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество и официалното становище КТ “Подкрепа” и КНСБ откриваме техни 
твърдения, противоречащи не само на икономическата логика, но и на официалните данни за развитието на българската 
икономика. Синдикатите твърдят че:  „... липсва доказана потребност за предприемане на подобна стъпка. Статистиката 
показва, че през последните 18 месеца само 10 работодатели са поискали да наемат граждани от трети държави над 
законовите 10%.” 
Тук очевидно става дума за някакъв когнитивен дисонанс. Според синдикатите хем няма работодатели, които да искат да 
запълнят над 10% от позициите си с чужденци, хем приемането на тази разпоредба би довела до „трудов и социален 
дъмпинг върху българския работник”. В становището на КТ „Подкрепа” и КНСБ се промъква внушението, че едва ли не 
всяко малко или средно предприятие в страната ще подмени 35% от числения си състав с чужденци („Напомняме, че 
малките и средните компании са 99,8% от всички български предприятия!”). 
Още при предишния пакет от промени посочихме, че: 
-Вероятността пазарът на труда в България да бъде “залят” от чужда работна ръка дори при липса на каквито и да е 
ограничения за нейния достъп е минимална. България се конкурира за вноса на кадри с редица други страни от ЕС, които 
могат да предложат много по-добри условия от българските работодатели. 
-Разликата в нивото на заплащане между България и изпращащите работници страни (като Украйна, Молдова и 
Македония) не е достатъчно голяма, за да предизвика натиск върху ръста на възнагражденията на българските работници. 
Ние не сме нито Германия, нито Австрия или Великобритания, за да може публичната политика да става заложник на 
такива опасения. 
Още от становището на синдикатите: „Твърденията и оценките на различни „експерти“ за нуждите на бизнеса от кадри и 
добрите условия на труд, които ще привлекат десетки хиляди граждани на трети държави в България, се оказват 
безпочвени. (...) Недостигът на кадри първо трябва да бъде доказан с ясни, недвусмислени официални данни, каквито в 
момента няма.” 
Според редовните наблюдения на НСИ недостиг на труд не само има във всички сектори на икономиката, но той се е 
удвоил само в рамките на последните 24 месеца. По-ясни и недвусмислени данни от тези трудно ще бъдат открити. 
Относителен дял на предприятията, определящи недостига на работна сила като фактор, затрудняващ производството им. 
 

 
Източник: НСИ 
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Аргументът, че българските работодатели искат да си внесат работници, само за да не плащат по-високи заплати на 
българите[1] на практика съдържа допускането, че незаетата работна ръка в страната иначе покрива нуждите на бизнеса, 
но иска прекалено високи заплати. Структурата на безработните лица обаче е на практика аналогична с тази от 2008 г. – 
55% от безработните са без квалификация, а близо 30% са с начално и по-ниско образование. Цената на труда е винаги 
фактор, но дали възможността за наемане на част от безработните българи не се е изгубила именно някъде по линията 
„непомръднала квалификация – рекорден ръст на минималната работна заплата през последните години”? 
В същото време Националната стратегия за учене през целия живот се е засилила към втори пореден провал[2]. Може би 
ако бяхме успели поне през 2017 г. да постигнем заложената за далечната вече 2013 г. 5 процентова цел за участие на 
населението в този процес, нещата щяха да изглеждат другояче. Това не е провал само на бизнеса, а и на тясно публични 
политики като образованието (включително в минали периоди) и мерките на пазара на труда (които продължават да 
прикриват последствията от безработицата, а не да борят причините за нея). 
Напълно възможно е в един момент да се окаже, че „решението” на недостига на труд чрез връщането на българските 
работници от чужбина (което предлагат синдикатите) всъщност минава именно през вноса на работници от трети страни. 
Българските работодатели в много сектори просто няма как в момента да предоставят сравними с техните 
западноевропейски конкуренти условия на работа и заплащане. За да бъдат стопени тези разлики, икономиката трябва да 
продължи да се развива, а това е изключително трудно когато предприятията не разполагат с нужния им трудов ресурс. 
Как изобщо си представяме обратната ситуация? 
--------------------------------------- 
[1] През последното тримесечие на 2017 г. ръстът на средната брутна заплата на годишна база в частния сектор е 10,7%. 
През последното тримесечие на 2016 г. годишният ръст беше 9,4% , а през 2015 г. – 9% и то при близо два пъти по-нисък 
недостиг на работна сила. Очевидно е, че когато икономиката създава предпоставки за това, трудовите възнаграждения 
нарастват. 
[2] През 2016 г. делът на българите на възраст 25-64 години, които участват в учене през целия живот, е 2,2% - 5 пъти по-
нисък от средния за ЕС и 13,5 пъти по-нисък от този в страната с най-висок резултат – Швеция. 
 
√ Трудовите инциденти за 2017 
Общо 2 911 са регистрираните трудови злополуки у нас през 2017 г. Това показва годишна оперативна информация на 
Националния осигурителен институт (НОИ) за инцидентите по време на работа през миналата година. Данните сочат, че 
2318 от тях са станали на работното място, а 593 - при отиване или връщане от работа. 
От общо 21 икономически сектора в 20 са допуснати наранявания при изпълнение на служебни задължения. Без 
регистрирани инциденти е секторът, който обединява дейностите на домакинства като работодатели и като 
производители на стоки и услуги за собствено потребление. 
С най-много трудови инциденти през 2017 г. е преработващата промишленост, в която през годината са допуснати общо 
575 злополуки. В негативната класация следват „Транспорт, складиране и пощи" (368), „Търговия; ремонт на автомобили 
и мотоциклети" (241) и „Строителство" (175). Най-малко трудови злополуки са допуснати при дейности на екстериториални 
организации и служби (3) и операции с недвижими имоти (11). 
 За цялата минала година у нас са регистрирани 94 смъртни случаи при трудови злополуки в 13 икономически сектори. От 
тях 79 са станали на работното място, а 10 при отиване или връщане от работа. Най-много са трагичните случаи в 
„Строителство" (18); „Транспорт, складиране и пощи" (17); „Преработваща промишленост" (12) и „Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети" (7). 
Сравнителният анализ на годишните оперативни данни за 2017 г. и 2016 г. регистрира увеличение на трудовите злополуки 
с 63. Най-съществено покачване има при „Сухопътен транспорт", „Търговия на едро, без търговията с автомобили и 
мотоциклети" и „Горско стопанство". Намаляват трудовите инциденти при „Добив на метални руди", „Строителство на 
съоръжения" и „Складиране на товари и спомагателни дейности". 
 
√ Ръст на бизнес климата за февруари 
През февруари 2018 г. общият показател на бизнес климата  се покачва с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец. 
Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството, докато в промишлеността се наблюдава леко 
понижение. В търговията на дребно и сектора на услугите показателят запазва приблизително нивото си от януари. 
Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 0.5 пункта, което се дължи главно 
на по-резервираните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. 
Анкетата регистрира намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с понижени 
очаквания за дейността през следващите три месеца. 
Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса, 
посочени съответно от 43.4 и 30.3% от предприятията. 
По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през 
следващите три месеца. 
Строителство. През февруари съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 3.6 пункта главно 
поради подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите 
шест месеца. Същевременно и прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са по-
оптимистични, което според тях ще доведе до допълнително наемане на персонал. 
Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ в най-голяма степен дейността на 
предприятията. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, макар че анкетата отчита 
намаление на неблагоприятното им влияние. 
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Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна 
през следващите три месеца. 
Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва нивото си от януари. Мненията 
на търговците на дребно относно обема на продажбите през последните три месеца са по-резервирани, докато прогнозите 
им за продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-благоприятни. 
Най-сериозните затруднения за бизнеса остават конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната 
икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното въздействие на втория фактор. 
По отношение на продажните цени по-голяма част от търговците предвиждат те да запазят своето равнище през 
следващите три месеца. 
Услуги. През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ остава приблизително на нивото си от 
предходния месец. Оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията се изместват към 
по-умерените мнения. Същевременно и прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца са 
благоприятни. 
Основните пречки за дейността в сектора продължават да са свързани с конкуренцията в бранша и несигурната 
икономическа среда. 
Преобладаващите очаквания на мениджърите относно продажните цени са те да останат без промяна през следващите 
три месеца. 
 
BulNews.bg 
 
√ Обявиха близо 300 работни места във Врачанско 
През миналия месец Бюрото по труда във Враца е обявило близо 300 свободни работни места. 155 от тях са на първичния 
трудов пазар и по мерки за заетост. Близо 30 на сто са в частния сектор, обяви директорът на Бюрото Маргарита Ангелова. 
През януари най-много свободни работни места са заявени от: държавно управление - 73, преработващата промишленост 
- 28, търговията и ремонтът на автомобили и мотоциклети - 13 места. Работните места в административните и 
спомагателни дейности са 12, а в образованието - 9. 
Със свободните позиции от предходния месец – 91, през януари на безработните лица са предложени общо 294 работни 
места. В сравнение с декември миналата година броят им е нараснал със 74. 
През януари 327 врачани са започнали работа, а 185 са отпаднали от регистрация в институцията, заяви Ангелова. От 
започналите работа лица 283 са устроени с посредничеството на Бюрото по труда. 176 врачани са се реализирали на 
първичния трудов пазар. 100 лица са започнали работа по схема „Обучения и заетост за младите хора”, 27 са започнали 
друго обучение, а останалите са включени по програми и мерки за заетост. 
 
Skandal.bg 
 
√ Софийският университет подписа два проекта за върхови постижения 
Три договора за финансиране на т.нар. центрове за върхови постижения с пари от оперативната програма за наука и 
образование подписа ръководителят на Управляващия орган на програмата Кирил Гератлиев. Трите проекта ще бъдат 
финансирани с общо 128 751 962.34 лв. 
До декември 2023 г. трябва да бъдат създадени три центъра за върхови постижения. Единият е "Национален център по 
мехатроника и чисти технологии" с водещ партньор Института по обща и неорганична химия-БАН. Бюджетът му е 69 184 
529.81 лв. Вторият проект е за център "Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото" (УНИТе) с водещ 
партньор Софийския университет. Ще бъде финансиран с 29 781 882.42 лв. Третият е Център за върхови постижения 
"Наследство БГ", който е на консорциум "Наследство БГ" с водеща организация отново Софийския университет. Тук е 
включена и Банята в Овча купел в София, за чиято реставрация и ремонт СО не намери пари. Бюджетът на центъра е 29 785 
549.49 лв. Досега от УО на програмата не съобщават какво се случва с процедурите за изграждане на т.нар. центрове за 
компетентност, които също са в частта за наука и отдавна трябваше да са приключили с договори. 
 
Fermer.bg 
 
√ 100 млн. евро е предвиденият ресурс по мярка 7 за 2018 г. 
Приемът по мярката се очаква да стартира в началото на този месец 
100 милиона евро е бюджетът по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ през 2018 година . 
Това стана ясно от изказването на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на 31-вото 
общо събрание на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). 
Ето и разбивката: 
- 50 000 000 евро са предвидени за строителство и рехабилитация на улици и тротоари; 
- 10 000 000 евро – за изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване; 
- 10 000 000 евро са предвидени и за ремонт, и  оборудване на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна 
ефективност; 
- 7 500 000 евро  са за ремонт и оборудване на училища и професионални гимназии; 
- 5 000 000 евро за ремонт и оборудване на детски градини; 
- 7 500 000 евро е сумата за изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или 
обзавеждането й в основно или средно училище; 
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- 10 000 000 евро са изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура. 
Порожанов призова общините да участват в разяснителната кампания, която е започнала министерството съвместно с 
Държавен фонд „Земеделие“. Предстоят срещи в градовете Враца (2 март 2018 г.), Велико Търново (7 март 2018 г.), и Стара 
Загора (12 март 2018 г.), като на кръглите маси са поканени всички общини, които реализират проекти по програмата към 
настоящия момент 
Министърът увери кметовете, че индикациите, които се получават по време на българското председателство на съвета на 
ЕС е, че Общата селскостопанска политика ще запази своето адекватно финансиране  
Приемът по мярката се очаква да стартира на 7 или 8 март, като ще продължи 120 дни. Проектите ще бъдат приемани 
електронно, през ИСУН, като министър Порожанов призова кметовете да са много внимателни при изготвянето на 
документацията, защото корекции няма да бъдат възможни след затварянето на приема. 
 
√ Започва подаването на заявления за Кампания 2018 
Заявленията се подават от 1 март 2018 г. 
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов издаде заповед на 28 февруари за започване на прием 
на заявления по мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. (ПРСР 2014–2020 г.) за 
кампания 2018, подавани по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и 
мерки за директни плащания, съобщиха от агроведомството. 
Съгласно издадената заповед от 1 март 2018 г. могат да се приемат заявления. По данни от Държавен фонд „Земеделие“ 
(ДФЗ) е налице недостиг на финансови средства по мярка 11 „Биологично земеделие“, който не позволява прием на 
заявления за подпомагане, с които да се поемат нови ангажименти по мярката, отбелязват от министерството.   
„С оглед на ограничения размер на разполагаемите финансови средства по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 
2014-2020 г. през кампания 2018 ще се приемат заявления, с които се поема нов ангажимент по направление „Опазване 
на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ от мярка 10 „Агроекология и климат“ при 
условията на заповедта“, посочват от министерството.   
В сроковете на кампания 2018 ще се приемат и заявленията по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива 
за водите“ и мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“. 
 
Информационна агенция Блиц 
 
√ Двойно скачат надбавките за млади фермери 
По Схемата за млади земеделски стопани досега младите фермери до 40 години получаваха надбавка от 25% към 
плащането на хектар по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), но от 2018 г. този процент се вдига двойно, на 50 на 
сто, съобщава сайтът на земеделското министерство. Това ще важи за първите 30 хектара съгласно обнародвания в 
Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, 
съобщава „Монитор“.  
Стопанството трябва да е създадено преди не повече от 5 години преди кандидатстването по схемата. Така се създава 
допълнителен стимул за задържане на младите хора в сектора на земеделието и селските райони. С предложените 
промени се прецизират текстове в закона, които касаят подаването на общо заявление за подпомагане. Съгласно приетите 
промени, земеделските земи, включени в заявленията за подпомагане на площ на регистрираните земеделски стопани, 
трябва към 31 май на календарната година да бъдат на разположение на кандидатите, което се удостоверява с 
регистрирано в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите правно основание за ползването им. С 
оглед избягване на потенциални непълноти отпада изброяването на видовете правни основания, чрез които се доказва 
ползването на завените площи, като се запазва необходимостта от тяхното регистриране съгласно Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи по съществуващия до момента ред.  
Предвидена е и процедура за установяване наличието на правно основание за ползване на земеделските земи в случаи 
на заявяване на площи в размер, надхвърлящ регистрираното правно основание и санкционирането на кандидати при 
липса на такова. 
 
Econ.bg 
 
√ Безработицата у нас е под средното ниво в Евросъюза 
Нивото на младежката безработица в България се понижи през януари до 11,8% от 12,1% през предишния месец и 
спрямо 14,0% година по-рано 
Безработицата в България през януари се понижи до 5,9% след нейната стабилизация на ниво от 6,1% през предходните 
три месеца, показват данни на Евростат. 
Така нашата страна е една от 17-те страни-членки на ЕС с безработица, която е по-ниска от средноевропейската. 
В началото на 2018 година общо 204 хиляди българи са били без работа спрямо 208 хиляди през декември 2017 година и 
217 хиляди безработни през януари 2017 година.   
Нивото на младежката безработица в България се понижи през януари до 11,8% от 12,1% през предишния месец и спрямо 
14,0% година по-рано, като за втори пореден месец общо 24 хиляди български младежи на възраст под 25 години са били 
без работа спрямо 22 хиляди безработни в началото на 2017 година. 
През януари безработицата в ЕС остана за трети пореден месец на ниво от 7,3%, което е най-ниско ниво от октомври 2008 
година. 
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Безработицата в еврозоната през януари се стабилизира в декемврийското дъно от 8,6%, което е най-ниска безработица 
от декември 2008 година.   
Според европейската статистика общо 17,931 млн. европейци, от които 14,111 милиона от еврозоната, са били без работа 
през първия месец на миналата година, като спрямо декември 2017 година е отчетено понижение на безработните в ЕС с 
19 хиляди, докато броят на безработните в еврозоната се понижи в рамките на месец с 10 хиляди. Спрямо януари 2017 
година общият брой на безработните европейци е спаднал с 1,867 милиона, от които 1,429 милиона в рамките на единния 
валутен блок. 
Най-ниска безработица през януари е регистрирана в Чешката република (2,4%), следвана от Малта (3,5%) и Германия 
(3,6%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 20,9%, според данни за ноември 2017 година) и в 
Испания (16,3% през януари 2017 година).   
В началото на годината общо 3,646 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка 
безработица от 16,1%), като това представлява понижение на младежката безработица с 333 хиляди спрямо година по-
рано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 17,6%.-  
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√ Борсите падат, след като Тръмп породи страхове за търговска война 
Борсите в Азия продължиха спада на Уолстрийт от вчера, след като инвеститорите бяха изплашени от вероятността от 
глобална търговска война, след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че страната ще наложи сериозни мита 
за вноса на стомана и алуминий. 
Тръмп заяви, че следващата седмица ще бъдат обявени мита от 25% за вноса на стомана и 10% за вноса на алуминий, което 
породи опасения от евентуални ответни мерки от страна на основни търговски партньори, като Китай, Европа и съседна 
Канада, което ще нанесе удар по световната икономика. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI падна с 1.1%, като спадът бе оглавен от акциите в Южна Корея. Понижението при 
японския Nikkei бе от 2.9%. За седмицата те губят 2.3 и 3.6%, респективно. 
Акциите на азиатските стоманодобивни компании поевтиняха, като книжата на южнокорейската Posco поевтиняха с 3%, а 
тези на японската Nippon Steel изгубиха 4% от стойността си. Акциите на Toyota Motor поевтиняха с 2.4%, след като 
компанията обяви, че планираните мита ще увеличат значително разходите, а оттам и цените на колите и пикапите на 
компанията, продавани в САЩ. 
Акциите в Китай възстановиха част от изгубеното, като индексът Shanghai Composite губи само 0.4% за деня. На Уолстрийт 
S&P 500 вчера изгуби 36.16 пункта, или 1.33%, до 2 677.67 пункта. 
Опасенията около евентуална търговска война надделяха над оптимистичните данни за щатската икономика, които бяха 
изнесени вчера. Сред тях бяха ръст на индекса на производството до 14-годишни върхове и спад в броя на първоначалните 
молби за помощи при безработица до 46-годишно дъно. 
Лихвите по щатските държавни облигации паднаха, след като рискът от търговска война изглежда надделя над опасенията 
около инфлацията. 
Лихвата по 10-годишните книжа се понижи до 2.811%, което бе най-ниското ниво от три седмици. Според някои пък, това 
е една свръхреакция на пазарите. 
“Тръмп постоянно се хвали с ръста в цената на акциите. Ако това ще доведе до продължителен спад в цената на акциите, 
мога да се обзаложа, че вероятно ще промени позицията си,” казва Нобуюки Кашихара от Asset Management One. 
На валутния пазар ръстът на долар, след коментарите на новия председател на Федералния резерв Джером Пауъл от 
вторник, изгуби инерция. 
Еврото скочи отново до 1.2271 долара, след като вчера падна до седемседмично дъно от 1.21545. 
Доларът поевтиня до 106.14 йени, приближавайки се към 15-месечното си дъно от 105.545, достигнато на 16 февруари. 
Доларовият индекс все още губи 2.1% от началото на годината. 
Цените на петрола също бяха постаявени под натиск, след като в предходния ден паднаха с над 1%. 
Щатският лек суров петрол поскъпва с 0.4% в азиатската сесия, до 61.19 долара за барел, след като вчера цената му падна 
до двуседмично дъно от 60.18 долара. Понижението от началото на седмицата възлиза на 3.7%. 


