Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Вестник „Стандарт“
√ Васил Велев: Санкции срещу Русия са самоубийство за нас
В НАТО България трябва да се обяви твърдо против военна намеса и за неутралитет
Кой ще дойде да почива в курортите ни, ако в морето има бойни кораби, пита Васил Велев
България е от страните, които ще са най-потърпевши от кризата в Украйна. Това заяви премиерът Пламен
Орешарски на срещата с медиите. Така ли е - попитахме хората от бизнеса. Те бяха дори по-категорични от първия
ни министър. Картината, която очертават предприемачите, е още по-апокалиптична и техните опасения вещаят
дори срив на крехкото оживление след кризата. Разрив с Русия, която е най-големият ни търговски партньор в
момента, е равен на самоубийство, категоричен е председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев.
- Господин Велев, какви ще са последствията за България от руско-украинската криза, може ли вече да бъдат
пресметнати?
- Днес (вчера, б. р.) излязоха данните от националната статистика, от които се вижда, че Русия е най-големият ни
търговски партньор за 2013 г. Стокообменът ни с Русия, която изтласка Германия от първото място на икономически
партньор, е 10,5 млрд. лв. Това представлява 11% от общия стокообмен на България за м. г. Стокообменът ни с Украйна
пък е близо 2 млрд. лв. (2% от общия стокообмен на България), като износът към тази държава расте с близо 75 на сто
през 2013-а спрямо 2012 г. В момента обаче какво се случва - стопират се бизнес проекти с Украйна, има отложени
доставки за и от тази страна. Не знаем какво ще стане с туристическия сезон предвид на това, че Русия и Украйна
съставляват значителна част от туристическия поток, и то от най-платежоспособните, които правят най-големите сметки
по нашето Черноморие.
- Това наистина е много тревожен момент, искам специално да се спрете на него, може ли да се прогнозира?
- Имаме отложени и забавени доставки на стоки за Русия - сухопътният транспорт е през Украйна. Освен че тръбата за
газа към България минава през Украйна, тя е и основен доставчик на пшеница и черни метали за нашето машиностроене
и за строителството. На тази база ние дължим част от конкурентоспособността си в тези отрасли. Ако конфликтът, не дай
боже, се задълбочи, доставките може изобщо да спрат, и то за неопределен срок от време. Което е фатално за
икономиката ни. Стигнали сме до някакъв етап в търговските си взаимоотношения с руските и украинските партньори,
възстановили сме част от тях, вместо да реализираме това и да се развиваме напред, в най-добрия случай спираме и
чакаме какво ще се случи. Готови за подпис договори, подготвяни дълги месеци, се разпадат. Както вече казах, двете
държави съставляват общо 13% от външната ни търговия. Това са много важни бизнес партньори. Само за сравнение стокообменът ни със САЩ е под 1 млрд., или 1% от общия, над 10 пъти по-малко отколкото с Русия.
- Малко хора говорят като вас за конкретните щети трезво, повечето наблягат на забравени чувства, на емоции, на
чисто политически противопоставяния...
- Тук изобщо не разсъждавам на тема кой е славянин, кой пише на кирилица, кой кого е освобождавал. Абстрахираме се
от тези неща и гледаме само икономиката. Не искам да коментирам влиянието на Русия върху България - увеличава ли
се, намалява ли, наследено ли е, придобито ли е, хубаво ли е, или лошо ли е. Икономическите взаимоотношения са факт.
И ние не може да се правим, че не ги виждаме. Има очевидно противопоставяне Русия-Америка, където България, като
член на НАТО и Европейския съюз, трябва да изрази някаква позиция. Това не може да се отрече. И то не някаква, а
такава, която съответства на нейния икономически интерес.
- Не стават ли обаче нещата по-зле - вече се намесват бойни кораби в Черно море, разменят се много тежки думи,
закани?
- Всякакво дрънкане на оръжие е пагубно, да не говорим за военен конфликт. Заплахите с икономически санкции няма
да стреснат Москва, защото те ще се отразят много тежко на тези, които ги отправят, особено на граничните с Русия
държави. Те също са много големи икономически партньори на Русия и Украйна. Но най-тежко ще се отразят на
България. Ние сме и на Черно море, където е Кримският полуостров. Със страните около Черно море - Русия, Украйна,
Румъния, Турция и Грузия - търговският ни обмен е 30% от цялата българска външна търговия. Представяте ли си какво
ще стане, ако има някакви военни действия в Черно море? Затова мисля, че дори да имаме планирано отнапред участие
в някакви маневри, трябва да го откажем, защото така се нагнетява напрежението. Освен това кой ще дойде да почива
не само у нас, но и по целия черноморски бряг, ако наоколо сноват кораби с ракети и оръдия?
- Какво е мнението на бизнеса за икономическите санкции - трябва ли все пак да има някакви ограничения?
- Ние сме категорично против всякакви икономически санкции срещу Русия, Украйна или Крим. Защото от санкциите ще
пострада най-силно България. Никой от всичките членове на ЕС и на НАТО няма да претърпи такива щети, каквито може
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да понесем ние. А България е равноправен член на тези организации и най-малкото не е честно ние да плащаме всичко.
Затова не трябва да се снишаваме и да чакаме някой друг да ни реши проблемите. На военнопромишления комплекс и
на ястребите и от двете страни трябва да им се вземат микрофоните.
- Политиците май не мислят като вас. Вие, бизнесът, заявили ли сте ясно това на нашите държавни и политически
мъже?
- Ето че чрез вашия вестник го заявяваме още веднъж. Където и когато са ни питали, сме го казали категорично икономическите санкции и присъединяването на България към тях са равни на самоубийство. Но нека мислим и
занапред, след като отмине еуфорията. Ето, Янукович дава пресконференция и казва: "Аз съм легитимно избраният
президент на Украйна - с демократично гласуване. И никой не ме е свалял по нито един от предвидените от
конституцията начини". И е прав. Целият свят научи за разговора между много високопоставен чиновник от Брюксел и
външния министър на Естония - че е стреляно от едно място и по двете страни на барикадите, ама командата не е дошла
от Янукович. Какво ще правим, когато стане ясно, че икономически санкции и всякакви други заплахи са предприемани
срещу напълно законни институции, президент и пр.?
- Кои бизнеси ще загубят най-много, ако ситуацията продължи или се предприемат икономически санкции?
- На първо място ще спре доставката на газ и всички, които ползват газ, ще са в трудна ситуация. Някои го ползват за
отопление, идва лято, няма да е толкова страшно. Но тези, които го ползват като суровина - химията, металургията,
машиностроенето - ще им се отрази много зле. За строителството се отнася същото. За туризма да не говорим.
- Какви са предвижданията ви в по-близък план, какво може да се случи?
- Сигурно има някаква разлика между Косово и Крим, но ние не я знаем. Говоря за проблема с двойните стандарти. Има
много подобни въпроси, но нека да ги оставим настрана, да не се занимаваме с тях. Казваме само какво ще стане с
икономиката при военни действия например. Кризата от 2009 г. ще ни се види като силен икономически ръст в
сравнение с това, което ще ни връхлети. Затова позицията на България трябва да бъде за мирно и бързо регулиране на
конфликта. Там предстоят избори, трябва да има наблюдатели, трябва да има преговори. Всякакво дрънкане на оръжия
и всякакви закани за икономически санкции са контрапродуктивни и те са в ущърб на България.
- Как трябва да бъде заявена такава българска позиция? По какъв начин, за да бъде чута и да бъде достатъчно твърда?
- Категорично и без увъртания да кажем - против сме всякакви икономически санкции, против военна намеса, за пълен
неутралитет. По никакъв начин България не трябва да бъде въвличана в никакъв конфликт. Гласът ни в НАТО има
значение колкото на всички останали.
Dnes.bg
√ Кой ще дойде в курортите ни, ако в морето има бойни кораби
Санкции срещу Русия са самоубийство за нас. Кой ще дойде да почива в курортите ни, ако в морето има бойни кораби",
пита Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
"Вчера излязоха данните от националната статистика, от които се вижда, че Русия е най-големият ни търговски партньор
за 2013 г. Стокообменът ни с Русия, която изтласка Германия от първото място на икономически партньор, е 10,5 млрд.
лв.", посочва Велев пред "Стандарт".
"Ние сме категорично против всякакви икономически санкции срещу Русия, Украйна или Крим. Защото от санкциите ще
пострада най-силно България. Никой от всичките членове на ЕС и на НАТО няма да претърпи такива щети, каквито може
да понесем ние. А България е равноправен член на тези организации и най-малкото не е честно ние да плащаме всичко.
Затова не трябва да се снишаваме и да чакаме някой друг да ни реши проблемите. На военнопромишления комплекс и
на ястребите и от двете страни трябва да им се вземат микрофоните."

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник „24 часа“
√ До 2016 г. ускоряват ръста, пазят ниска инфлацията
През следващите две години ръстът на икономиката да се ускори на 2,9 и 3,4% , като двигател за това ще е съживяване на
вътрешното търсене.
Производителността на труда да се увеличи с 0,5-1%, а безработицата да спадне до 10,9 на сто. Това е заложено в
тригодишен план за изпълнение на "Националната програма 2020 г.", който кабинетът трябва да одобри.
Инфлацията ще остане ниска въпреки лекото ускоряване - от прогнозираните 1,8% за тази година до 2,2% към края на
2016 година.
Тригодишната прогноза на финансовото министерство пък планира най-ниската заплата да се увеличи от сегашните 340
лв. до 380 лв. догодина и до 420 лв. през 2016 г.
За да се реализира този план, трябва да са налице три външни за нашата икономика условия - да няма съществено
поскъпване на храните в света, да не се вдигне рязко цената на петрола, и еврото да остане стабилно.
Като най-важни вътрешни условия за реализиране на плана са изведени: стимулиране на вътрешното търсене, запазване
на данъчната политика.
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В документа изрично е записано, че не се планират промени в акцизите за горивата, тъй като хармонизацията им със
средноевропейските е приключила. През 2015 и 2016 г. обаче ще има по-висок акциз за цигарите до изравняването му
със средноевропейските нива през 2018 г. Вдигането на налога щяло да увеличи инфлацията с 0,13 процентни пункта в
края на съответната година.
Планът залага на това, че възстановеното потребление и съживените инвестициите ще ускорят вноса. Ръстът му към 2016
г. ще изпреварва увеличението на износа. Това ще вдигне търговския дефицит до 8,1% от БВП. Бюджетният обаче ще
намалява, като към 2016 г. той се очертава да е 1,1% от БВП. Стабилизирането на икономиката, ускорените темпове на
ръст и защитата на уязвимите групи от населението, ще свият бедността.
Вестник „Капитал“
√ Пролетно съживяване на пазара на труда
Всеки пети работодател планира да наеме нови служители през второто тримесечие на годината, показва
проучване на "Менпауър България"
Сезонната заетост във връзка с подготовката на лято 2014 и няколко нови инвестиционни проекта ще раздвижат пазара
на труда през следващите три месеца, показва проучване на компанията за човешки ресурси "Менпауър България" сред
750 работодатели. Общо 19%, или всеки пети от анкетираните мениджъри, са заявили, че планират да наемат нови
служители, докато само 5% имат намерение да уволняват. Повечето са отговорили, че няма да променят числеността на
персонала си. Това означава, че нетната прогноза за заетостта за второто тримесечие (разликата между плановете за
наемане и уволняване на служители) вече достига 14%. Резултатът е с 2 процентни пункта по-висок в сравнение със
съпоставимия период година по-рано, което може да се тълкува и като отражение на по-спокойната политическа
обстановка в момента.
Началото на летния сезон ще раздвижи статистиката
На практика във всички 10 сектора, които обхваща проучването, са отчетени положителни намерения за наемане на
служители през следващите три месеца, като те са най-значителни в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.
Прогнозата за нетната заетост там е 33%, което е с над два пъти повече в сравнение с предходната година.
Резултатът безспорно отчита влиянието на сезонната заетост във връзка с подготовката за началото на летния
туристически сезон. Показателен за това е фактът, че се наблюдава сериозен оптимизъм сред работодателите в морските
райони Варна (15%) и Бургас (14%), докато в същото време очакваната нетна заетост за София е относително по-ниска
(11%). Конкретно във Варна като фактор за заетостта се очертават и няколкото проекта, които целят да развият
туристическия и културния потенциал на града и са на стойност 1.1 млрд. лв., подчертава Надя Василева, управляващ
директор на "Менпауър" за България, Сърбия и Хърватия.
Значителна позитивна нагласа има и в сектора "Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги" – 22%. От
"Менпауър България" я обясняват с търсенето на кандидати в сферата на финансите и счетоводството. За сектор
"Транспорт, складове и комуникации" се прогнозира нетна заетост от 19%, което го поставя на трето място и също е
сериозен сигнал за търсене на служители в тази сфера през второто тримесечие.
Работодателите в Русе са с най-оптимистични нагласи
Работодателите във всички пет региона, които обхваща изследването на "Менпауър България", имат положителни
намерения за наемане на служители през второто тримесечие. С най-оптимистични нагласи се откроява Русе, където
прогнозата за нетната заетост достига рекордните за района 19%.
Проектът за градска железница, която да свърже центъра с трите индустриални зони (Източната промишлена зона,
Индустриалната зона и Индустриалния парк), както и плановете на френския производител на автомобилни части
Montupet да увеличи служителите си от 700 на 900 са сред основните причини за оптимизма в района, обяснява
Василева.
В индустриалните зони на Русе са концентрирани най-големите инвестиции в града. В същото време очакванията са
регионът да продължи да привлича инвеститори, а настоящите да разширяват производствената си дейност, отчитат от
"Менпауър". Пример е изграждането на нов завод на германската компания WITTE Automotive, където се очаква да
бъдат отворени 600 нови работни места.
Безработицата се задържа на 12.2%
През февруари безработицата се задържа на 12.2%, показват резултатите на Агенцията по заетостта (АЗ). В сравнение със
същия месец на миналата година показателят е с 0.2 процентни пункта по-висок. Агенцията отчита безработицата на база
броя на регистрираните в бюрата по труда.
През февруари обявените сезонни места са нараснали над 3 пъти в сравнение с предходния месец и с над 500 места
спрямо същия месец на 2013 г. Това е индикация за раздвижване на пазара на труда във връзка с предстоящия активен
сезон, коментират от АЗ. Броят на обявените сезонни работни места през февруари възлиза на 1 464. През месеца са
обявени общо 13 136 места в реалната икономика и по програми за заетост, като те са най-много в преработващата
промишленост, търговията, селското, горското и рибното стопанство и т.н.
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Вестник „Преса“
√ Работодателите очакват: Заетостта ще се увеличи с 14 на сто
Секторите, в които се очаква да бъдат отворени най-много работни места, са хотелиерство и ресторантьорство
Заетостта ще се увеличи с 14 на сто през периода от април до юни, прогнозират експертите от "Менпауър". Проучването
е направено сред 750 работодатели, като най-сериозни намерения за отваряне на нови работни места се отчитат в Русе,
Бургас, Пловдив, Варна и София. Секторите, в които се очаква да бъдат отворени най-много работни места, са
хотелиерство и ресторантьорство, както и финанси, застраховане, счетоводство и бизнес услуги.
Работодателите от Русе планират отваряне на нови работни места, като се очаква заетостта в региона да се увеличи с 19
на сто, отчитат експертите. Според тях позитивните намерения за наемане на нов персонал се дължат на инвестициите в
индустриални зони в града. Анализаторите отбелязват, че в Русе се планира построяването на градска железница вместо
нови автобусни линии, като влаковете трябва да свържат трите индустриални зони, което е предпоставка за ръст на
заетостта и подобряването на бизнес климата.
По отношение на Бургас и Варна експертите отчитат ефекта от началото на летния туристически сезон, както и от
започването на проекти за борба с младежката безработица. Като цяло изследването показва, че близо един от пет
български работодатели отчитат позитивни планове за наемане на персонал за второто тримесечие на тази година.
Нетната прогноза за заетостта се повишава с 13 процентни пункта спрямо предишното тримесечие и с 2 процентни
пункта на годишна база.
Вестник „Класа“
√ Износът на България за ЕС се е увеличил с 9,1 на сто
Износът на България за ЕС се увеличава с 9.1% през 2013-та спрямо предишната и достига 26.1 млрд. лева, съобщиха от
НСИ.
Основни търговски партньори на България остават Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция, Белгия и Испания,
които формират 75.3% от износа за държавите - членки на ЕС. През декември 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 3.4%
спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 1.7 млрд. лева.
Вносът на България от ЕС за 2013 г. нараства с 3.1% спрямо 2012-та и е на стойност 30.2 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е
стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция, Испания и Унгария. През декември 2013 г.
вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 12.7% спрямо същия месец на предходната година до 2.5
млрд. лв. по цени CIF.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за 2013 г. е отрицателно и е на стойност 4 031.9 млн.
лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е
отрицателно и е в размер на 2 650.9 млн. лева.
При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2013 г. в
сравнение с 2012 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен
произход" (29.5%). Спад (3.6%) се наблюдава при износа от сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти". При
вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (8.7%) е отчетено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн", а
най-голямо намаление (5.1%) се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход.
Вестник „Стандарт“
√ Всеки пети шеф ще назначава работници
Всеки пети работодател планира да наеме персонал през второто тримесечие на годината. Това показва регулярното
проучване на "Менпауър" за нагласите на бизнеса да разкрива нови работни места.
От всички 750 средни и големи компании, взели участие в проучването, 19% възнамеряват да наемат служители в
периода от април до юни, докато само 5% са с планове за съкращения, заявиха от "Менпауър". Така нетната прогноза за
заетостта в България е с 13 процентни пункта по-оптимистична от тази за първите три месеца на 2014 г. и с 2 процентни
пункта по-висока отпреди година. Положителните планове за наемане на персонал не са само в сезонните сектори като
туризъм и селско стопанство, показва анкетата. Съществено раздвижване има във финансите, застраховането,
недвижимите имоти и бизнес услугите, транспорта и комуникациите, промишленото производство, минното дело.
Единствено в строителството и енергетиката фирмите са по-скромни.
За раздвижване на пазара на труда говори и статистиката на Агенцията по заетостта. Безработицата през февруари се
запазва на нивото от януари - 12.2%, но фирмите от реалната икономика стават все по-активни в търсенето на работници,
заяви Асен Ангелов, шеф на Агенцията по заетостта. През миналия месец в бюрата по труда са заявени 13 136 свободни
работни места, което е с 1500 повече от януари и с 1720 повече от февруари м.г. От тях най-много са във фирми от
преработващата промишленост - над 3600, и търговията - над 1600, и едва след това в сезонните сектори като селско
стопанство и туризъм, които вече започват да наемат хора с идването на пролетта и наближаването на лятото.
Броят на регистрираните безработни у нас през февруари е 400 943, съобщават от Агенцията по заетостта. Намалението е
само с 290 души спрямо януари, но според агенцията трендът от 6-месечен непрекъснат ръст на безработицата се
обръща. Причината е, че новорегистрираните през февруари 15 560 българи без работа са с 6000 по-малко от м.г. "Тези
положителни тенденции показват, че малко по малко реалният сектор се отърсва от кризата и икономическата среда
видимо се подобрява", коментира Асен Ангелов.
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В същото време агенцията отчита, че значително са намалели работните места, които държавата поддържа с различни
субсидии, за да намали безработицата. В момента от всички 2.2 млн. наети на трудови договори българи, само 42 000 са
със субсидии от бюджета или ЕС. Броят им е с 30 000 по-малко отпреди година, каза Асен Ангелов. Запазеното ниво на
безработица означава, че тези позиции са компенсирани от реалната икономика, т.е. тя е осигурила 30 000 работни
места повече от м.г. Според Ангелов раздвижването на пазара на труда ще продължи и през следващите месеци.
Проучването на "Менпауър" също показва положителни нагласи за наемане на персонал в следващите три месеца във
всички сектори и всички региони на страната. Най-оптимистични са в Русе, Бургас, Пловдив, Варна и София. "Тази
прогноза е следствие на няколко проекта, които ще стартират в тези региони", коментира Надя Василева, управляващ
директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватия. Във Варна се очаква да започнат проекти на стойност от 1.1
милиарда лева. Те имат за цел да трансфомират морската столица и да развият туристическия и културен потенциал на
града. Русе пък планира да построи градска железница, която да минава през града, вместо да бъдат разкрити нови
автобусни маршрути. Другата причина за оптимизма на русенския бизнес е и разрастването на завода за автомобилни
части "Монтюпе".
В подкрепа на бизнеса ще са и осигурените субсидии за разкриване на общо 6000 работни места през втората половина
на март, съобщиха от Агенцията по заетостта. 2430 ще се финансират половин година със средства от бюджета, като
ангажиментът на работодателя е да задържи служителите за още 6 месеца. Акцентът ще е наемане на безработни
младежи до 29-годишна възраст, хора без препитание над 50 г., българи с увреждания или с ниско образование. Още
3600 безработни ще бъдат наети през март за 1 година по схема "Подкрепа за заетост" от европрограмата "Развитие на
човешките ресурси".
Дават заплати на 1200 стажанти
Бюрата по труда очакват заявките на бизнеса за наемане на 1200 стажанти. Техните заплати и осигуровки се поемат за
срок от 6 месеца от държавата.
Общо 35 250 са регистрираните в бюрата по труда към края на февруари безработни на възраст до 24 години. За тях тази
година Европа дава 100 млн. лв. за обучение и субсидирана заетост. Задачата на трудовите посредници е да изготвят
индивидуални планове за действие за всеки младеж, в които да се направи оценка на уменията и компетенциите му и
необходимостта от последващи обучения. Въпреки че европейските средства се очаква да дойдат през втората половина
на годината, държавата вече финансира с пари от бюджета целенасочената работа с младите безработни. Във всяко
бюро по труда има координатори, които отговорят специално за тях. Имената им може да се намерят на сайта на
Агенцията по заетостта. Така всеки младеж предварително може да се свърже с координатора по телефона и да пита
всичко каквото го интересува. Отделно над 50 психолози работят с младежи с ниско образование и без ден трудов стаж,
които имат нужда от повече подкрепа и мотивация, за да се включат в пазара на труда. Първите резултати от
целенасочената работа вече са налице - за януари и февруари 2600 младежи с регистрация до 4 месеца като безработни
вече са наети в реалната икономика, т.е. без държавата да плаща субсидии за тях. Други 600 са включени в различни
обучения, стажуване и чиракуване с пари от бюджета, а на 3000 младежи са предоставени консултации и мотивационни
курсове според техния профил.
На фокус тази година са неактивните - тези които нито учат, нито работят. Бюрата по труда съвместно с кметовете по
места имат задача да издирват тези младежи и да ги мотивират да се регистрират.
Охранителите по селата - без оръжие
5000-те безработни, които ще бъдат наети като охранители в помощ на полицията, няма да бъдат въоръжени. Те ще
следят за обществения ред в малките населени места с висока битова престъпност, уточни Асен Ангелов, шеф на
Агенцията по заетостта.
Новата програма "Сигурност", която социалното министерство разработва съвместно с МВР, ще се финансира с
допълнителен ресурс от държавния бюджет. Засега не е ясно колко средства ще бъдат отделени и за колко време ще
бъдат наети охранителите. Програмата ще бъде насочена към регистрирани хора в бюрата по труда. Разбира се, че ще
има определени изисквания към лицата, съгласно спецификата на дейността, посочи Асенов. Те ще наблюдават
криминогенната среда и ще информират органите на МВР. Техен работодател ще бъдат общините или областните
управи.
Русе набира техници, Видин издирва химици
Заводът за автомобилни части наема 300 специалисти
Близо 750 работни места са обявени от частния сектор за първите два месеца на годината в Русе и областта. Най-много
работници - над 300, се търсят от фирми от машиностроенето, шивашката и мебелната индустрия.
Крайдунавският град може да се похвали с няколко нови производства. Най-пресен пример е заводът на "Балканцинк"
АД в индустриалния парк. В него ще се извършва горещо поцинковане и изработка на метални изделия. Инвестицията е
4,5 млн. евро, а разкритите работни места - 30. Производствената си дейност разшири и френският завод "Монтюпе". От
фирмата обявиха 300 нови работни места с разкриването на новото разширение на предприятието за автомобилни части
през миналата есен с инвестиция от 20 млн. евро. С новото хале с площ от 10 хил. кв. метра компанията увеличи с 50%
производствените си мощности. Свое предприятие в дунавския град изгражда и немската компания "Витте аутомотив".
На първия етап от проекта се предвижда разкриване на 500 работни места, а оборотът на дружеството се очаква да
надмине 70 млн. евро.
В друг крайдунавски град - Видин, се търсят инженер-химици и електроинженери. "Разширяваме производството си, но
трудно намираме специалисти", каза за "Стандарт" председателят на съвета на директорите на "Видахим" Севдалина
Димитрова. Кандидатстват хора от цялата страна, които се подбират с конкурс. Заплащането е средната работна заплата
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за страната. Липсват и агрономи, твърди г-жа Димитрова. В момента фирмата започва оранжерийно производство на
зеленчуци и цветя, за което да използва пара от ТЕЦ-а си, но не може да си намери агроном.
Най-търсени във Видинско, както и в много градове в страната, са шивачките. Заплатата е 340 лв.
Зъболекари дават 1000 лева за сестра по морето
Все по-голямо търсене има на стоматологични сестри във Варна. По време на кризата повечето зъболекари съкратиха
бройката в стоматологичните си кабинети, но при наплива от пациенти трудно взеха да се справят, без да имат дясна
ръка. Сайтовете за работа пускат все по-често обяви за търсене на стоматологични сестри, като заплащането не пада под
1000 лева.
От началото на година се търсят и продавачи-консултанти, въпреки че всеки ден търговски обекти пускат кепенци
особено в центъра, където се плащат високи наеми. В малките квартални магазини има текучество, а във веригите дефицит на продавачи. Заплащането е между 350-500 лева. Най-често месечното възнаграждение е 450 лева, с 50 лева
повече, отколкото вземаха по това време миналата година.
Сред най-търсените по това време са и шофьори на бусове за зареждане и снабдяване на магазини. Стартовата заплата е
600 лева.
Глад за инженери и техници за рафинерията
Най-много работници в Бургас се търсят за новостроящия се производствен комплекс в "Лукойл-Нефтохим". Десетки
фирми от промишленото строителство работят в момента на територията на нефтената рафинерия. Те назначават
електромонтьори, заварчици, шлосери, технически ръководители. Заплатите за общи работници тръгват от 600 лева
нагоре. Заварчиците вземат около хилядарка. Изискванията за квалификация обаче са железни. "Търсят се изключително
добри специалисти, защото се изисква безкомпромисно качество", коментира Маргарита Иванова от трудова борса
"Жар". Друга търсена професия в новия проект в "Лукойл-Нефтохим" са машинните и строителните инженери. Освен
висока квалификация и опитност, от тях се изисква да знаят и английски език. Заплатите се пазят в тайна.
В Бургас големите фирми, които търгуват с бързооборотни стоки, също са започнали да търсят търговски представители
по морето. Те ще отговарят за пласмента на алкохол, цигари, шоколадови изделия и всякакви хранителни продукти.
Заплатите на търговските представители през сезона са заковани на 500 лева, но всяка фирма дава и допълнителен
процент от реализираните печалби.
Летище Бургас също ще разкрие сезонни работни места. Там се търсят наземни стюардеси и друг обслужващ персонал за
лятото.
Тотев ще плаща двойна надница на празник
Чиновниците от община Пловдив ще получават двойна надница, ако работят на официални празници. За работа в събота
или неделя заплащането е 50% отгоре. Това бе регламентирано, след като кметът и синдикалистите от КТ "Подкрепа" и
КНСБ подписаха колективен трудов договор. От документа става ясно, че чиновниците да ползват 25 дни годишен платен
отпуск. При пенсиониране общинарите ще получават една допълнителна заплата над определеното в Кодекса на труда.
Средната работна заплата в общината е 750 лева. Всеки чиновник има право на 250 лева годишно за работно облекло.
Копирано от standartnews.com
√ 12, 2 % е безработицата у нас през февруари
През февруари безработицата остава на януарското си равнище от 12.2%. Това показват данните на Агенцията по
заетостта. Тя е по-висока с 0.2 процентни пункта спрямо февруари миналата година.
Общо 400 943 безработни са регистрирани в бюрата по труда в страната. Цифрата е с 290 души по-малко от миналия
месец. Новите безработни са 30 хил., с 15 хил. по-малко, обясняват още от Агенцията по заетостта.
14 200 души вече са започнали работа. От тях 13 309 са заети на първичния пазар, а останалите работят по програми за
заетост. Една четвърт от намерилите препитание са младежи.
От Агенцията по заетостта съобщават още, че общо 13 136 места са обявени в бюрата по труда през месеца. От тях 12460
са в реалната икономика, а две трети от цифрата - в частни компании. За пореден месец нараства търсенето на силна
работна ръка на първичния пазар.
Най-много свободни позиции за работа има в преработващата промишленост (3 682 места), търговията (1 667 места),
селското, горското и рибното стопанство (1106 места), хотелиерството и ресторантьорството (941 места), от операциите с
недвижими имоти (755 места), финансови и застрахователни дейности (700 места), строителството (605 места),
държавното управление (466 места), административните и спомагателни дейности (447 места), транспорта (411 места),
образованието (330 места), показва информацията на агенцията.
Вестник „Монитор“
√ Има средства и за занаятчиите, работещи на село: До 20 000 евро за кооперирани фермери
Малките стопани ще вземат по €1250, ако са регистрирани
Около 20 000 евро ще може да получат земеделските производители, които се сдружават, за да излязат заедно на
пазара, за предлагат общо продукцията си, както и да я прибират организирано. В следващия програмен период ще има
достатъчно финансови средства за малките стопани, за да се обединят и да бъдат конкурентоспособни. Това стана ясно
вчера от думите на земеделския министър Димитър Греков, който уточни в парламента, че дребните земеделски
производители, чийто дял е 23% и са били оставени на самотек, ще получат добър старт през следващия програмен
период.
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За първи път България ще има инвестиционна подпрограма, която е насочена към малките стопани, чийто бюджет е 82
млн. евро. При нея те ще имат много лесен достъп до финансиране, уточни за „Монитор” зам.-министърът на
земеделието Явор Гечев. Друга мярка, заложена в подпрограмата, предвижда да се финансира стартиращ бизнес извън
земеделието в малките населени места. Тя ще поощри всички дейности, които ще генерират заетост в малките селища.
До 20 000 евро може да се направят изключително хубави малки занаятчийски предприятия, които са извън земеделския
сектор, но ще вдигнат селищата на крака, коментира още Гечев.
До 1250 евро ще получават малките земеделски производители, които ще имат възможност да избират между тази
твърда ставка или да минават към традиционната, при която има задължения по определени агроекологични
изисквания.
Европа е предвидила, при това с наше настояване, както и с подкрепа от Франция и някой други европейски държави,
най-малките да имат привилегията да не ги тормозят с такива неща, а да имат твърда ставка, каза още Гечев. Това обаче
е гарантиран доход, който е лесен за изпълнение административно, защото нямат допълнителни изисквания.
Регистрацията като земеделски производител е абсолютно задължителна, за да се получат тези 1250 евро. За 2015 г. е
разработена цялостна политика, която предвижда малките ферми в действителност да са освободени от данъци при
определени условия, но и тогава регистрацията ще бъде необходима.
През тази година ще бъде факт за първи път преразпределително плащане за първите хектари. Нивите до 300 дка ще се
подпомагат средно с още 50 на сто от сумата, предвидена за единица площ. И така се получават 45 лева за декар, като се
разработва методика на ДФ „Земеделие”, която ограничава изкуственото разцепване на такива парцели.
Междувременно депутатите решиха вчера право на собственост върху нивите и земите от горския фонд да придобиват
само физически и юридически лица, които са живели непрекъснато или са установени в България повече от три години,
непосредствено предхождащи годината на сключване на сделката.
√ България на минус с 4 млрд. лв. от търговията с ЕС
Външнотърговското салдо на България с Европейския съюз за 2013-а година е отрицателно и е на стойност от 4,0319
млрд. лева след търговски дефицит за 5,3256 млрд. лева преди година. Това показват предварителните данни на НСИ.
Износът на България за Европейския съюз през миналата година се е увеличил с 9,1% спрямо 2012-а година, достигайки
26,1 млрд. лева, докато вносът от ЕС е нараснал с 3,1% до 30,2 млрд. лева.
През последния месец на 2013-а година българският износ за ЕС се е повишил с 3,4% на годишна база и е бил в размер на
1,7 млрд. лева, докато вносът от ЕС се е повишил с цели 12,7% до 2,5 млрд. лева.
Според данните на НСИ основни търговски партньори на България през миналата година са били Германия, Италия,
Румъния, Гърция, Франция, Белгия и Испания, като те са формирали близо 75,3% от българския износ за държавитечленки на ЕС. В същото време най-голям внос на стоки е бил регистриран от Германия, Италия, Румъния, Гърция, Испания
и Унгария.
На минус с 3 млрд. лв. сме и в търговията с трети страни. Най-голям дефицит е реализиран в отношенията със страните от
ОНД – минус 8,4 млрд. лв., дължащ се основно на вноса на газ и нефт от Русия.
Вестник „Сега“
√ Кабинетът ще похарчи 11 млрд. лв., за да създаде 5760 работни места
Скромен ще е ефектът и върху БВП, който би се увеличил с 4.2%
Минимум 11 милиарда лева ще отдели държавният бюджет за изпълнението на Националната програма за развитие:
България 2020, в периода 2014-2016 г. Средствата ще бъдат насочени към изпълнение на дейности по 8 ключови
приоритета. Ефектът от ударното инвестиране върху заетостта, брутния вътрешен продукт и бюджетното салдо обаче ще
бъде пренебрежим на фона на влагания ресурс и на общото изоставане спрямо Европа.
Това става ясно от тригодишния план за изпълнение на стратегическата програма, публикуван вчера за обществено
обсъждане. Документът от 214 страници изобилства от повторения на мерки и не дава достатъчно точна представа за
планираните разходи в следващите 3 години. За сметка на обемните и пълни с неточна информация приложения,
анализът на очаквания ефект от инвестициите е съвсем лаконичен.
Оценката за въздействието от планираните мерки е извършена чрез модела SIBILA (Simulation model of Bulgaria's
Investment in Long-term Advance), който бе разработен за анализ на ефектите от усвояването на европейските фондове.
Оценявани са два различни сценария - реалистичен, на база на осигурените от различни източници средства за
изпълнение на мерките, и оптимистичен, на база декларираните нужди от финансиране. Данните показват, че при
първия вариант кабинетът ще трябва да отдели за планираните мерки малко над 11 млрд. лв., а при втория - 18 млрд. лв.
И в двата случая ефектът върху заетостта ще е нищожен. При инвестиции от 11 млрд. лв. в следващите 3 години заетостта
през 2020 г. (при групата на между 15 и 64-годишните) ще се повиши със скромните 0.2%, пише в документа. Ако
увеличението се съотнесе към данните за заетостта за последното тримесечие на 2013 г., то би се равнявало на 5760
работещи повече. Коефициентът на безработица също ще остане почти без промяна - с прогнозирано намаление от едва
0.1 процентни пункта. При оптимистичния сценарий с инвестиции за 18 млрд. лв. заетостта през 2020 г. би се повишила с
1.5%. В същото време сериозна част от планираните мерки са именно в областта на образованието, квалификация на
работниците и намаляване на бедността и социалното изключване. Сметките показват, че в такива мерки ще бъдат
налети поне 4 млрд. лв.
Скромни ще са ефектите от изпълнението на плана и върху размера на брутния вътрешен продукт (БВП), както и върху
прогнозираното бюджетно салдо (излишък, балансиран бюджет или дефицит). При реалистичния сценарий (с 11 млрд.
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лв. инвестиции) БВП през 2020 г. би бил с 4.2% по-висок спрямо нулевия сценарий - без реализиране на мерките.
Бюджетното салдо би било с 0.1 процентни пункта по-добро. При 18 млрд. лв. инвестиции ефектът върху БВП ще е 7.6%.
Тези данни са обяснени съвсем бегло, а съответното ниво на показателите изобщо не е коментирано. В същото време
сравнението с първия анализ по модела SIBILA, представен в края на 2012 г., показва доста по-сериозни ефекти от
усвояването на еврофондовете. Според тогавашния анализ към 2013 г. - пикова за еврофондовете, ефектът от
усвояването на средствата върху заетостта е 6.2%. Ефектът върху БВП за 2013 г. бе оценен на 5.2%. Към края на 2013 г.
реално изплатените средства по оперативните програми възлизаха на 4.3 млрд. евро.
ПРОПУСКИ
Публикуваният за обсъждане проект на плана трябва да бъде сериозно доработен, защото изобилства от неточности.
Така например планираните средства в подкрепа на подготовката на докторанти и постдокторанти са включени в
таблицата с мерките общо 9 пъти. При Министерството на образованието има масово припокриване и при други мерки.
Министерствата са приложили различен подход и при средствата от еврофондовете за следващия програмен период.
Някои от тях са посочили парите от бъдещите програми като осигурени, други са записвали в тези графи "нула".
Обобщаването на информацията за средствата, които са налични или нужни, е затруднено и от ползването на различни
валути - в документа има посочени суми в швейцарски франкове, долари, евро, левове.
МЕРКИ
Стотици милиони левове ще са необходими за реализиране на предвидените мерки в областта на здравеопазването,
става ясно от плана на кабинета. От 2015 до 2020 г. хазната трябва да отпусне 600 млн. лв. за заплащане в пълен размер
на вноските на служителите, осигурявани от държавата. Към същата мярка са предвидени още 270 000 евро от
еврофондовете. Друг мегапроект в здравния сектор е изграждането на структури за медицинско обслужване на
възрастните хора по домовете им. Мярката не е стартирала, но ще бъде подплатена със 145 млн. лв. от държавата и от
еврофондовете. Създаването на система за поддържане на квалификацията, продължаващо обучение и оценка на
знанията на медицинските специалисти ще струва други 130 млн. лв. Сериозни промени са обещани и в сектора на
образованието, където страната ни редовно получава критики за липса на реформа. В проекта се предлага промяна в
модела на финансиране на средните училища, който трябва да бъде готов до 2016 г. Предстои разработване на
показател "качество" при определяне на училищните бюджети, който ще отчита приноса на училището за развитието на
своите възпитаници. Идеята е да се промени моделът на делегираните бюджети, като се въведе стимул за училищата,
които работят с деца от проблемните групи. За целта са предвидени 10 млн. лв. За поредното компютризиране на
училищата и за осъвременяването на наличното оборудване са предвидени 50 млн. лв., от които 15% са национално
съфинансиране, а останалите са от европейските фондове.
√ Агенцията по заетостта установи укротяване на безработицата
Агенцията по заетостта отчете стабилизиране на пазара на труда. След половингодишно нарастване на безработицата
през февруари тя е овладяна на 12.2%, колкото е била и през предходния месец. Спаднал е и броят на
новорегистрираните, а реалният сектор обявява все повече свободни работни позиции. Безработицата е укротена,
въпреки че с пари от държавата и Европа се осигурява заетост на все по-малко хора. Изброените показатели са повод
шефът на АЗ Асен Ангелов да обобщи, че пазарът на труда се стабилизира.
С 30 000 по-малко са субсидирани работни места, поддържани с пари от хазната и Европа. В момента АЗ поддържа около
42 000 позиции, за които плаща възнаграждения по различни схеми и програми. Регистрираните безработни са около
401 000 души. Новорегистрираните 30 300 обаче са с над 15 500 по-малко, отколкото през януари. На годишна база
намалението им е също съществено - с около 6000. През февруари са обявени 13 136 свободни работни места, които са с
1500 повече от януари, а спрямо същия период на 2013 г. ръстът е с над 1700.
През март се очаква наемането на около 6000 хора без занятие, като за 2430 от тях ще се плаща от бюджета, а за
останалите парите ще дойдат от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". С европари безработните ще
се наемат по схемата "Подкрепа за заетостта", при която се осигурява финансиране за обучение на работното място и
заплатите им за 6 месеца, равни на минималните осигурителни прагове.
Очаква се кабинетът да одобри новата програма "Сигурност", лансирана вече от вътрешния министър Цветлин Йовчев, по
която ще се наемат безработни за охрана в отдалечени населени места. Най-вероятно ще бъде осигурен бюджет за
около 5000 охранители, за което ще трябват 16 млн. лв. От думите на Асенов се разбра, че задачата им ще бъде да следят
и да информират органите на реда за противозаконни прояви.
√ Министерство дава до 450 000 лв. на бедни общини за "бързи" проекти
Проектите на общините, с които те могат да кандидатстват за финансиране от Министерството на инвестиционното
проектиране (МИП), трябва да са на стойност между 150 хиляди и 450 хиляди лева с ДДС. За тях са заделени почти 5.9
милиона лева, а 470 хиляди лева са оставени за строителен и авторски надзор. Това съобщиха от ведомството за "Сега".
МИП получи 6 350 000 лева от правителствения фонд за регионите. Обществените поръчки за класираните проекти ще се
провеждат от министерството. Досега то е единственото, което публикува разяснения за програмата си. Общините могат
да кандидатстват за финансиране и по програмата на регионалното ведомство за борба с безводието (20 милиона лева),
но тя все още не е готова.
Общините ще се състезават за финансиране в две категории - със и без готови проекти. Те могат да искат пари за ремонт
на паркове, градинки, улици, тротоари, детски площадки, ВиК мрежи, осветление, както и за ремонт на социални домове
за възрастни, деца и хора в неравностойно положение. Допустими са и проекти за обновяване на паметници, за
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туристически обекти, за подпомагане на развитието на семейния и екотуризъм, включително изграждане на екопътеки.
Всеки проект трябва да се изпълни за максимум 3 месеца.
"Основната цел е стимулиране на социално-икономическото развитие на най-изостаналите общини, като по този начин
ще се намалят вътрешнорегионалните различия и ще се даде тласък на цялостното развитие на района, подобряването
на жизнената среда на населението и създаване на заетост на местно ниво", пише в мотивите на МИП.
Investor.bg
√ Плащаме все повече за отпадъци, които намаляват
Значителният ръст на такса "Смет" се дължи единствено на промени при данъчната оценка на имотите, сочи
анализ на БСК
Отпадъците, които българите изхвърлят, през последните години намаляват. Въпреки това сумите, които гражданите и
бизнесът плащат за такса „смет“, растат. Този парадокс засяга общините в цялата страна, които и тази година формират
таксата на базата на данъчната оценка на имотите. Това показва анализ на Илияна Павлова, експерт „Чиста индустрия“ в
БСК, който бе представен на конференция за управление на отпадъците.
Представените данни сочат, че за периода 2007-2011 г. обемът на събраните от населението и бизнеса средства за такса
„Битови отпадъци“ за страната се е увеличил с 47%, при средногодишен ръст от около 8%.
Според анализа събраната такса през 2007 г. за цялата страна е 338 млн. лв. През 2011 г. сумата достига 498 млн. лв.
В същото време количествата събрани битови отпадъци намаляват със 17% (средногодишно с 3%), заяви Илияна Павлова.
От една страна, причината е икономическата криза и покупателната способност на населението. От друга страна, се
променя отношението на хората към природата и голяма част от тях се стремят да изхвърлят разделно, пояснява
експертът. Тя уточнява още, че през последните години се подобрява и отчитането на данните за депонираните
количества.
Павлова коментира, че значителния ръст на таксата се дължи основно на промяната на данъчната оценка на имотите,
която изпреварва значително общото нарастване на цените на услугите, на основното потребление и на индустриално
производство.
Най-съществено са увеличени събраните такси в общините с големи предприятия (София, Перник, Девня и др.) и в тези с
курортни селища и интензивно ваканционно строителство (курортите по Черноморието и планините – Несебър,
Приморско, Созопол, Априлци и др.).
Според данните основната част от събраната такса се формира в София – повече от 36%, следвана от област Пловдив –
около 8% (община Пловдив – 6%).
Павлова посочи следните териториални различия – на ниво община годишната такса „Битови отпадъци“ на едно лице
варира от 10 до 450 лв. В същото време е напълно възможно данъкоплатците с най-ниска и най-висока такса да
изхвърлят еднакви количества боклук.
При другата възможност за определяне на таксата – на тон събрани отпадъци, също има големи различия – от 25 до 450
лв. в различните райони.
Според експерта тези огромни разлики в отделни общини показват, че е разкъсана връзката между събраните и
третирани количества отпадъци и основата за определяне на таксата.
„За големите индустриални предприятия с над 250 работници бихме могли да се съгласим с висока такса, но не и при
офисите и малките фирми“, заяви Павлова. Тя посочи следните куриози – адвокатски кантори, които плащат между 5 и 10
хил. лв. годишно и случай, в който физическо лице плаща такса „Смет“ за имот, на който има само естествена
растителност.
В част от общините приходите от таксата превишават разходите по чистотата и управлението на отпадъците, което
доказва, че практиката по определяне на таксата няма връзка с количеството изхвърлян боклук и финансирането на
съответните дейности, сочи анализът.
√ Очаква се икономическият растеж да се ускори до 3,4% през 2016 г.
Прогнозата е заложена в план за изпълнение на стратегията "България 2020" за периода 2014-2016 г.
Правителството очаква икономическият растеж да се ускори до 2,9% през 2015 г., а през 2016 г. - до 3,4%, като основен
принос за това ще има ръстът на вътрешното търсене.
Прогнозата на Министерството на финансите е записана в проекта на тригодишния план за действие в периода 2014-2016
г. за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020. Текстовете са публикувани за обсъждане на
портала за обществени консултации.
Прогнозата за ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) е значително над очакванията на Европейската комисия. В
зимната си икономическа прогноза ЕК посочи, че очаква икономическият растеж на България през следващата година да
се ускори до 2%. Прогнозите в плана за действие на МФ обаче се основават на осъществяваянето на посочените в него
мерки, уточниха от финансовото ведомство.
И управляващите, и Еврокомисията обаче са на мнение, че пикът на безработицата е бил през миналата година. В
документа е заложено, че нивото на безработицата ще се стопи до 12,6% през тази година и ще продължи да се
понижава и през следващите две години съответно до 11,8% и 10,9%.
Брюксел обаче очаква по-бавен спад на безработицата и прогнозира, че през 2015 г. тя все още ще е малко над 12 на сто
заради проблемите със структурната безработица и несъответствията между търсенето и предлагането на работна ръка.
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В плана е заложен и спад на бюджетния дефицит до съответно 1,8%, 1,5 и 1,1% от БВП през 2014, 2015 и 2016 г., ръст на
заетостта с 0,5% през тази и с по 1% през следващите две години, както и ръст на частното потребление със съответно 2,1,
3,7 и 4,6% през 2014, 2015 и 2016 г.
Износът се очаква да нарасне със 7,2 на сто през тази година, да се понижи леко през следващата (до 7,1%) и отново да
достигне ръст от 7,2% през 2016 г. За вноса в документа са записани доста по-бързи темпове на растеж – очаква се той да
се разшири със съответно 7,1%, 8 и 8,5% през 2014, 2015 и 2016 г.
Дефицитът по текущата сметка също се очаква да се разширява – от 0,2% през тази година до 1,2% през 2016 г., а
инфлацията – да се ускори от 1,8% през тази година до 2,2% към 2016 г.
Дългът обаче се очаква леко да се понижи през 2015 г. спрямо 2014 г. - до 20,9% от 22,1% от БВП, като през 2016 г. се
очаква пак да се върне на нивото от 22,1%. Според прогнозите на Еврокомисията дългът на страната ще се повиши над 24
на сто още през 2015 г.
Мерки за изпълнението на стратегията България 2020
В плана за действие в сферата на образованието е заложено осъвременяване на стандартите за учебното съдържание и
на учебните програми и учебниците за общообразователната подготовка. Това обаче ще се случи след приемането на
Закона за предучилищното и училищното образование. Предвижда се също да се въведе и кариерно ориентиране на
учениците, както и да се въведе задължителна периодична квалификация на учителите и система за мобилност на
преподаватели и изследователи.
√ Нарастват свободните работни места в реалната икономика
Обрат в наемането на нова работна ръка от реалния сектор може да се очаква, когато започне да расте сферата
на строителството, смята бизнесът
Бизнесът започва да укрепва и сам да разкрива нови работни места без помощта на субсидираната заетост. Тази нова
положителна тенденция на пазара на труда е регистрирала през изминалия февруари Агенцията по заетостта.
Директорът на държавната агенция Асен Ангелов обяви на пресконференция, че нарастват свободните работни места в
реалната икономика, което е индикация, че реалният сектор се отърсва от кризата. „Видно е, че икономическата среда се
подобрява, а оттам и заетостта”, каза той.
Броят на заявените свободни работни места нараства с 1 722 в сравнение с февруари 2013 година. Ръст се наблюдава в
преработващата промишленост (с над 1 100 места), в хотелиерството и ресторантьорството (с почти 390 места), в
операции с недвижими имоти (с 370 места), в търговията (с над 260 места), уточниха от агенцията.
Налице е и индикация за раздвижване на пазара на труда във връзка с предстоящия летен сезон, коментира Ангелов.
През февруари тази година са се увеличили обявените сезонни работни места – те са нараснали повече от три пъти в
сравнение с януари и с над 500 места спрямо същия месец на 2013 г. Вече са обявени 1 464 сезонни работни места в
бюрата по труда.
Той посочи, че за първи от години този февруари се наблюдава обрат при тренда на безработицата – вместо да нараства
през тежките зимни месеци, както е обичайно, равнището й се задържа.
Нивото на безработицата през февруари 2014 година е 12,2%, като се запазва непроменено спрямо предходния месец.
То е обаче с 0,2 процентни пункта по-високо от равнището през февруари миналата година. „Фактът, че нивото на
безработицата се задържа през зимните месеци е нещо положително, което трябва да отчетем, защото се прекъсва
негативната тенденция на постоянен ръст в безработицата през последните шест месеца”, коментира шефът на
държавната агенция.
Ангелов обясни, че агенцията отпуска по-малко субсидирани работни места тази година – с около 30 хиляди, но за
разлика от миналата година те се компенсират от повечето обявени вакантни места от реалния сектор. По отношение на
субсидираната заетост Ангелов каза, че ще бъдат обявени нови 6 хиляди работни места, които ще се финансират чрез
Националния план за действие по заетостта и оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Схемите ще осигуряват заетост и заплащане за период от шест месеца с ангажимент на работодателя да осигури още
шест.
В бюрата по труда през февруари са обявени общо 13 136 места в реалната икономика и по програми за заетост. А
търсенето на работна сила на първичния пазар за втори пореден месец нараства, отчита Агенцията по заетостта. През
месеца на първичния пазар са заявени 12 460 работни места, или с 1 492 места повече от предходния месец, като над
две трети са заявени от частния сектор – частните работодатели са обявили общо 8 499 места.
Ключов е секторът на строителството
Истински обрат в наемането на нова работна ръка от реалния сектор обаче може да се очаква, когато настъпи промяна в
сектора на строителството, каза за Investor.bg Камен Колев от Българска стопанаска камара. Той коментира статистиката
на Агенцията по заетостта и потвърди, че от общо 14 хиляди заявени работни места 13 хиляди са на първичния пазар на
труда в реалната икономика.
Става въпрос най-вече за хотелиерството и ресторантьорството, както и за търговията, уточни той. „Много малка част от
наетите са по оперативната програма за човешките ресурси и националния план по заетостта – определящата част от
хората са си намерили работа на първичния пазар”, каза Колев.
Според експерта раздвижването на пазара на труда се забелязва още от края на 2013 година и факторите за това са
ръстът в промишленото производство, износът.
Но без строителството чувствителна промяна няма да има, твърди Камен Колев, защото това е секторът, който ангажира
голяма част от работната сила у нас. Той уточни, че ако се обърне тенденцията за ръст в строителството, това ще означава
наемане на повече нискоквалифицирани работници, а оттук и осезаемо покачване на заетостта.
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Раздвижването в строителството обаче зависи от изпълнението на инфраструктурни проекти, от жилищното строителство
и е трудно да се прогнозира кога може да се случи, каза Колев. Въпреки това неговата прогноза е, че до края на годината
може да се очаква положителна промяна и в този важен за страната сектор.
√ Икономическото министерство ще регулира дейността на стоковите борси
С предложения за промени в Закона за стоковите борси и тържищата Министерският съвет предлага държавната
комисия за стоковите борси да бъде закрита
Министърът на икономиката и енергетиката ще регулира и контролира създаването и дейността на стоковите борси,
стоковите тържища и пазарите на производителите. Това предвижда проект за промени на Закона за стоковите борси и
тържищата, внесен от Министерския съвет за обсъждане в Народното събрание.
Текстовете са публикувани на сайта на парламента.
Икономическото министерство се предвижда да води и публични регистри за стоковите борси, за членовете на стокова
борса и за брокерите, осъществяващи дейност на съответната стокова борса, за стоковите тържища, за извършените
регистрации за брокерска дейност и за пазарите на производителите.
Икономическият министър ще трябва да подготви и издаде наредбата за регистрите шест месеца след влизането на
закона в сила.
Държавната комисия за стоковите борси и тържищата се предвижда да бъде закрита и активите, пасивите и архивът ѝ да
преминат към министерството като неин правоприемник, посочва се в предложенията за промени на преходните и
заключителни разпоредби на закона.
Издадените от комисията лицензи обаче се предвижда да запазят действието си.
Закриването на агенцията е свързано с процедурата по оптимизация на администрацията, посочва се в мотивите на
Министерския съвет към законопроекта.
Според вносителите в обхвата на дейността на ведомството е издаването на лицензи, удостоверения за регистрация и
разрешителни за внос и износ, провежданено на превантивен и последващ контрол върху изпълнението на
задълженията на лицензополучателите, а също така прилагане на мерките на търговската политика, свързани с вноса и
износа на стоки от и на територията на България.
Списание Мениджър
√ 12,2% е била безработицата през февруари
Безработицата през февруари е била 12,2%, запазвайки нивото си непроменено спрямо предходния месец. В сравнение
с февруари 2013 г. безработицата се е увеличила с 0,2 процентни пункта, показват данни на Агенцията по заетостта.
През втория месец на 2014 г. в бюрата по труда са регистрирани 400 943 безработни лица. Те намаляват с 290 души
спрямо януари. За сравнение, през февруари 2013 г. безработните са с 1 065 души повече в сравнение с февруари 2013 г.
Новорегистрираните безработни в бюрата по труда са 30 309, като намаляват значително - с 15 560 души в сравнение с
предходния месец. Спрямо февруари 2013 г. общият брой на новорегистрираните е с 5 992 лица по-малко.
14 200 безработни са започнали работа през месец февруари 2014 г. 13 309 от тях са намерили реализация на първичния
пазар - с 1 203 повече в сравнение с месец януари 2014 г. Останалите 891 лица са ангажирани по програми за заетост,
мерки и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.
През февруари са регистрирани в бюрата по труда 35 248 безработни младежи до 24 г. и 75 686 младежи до 29-годишна
възраст. В сравнение с предходния месец и в двете групи се наблюдава намаление на броя. Безработните младежи до 24
г. намаляват с 451 лица, а до 29 г. – със 728 лица. Започналите работа безработни младежи са 25% от всички започнали
работа безработни, при условие, че относителният им дял от общия брой регистрирани безработни е 18,9%. През месец
февруари 3 543 младежи до 29 г. са постъпили на работа.
През февруари 2014 г. най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от: преработващата
промишленост (3 682 места), търговията (1 667 места), селското, горското и рибното стопанство (1106 места),
хотелиерството и ресторантьорството (941 места), от операциите с недвижими имоти (755 места), финансови и
застрахователни дейности (700 места), строителството (605 места), държавното управление (466 места),
административните и спомагателни дейности (447 места), транспорта (411 места), образованието (330 места) и др.
През месеца обявените сезонни места са нараснали над 3 пъти в сравнение с предходния месец, като индикация за
раздвижване на пазара на труда във връзка с предстоящия активен сезон и с над 500 места спрямо същия месец на 2013
г. Обявени са 1 464 сезонни работни места.
В сравнение с февруари 2013 г., броят на заявените свободни работни места нараства с 1 722. Нарастване се наблюдава в
преработващата промишленост (с над 1 100 места), в хотелиерството и ресторантьорството (с почти 390 места), в
операции с недвижими имоти (с 370 места), в търговията (с над 260 места) и др.
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