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√ Васил Велев: Дългите празници свалят производството с 5 процента 
http://economymagazine.bg/news/2077/1/1/Vasil-Velev-Dulgite-praznici-svalyat-proizvodstvoto-s-5-procenta.html 
- Г-н Велев, следващата седмица предстоят пореди от почивни дни, отново този месе. Как се отразяват дългите 
почивки на бизнеса? 
Различно е, но като цяло водят до спад в продажбите. Не бива да се сливат с почивните дни празници, които се падат в 
сряда. Когато те се падат в петък или в понеделник, е естествено да се слеят. Кoгато имаме празник, който се пада във 
вторник или четвъртък, също е по-добре да се слеят с почивните дни, но при отработването да се разместят така дните, 
че да не се получават много дълги или много къси работни седмици. Тоест, едната седмица да ни е от 3 работни дни, а 
другата от шест. В частния сектор се избира понякога и друг вариант – работи се при удължен работен ден, вместо да се 
отработва в събота, когато останалият свят не работи. 
- Какъв е размерът на загубите? 
Около 5 процента по-малко се произвежда в месеците, в които има празници. Това не води непременно до загуби. По-
скоро до пропуснати ползи. 
- Как се получават тези загуби? 
От това, че се работи по-малко както в деня на празника, така и в съботите, когато се отработва някой работен ден, не се 
работи пълноценно. След дълъг уикенд се разстройва ритъмът на работа „5 дни работи - 2 дни почива” и стартът е 
труден. 
Разбира се, това не е причина празниците да се забранят. Ползата от тях е  за психическото и физическото здраве на 
хората. 
- Кои са големите губещи? Фирми от кои сектори? 
Най-вече производствения сектор. Не може за 20 дни да се произведе толкова, колкото за 22 дни. 
- Има ли печеливши от големия брой почивни дни? 
Да, туризмът и свързаните с него транспорт и търговия. 
- Какъв размер е достигнала фирмената задлъжнялост? 
Тя е от порядъка на годишните продажби, което е едно много високо ниво. При това редица продажби не се фактурират 
навреме, за да не възникнат данъчни задължения, без да има изглед за скорошно плащане. 
- В кои сектори корпоративният дълг е най-голям? 
В строителството и някои голями държавни компании. 
- Удовлетворяващо ли е според вас нивото на усвояване на евросредства от бизнеса? 
Изоставането продължава. Има много големи резерви. Не повече от 1% от предприятията са участвали в проекти, а от 
тях по-малко от една трета са финансирани. Тясното място е администрацията. Бизнесът има много повече проекти, 
отколкото са средствата. 
- Какво трябва да се направи, за да се подобри този процес? 
Да се опростят и ускорят процедурите. Аутсорстването на дейности по целия цикъл е добра възможност за ускоряване 
на процеса. Необходимо е и рязко намаляване на бумащината. А също така гаранции, че ако се изпълни договорът, ще 
се получи плащането. И то навреме. 
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√ Фирмите за промишлено пране трябва да имат повече контрол 
http://www.tbmagazine.net/novini/firmite-za-promishleno-prane-tryabva-da-imat-poveche-kontrol 
Според членовете на асоциацията за промишлено пране често се среща некачествено изпиране на болничното бельо, 
което може да доведе до сериозни рискове от зарази за пациентите. Според тях са необходими нормативни промени, 
които да заложат по-високи изисквания, гарантиращи качественото изпълнение на дейността. Това бе коментирано на 
пресконференция днес. Специалистите добавиха още, че много фирми не спазват основния принцип за поточност при 
прането и правят т.нар. кръстосване на чистото и мръсното пране, което е опасно за потребителите. 
От Асоциацията са алармирали редица отговорни институции за проблема и възнамеряват да организират обществено 
обсъждане по въпроса и да инициират съответните нормативни промени. На пресконференция бяха изнесени 
фрапиращи новини: „Всяко химическо чистене се регистрира като перално стопанство за обществено пране и така му се 
дава възможността да пере болници”, каза Николай Калайков, представител на Асоциацията. 
Част от бъдещите планове на организацията включва промяна в нормативната уредба, чрез която да се постигне 
пререгистрация на всички обекти и да се разграничи кой има право да извършва тази дейност в болници и хотели. От 
Асоциацията посочиха, че вече са сигнализирали Държавния главен инспектор, Регионалната здравна инспекция, НАП, 
НОИ, КЗК, Министерство на финансите и ХЕИ за неспазването на хигиенните изисквания на подобни обекти. В тези 
сигнали са цитирани и конкретни фирми, които според Асоциацията не спазват хигиенните изисквания и изкуствено 
свалят цените на услугите на нива под себестойност, като занижават качеството и застрашават човешкото здраве. 
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Асоциацията се обяви и за прекратяване на порочната практика болниците да сключват обществени поръчки за пране, 
следвайки единствено критерия "най-ниска цена". 
Асоциацията за промишлено пране обединява 12 фирми, които извършват промишлено пране на територията на 
Република България. От 02.12.2011 г. Асоциацията е пълноправен член и на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
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√ Бизнесът продължава ударно да пести, вместо да инвестира 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/203832_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82+%D0
%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B
D%D0%BE+%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%2C+%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%BE+%D0%B4%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0 
Бизнесът в страната продължава да заделя свободните си средства на депозити в банките, вместо да инвестира в нови 
проекти или да разширява дейността си. Тенденцията бе потвърдена от данните на БНБ за кредитите и депозитите през 
първото тримесечие. За януари-март компаниите са увеличили спестяванията си както за по-малки суми, така и за над 1 
милион лева. Списъкът на фирмените влогове със седем цифри е набъбнал с 82 броя спрямо година по-рано, зад които 
стоят 704 млн. лв. На практика излиза, че всеки месец са откривани по 7 нови депозита за над милион. Спрямо декември 
обаче големите депозити на бизнеса намаляват със 105 броя, но в абсолютна стойност парите по такива сметки 
нарастват с 41,7 млн.  
Като цяло седемцифрените спестявания на бизнеса стигат 7,74 млрд. лв. в края на март, а общият брой на депозитите - 
1854. Тенденцията потвърждава страха на бизнеса от инвестиции заради несигурната икономическа среда. Според 
изчисления на някои икономисти всеки затворен милион на депозит би донесъл откриването на 20-30 нови работни 
места, ако се инвестира. Само за последната година „на сигурно място в банката“ бизнесът е сложил нови 1,28 млрд. лв. 
до общо 13,7 млрд.  
Тенденцията се потвърждава и от данните за изтеглените заеми. От БНБ отчитат, че в края на май броят на изтеглените 
заеми над 1 млн. лв. от компаниите спрямо 2011 г. е намалял с 27. Самата сума обаче е скочила с 1,91 млрд. лв., като 
това може да се дължи на рефинансиране на стари заеми, преструктуриране или изплащане и взимане на по-големи 
заеми. До края на първото тримесечие на годината общо изтеглените седемцифрени заеми от бизнеса у нас са за 25 
млрд. лв., или близо 48 на сто от всички изтеглени кредити в банковата система.  
Същите са нагласите и на домакинствата. Според статистиката на централната банка и гражданите продължават да 
спестяват, като в същото време ограничават тегленето на заеми. В края на март влоговете над милион на хората са 
нараснали със 79 броя, или 129 млн. лв., спрямо същия период на 2011 г. Така седемцифрените суми в банките на 
гражданите достигат 1,34 млрд. лв., разпределени в 558 сметки. Общо в банките домакинствата са заделили на влог 31,6 
млрд. лв., или с 13 на сто повече спрямо края на март 2011 г. Двуцифреният темп на спестовност се запазва вече трета 
година.  
Списъкът на кредитите със седем цифри пък намалява с два до общо 111 кредита. Както при фирмите, така и при 
домакинствата размерът на средствата обаче се увеличава с 19,7 млн. лв. до 225,7 млн., което отново може да се дължи 
на преструктуриране или рефинансиране на вече изтеглени заеми. Общо статистиката на БНБ отчита, че в края на 
първото тримесечие изтеглените потребителски заеми са на стойност 18,73 млрд., или със 190 млн. по-малко спрямо 
същия период година по-рано.  
Така, като се тегли чертата, до март в банковата система общо бизнесът и домакинствата са заделили на влог 45,3 млрд. 
лв., което е ръст от 4,94 млрд. спрямо 2011 г. При кредитирането растежът е с едва 1,6 млрд. лв. до 52,2 млрд. лв.  
 
√ Мъжете ще се пенсионират по-късно от жените поне до 2020 г. 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/203865_%D0%9C%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5+%D1%89%D0%B5+%D
1%81%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0
%BE-
%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%82+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF
%D0%BE%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+2020+%D0%B3.+ 
Изравняване на възрастта за пенсиониране между мъжете и жените може да се планира за след 2020 г. Това стана ясно 
от думите на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов след негово участие във форум за младежката 
заетост в х-л „Шератон“ вчера.  
На журналистически въпрос – дали ще спазим препоръките на ЕС за изравняване на пенсионната възраст между 
половете, Младенов отговори, че с последните мерки вече сме започнали „да скъсяваме разликата“. Така от 63 г. за 
мъжете и 60 г. за жените, както е в момента, до 2020 г. годините за пенсия вече ще са съответно 65 г. и 63 г. Едва за след 
това може да се дискутира изравняване на възрастите, каза министърът.  
От думите на Тотю Младенов стана ясно, че продължава да е актуална темата за вдигане на пределната възраст за 
пенсиониране на военните и полицаите, както и за останалите работници и служители от 1-ва и 2-ра категория. От 1 
януари т.г. вече въведохме увеличение с две години на изискуемия стаж за пенсия в силовите ведомства, каза той. От 
синдикатите обаче настояват за още по-голямо ограничаване на пенсионните привилегии на униформените и това щяло 
да е тема на едно от следващите заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество. На него щели да бъдат 
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извикани и представители на МВР и МО, за да представят и те своята гледна точка.  
По време на форума за младежката заетост пък стана ясно, че по новите стажантски програми, финансирани с 
европейски средства, ще паднат изискванията към наставниците, които ще обучават стажантите. Така ментори ще могат 
да бъдат и самите собственици на фирми, което е особено важно за малките дружества, обясниха представители на 
социалното министерство. Програмите покриват заплатите на стажантите според минималните осигурителни прагове за 
съответните длъжности в продължение на шест месеца. Освен това и самите ментори ще получават половин минимална 
работна заплата.  
Преди дни премиерът Бойко Борисов призова безработните, на възраст до 29 години, да отиват спешно в бюрата по 
труда и да кандидатстват, „защото имаме още 130 млн. лв. да усвоим“ и „би било много голяма глупост и от младите 
хора, и от работодателите да не се възползват“.  
В края на май се очаква да бъдат одобрени и нови „бонуси“ за фирмите по тези програми, съобщиха вчера от 
министерството на труда. Ако те влязат в сила, от средата на септември т.г. работодателите ще получават и 
допълнителни пари - за оборудване на работните места на стажантите – компютри или други машини и прибори, 
необходими за тяхната работа.  
 
√ Животът е поскъпнал с 1,6% от началото на годината 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/203833_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%B5+%D0
%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D1%81+1%2C6%25+%D0%BE%D1%82+%D0%BD
%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD
%D0%B0%D1%82%D0%B0 
Животът е поскъпнал с 1,6% от началото на годината до април, с 0,2% само за месец и с 1,7% спрямо април 2011 г., 
показаха данни на НСИ. 3,2% пък е средногодишната инфлация за периода май 2011 г. - април 2012 г. спрямо периода 
май 2010 г. - април 2011 г. Най-големият ръст през април спрямо предходния месец се отчита в цените на облеклото и 
обувките – с 4,2%. Увеличение с по-малко от 1% бележат цените на жилищата, транспорта, здравеопазването и 
образованието, а намаление с 0,1% има в цените на хранителните продукти, безалкохолните и алкохолните напитки, 
тютюневите изделия, обзавеждането, развлеченията, хотелите и ресторантите. Ръст на цените има на лекарствата и 
другите фармацевтични продукти, а се запазват тези на стоматологичните услуги, които са от нивото на предходния 
месец.  
По-скъпо е станало здравеопазването, което се е увеличило с 0.1%, и транспортът с 0.9%. Намалили са се обаче цените 
на течни и газообразни горива за битови нужди - съответно с 0.8% и 0.4%, на дизеловото гориво - с 0.4%, и на 
комплексните услуги за почивка и туристически пътувания - с 6.8%, отчете още статистиката. Парите за развлечения и 
културния отдих бележат спад с 1.6%, докато образованието се вдига с 0.1%.  
Според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който се използва от Евростат като сравнима мярка на 
инфлацията на страните от ЕС за април 2012 г. спрямо март 2012 г., месечната инфлация у нас е била 0.2%, от началото 
на годината - 1.3%, а годишната инфлация за април 2012 г. спрямо април 2011 г. е 2%. При хранителни продукти и 
безалкохолни напитки има намаление с 0.1% спрямо март, на алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0.1%, на 
облекло и обувки има ръст с 4.2%. Според предварителната оценка на Евростат годишната инфлация в еврозоната през 
април 2012 г. е 2,6 % спрямо 2,7 % през предходните четири месеца. Ако официалните данни потвърдят прогнозните, 
април ще бъде седемнайстият поред месец, в който индексът на инфлация превишава изискваната граница на ЕС под 
2%.  
Според актуализираната Национална програма за реформи инфлацията ще се ускори до 2.6% в края на 2012 г. под 
влияние на по-високите международни цени на енергийните суровини. Влияние се очаква и по линия на обявените вече 
повишения в цените при природен газ, електро- и топлоенергия. С постепенното възстановяване на вътрешното търсене 
инфлацията при услугите се очаква да започне плавно повишение, а динамиката й ще бъде повлияна и от вторични 
ефекти от по-скъпите горива при транспортните услуги и повишения в административните цени, посочват експертите. 
Според заложения план тази година средногодишната инфлация ще се понижи до 2.1%, след което слабо да се повиши 
до 2.4–2.5% в периода 2013–2015 г. С възстановяването на икономиката се очакват по-високи относителни 
потребителски цени на услугите в сравнение с хранителните и нехранителните стоки, пише в програмата. Основните 
рискове са свързани с развитието на международните цени, чието повишение може да предизвика по-висока инфлация 
и у нас. В същото време, евентуално по-нисък икономически растеж на българската икономика ще окаже задържащ 
ефект върху цените на нехранителните стоки и услугите. Според последната прогноза на ЕК инфлацията у нас ще бъде 
около 2%. 
 
√ Оли Рен: Гърция остава в еврозоната и догодина 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/203845_%D0%9E%D0%BB%D0%B8+%D0%A0%D0%B5%D0%BD%3A+%D0%93%D1%8
A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%B5%D0%B2%D1%8
0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8
%D0%BD%D0%B0 
Задънената улица пред формирането на ново правителство в Гърция постави въпроса за излизането й от еврозоната, 
като дебатът вече се пренесе от инвестиционните среди към Брюксел. Според „Блумбърг“ европейските власти и 
централните банкери вече оценяват потенциалния ефект от такава крачка. Дори председателят на Европейската 
комисия Жозе Мануел Барозу загатна през уикенда за подобна възможност. "Еврозоната е клуб, чиито членове живеят 
съгласно дадени правила. Ако правилата не се спазват, клубът трябва да бъде напуснат", заяви той.  
Банката на Англия в момента оценява риска от излизане на Гърция от еврозоната на около 50%, а американската 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/203833_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D1%81+1%2C6%25+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/203833_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D1%81+1%2C6%25+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/203833_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D1%81+1%2C6%25+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/203833_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D1%81+1%2C6%25+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Citigroup - на 75%. Ако това се случи, ще последва масова безработица, инфлация от 40-50%, съотношението дълг/БВП 
пък би могло да се изстреля до 200%. Анализатори на френската банка BNP Paribas пък са изчислили, че излизането й от 
еврозоната ще изтрие 20% от гръцкия БВП. Според „Сънди таймс“ до подобен развой ще се стигне до два месеца.  
„Серията от неуспешни опити на гръцките партии да сформират правителство създава опасност от провеждането през 
юни на нови избори. Въпреки че в края на юни според антикризисния план правителството трябваше да одобри по-
нататъшни мерки за намаляване на държавните разходи с 11 млрд. евро. След това Атина трябваше да получи в 
началото на юли поредния транш от Европейския съюз и Международния валутен фонд“, пише вестникът. Но без нови 
мерки за икономии международните кредитори най-вероятно ще откажат да плащат следващите траншове. Според 
Bank of America Merrill Lynch, ако Европа спре финансирането, страната ще остане без налични средства в началото на 
юли.  
В момента гръцката държава има резерви от 2,5 млрд. евро, с които може да продължи да финансира дейността си още 
около 2 месеца, ако приходите и разходите на хазната са приблизително същите като през 2011 г. Ако приходите 
намалеят, Гърция ще бъде неплатежоспособна към кредиторите и към собствените си граждани още в началото на юни, 
пък прогнозира „Блумбърг“.  
Информацията се потвърждава и от писмо на премиера Лукас Пападимос до президента Каролос Папуляс. Там се 
посочва, че няма непосредствена опасност за неплащане на заплати и пенсии през май, но се повдига въпросът за 
покриването на плащанията по облигациите с изтичащи в следващите седмици падежи.  
Ситуацията в Гърция бе в центъра на дебатите и на заседанието на Еврогрупата вчера. Очакваше се финансовите 
министри на страните, използващи еврото, да вземат решение да не се изплащат нови пари за южната ни съседка, 
докато не бъде съставено правителство. "Докато в Атина не бъде формирано пълноценно правителство, което да 
потвърди изпълнението на международните финансови задължения, Гърция няма да получи нито един евроцент 
повече", е категоричната позиция на Брюксел, цитирана от АФП. Своевременно Банката на Гърция и финансовото 
министерство са започнали работа по авариен план, който ще предотврати вътрешния фалит, в случай че бъде 
прекъсната икономическата помощ от Европа, предаде GRReporter. Европейската централна банка (ЕЦБ) на свой ред 
категорично заяви, че няма да подкрепи фалирали гръцки банки, предаде радио „Скай“, цитирайки Люк Кун, член на 
Управителния съвет на финансовата институция.  
 
√ Стефан Кинов, генерален секретар на Китайско-българската търговско-промишлена камара: Стъпвайки в България, 
Китай вижда от тук цяла Европа 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/203828_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD+%D0%9A%D0%B8%D0
%BD%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D0%B5
%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%
D0%BA%D0%BE-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%82%D1%8A%D1%80%
D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%
D1%80%D0%B0%3A++%D0%A1%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D1
%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%
D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D1%82%D1%83%D0%BA+%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%B0+%D0%95%D0%B2
%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 
Стефан Кинов е роден на 12 септември 1974 г. във Велико Търново. Завършва хуманитарна гимназия в родния си град, 
а след това философия и стопанско управление в Свищов. Работил е по съвместни проекти за трансгранично 
сътрудничество на ЕС със Сърбия и Румъния. Бил е консултант на германската фармацевтична компания „Либра“ и 
на производителите на минерална вода „Девин“. Развивал е собствен бизнес. В момента е генерален секретар на 
Китайско-българската търговско-промишлена камара в София. Женен, с три деца.  
- Г-н Кинов, Китай проявява интерес за инвестиции в България. Не сме ли твърде малка страна за тази милиардна 
държава? 
- Да, за тях ние сме далечна малка страна. Както казваме на шега, територията на България стига само да забият знамето 
си. Но като погледнат от тук, виждат цяла Европа. Както каза Вън Цзябао, министър-председателят на Китай, във 
Варшава преди десетина дни, страната му започва реализацията на нова политика, свързана с 10-годишната програма за 
развитие. Става дума за инвестиции на конкретни пазари с фокус, които е избран от правителството им. Инструментът за 
това ще бъде Китайската банка за развитие, която има определен бюджет за инвестиции и ясни параметри къде ще се 
вложат заделените средства – това са Централна и Източна Европа, Африка и Южна Америка.  
- Какви са целите, които китайските ви партньори са си поставили за нашата страна? 
- Ние сме камара - посредник и партньор на бизнеса. Вярно е, че като помощник сме отворена структура, но сме и доста 
конфиденциални. Нашата задача е да популяризираме проекти и идеи дотолкова, доколкото техните собственици са ни 
оторизирали да го правим. Съдействаме на китайските си партньори, показваме им пътя за развитие на съвместните 
инициативи и им помагаме от гледна точка на нормативната и законовата база, защото те идват от няколко хиляди 
километра и е логично да не познават добре правилата у нас. Да, вече има стартирани бизнес начинания между техни и 
наши компании в сериозни размери и те са основно в три направления – енергетика, аграрен бизнес и комуникации. 
Един от основните ни партньори е китайската държавна компания „ХЕМС груп интернешънъл“, която инвестира в 
България. Тя има собствени структури, които разработват конкретни проекти у нас, свързани със зелените енергии. 
- За какво търсят съдействие партньорите ви от Китай? 
- От А до Я – всичко. Като се започне от това да им помогнем да си извадят визи, за да могат да посетят страната ни, да 
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получат помощ по настаняването и се стигне до адвокатски кантори, дюдилиджънси по всякакви проекти, необходими 
за развитието на инвестицията.  
- Към кой сектор от българската икономика има най-голям интерес и действително ли възнамеряват да инвестират 1,5 
млрд. долара? 
- Китайците действително възнамеряват да вложат сериозна сума в нашата страна. Най-сериозен е интересът им към 
енергетиката. Конкретно проектите им са свързани със зелените енергии – вятър и слънчеви панели. Имат планове за 
изграждане на мощности за производството на електричество както от ветрогенератори, така от фотоволтаици. За 
китайските ни партньори е много интересно производството на енергия от биомаса. У нас тези мощности са на доста 
незадоволително ниво. Така че има широки възможности за реализиране на производствени мощности. 
Следващият етап от енергийните им проекти е свързан с машиностроенето – създаване на заводи за сглобяване на 
оборудването, което ще се реализира у нас. Стартираха и вече са факт първият и вторият цикъл на процеса – 
проектиране и подготовка за реализацията. Трябва да тръгне самото изграждане на енергийните мощности. Идеята на 
инвеститорите е сглобяването и подготовката на оборудването да се извършва тук, на наша територия. Те възнамеряват 
да ангажират български предприятия, в резултат на което ще бъдат открити много нови работни места.  
- Означава ли това, че китайците не желаят да купуват съществуващи мощности, а възнамеряват да изграждат нови от 
нулата? 
- Те проявяват интерес и към двете възможности. Все пак говорим за сериозен бизнес. Китайците са много 
последователни и настъпателни в реализирането на целите си. Но и много внимателни – проучват дълго, анализират и 
когато вземат решение, то винаги е аргументирано.  
- Китайският бизнес заявява интерес и към изграждането на инфраструктура в България. Накъде са се прицелили – 
към комуникациите или към пътищата? 
- Конкретни запитвания имаме и в сферата на комуникациите, и на транспорта. Това са компании, които могат да 
предложат много гъвкави модели за реализацията на автомагистрали, пътища и мостове. Но тук това са все проекти, 
които се развиват на ниво изпълнителна власт. Тоест, ние не можем да предложим партньор, а да осигурим 
институционалния път до конкретното ведомство, а там да се вземе решение по какъв начин да се реализира проектът. 
В момента има много голям интерес към реализацията на пътя Русе – Свиленград.  
- Преди време се чу, че агробизнесмени от Китай искат да купят хиляди декара българска земя. Има ли такива 
проекти и няма ли да влязат в колизия с европейското и българското законодателство? 
- Както се шегуваме, в България китайците с изненада научиха, че оризът е само гарнитура. Известно е, че за тях това е 
основна храна. Факт е, че това е огромна страна с многоброен народ. За нашите партньори е важно да осигурят 
прехраната на своето население, независимо откъде идват хранителните продукти, и да търгуват с нея. У нас има много 
пустеещи земи, което предизвиква огромно недоумение у китайците. При тях всяка педя земя е обработена и засадена. 
Вече не са рядкост публикациите в световните медии, че при огромното население на земята се задава световен глад. 
Затова партньорите ни се опитват да реализират всяка възможност за производство на храни. България е една от тях. 
- Свързвам китайската медицина само с иглотерапия. В тази сфера ли е насочен интересът им към българското 
здравеопазване? 
- Те проучват възможностите за отваряне на клиники у нас, където ще се предлагат и специфичните китайски методи за 
лечение. Това е нова тенденция, която навлиза сериозно в западната цивилизация. Партньорите ни сериозно се 
интересуват и от културата и образованието. Това е доста силно перо в техните програми, които смятат да развиват 
сериозно. Българо-китайската камара съдейства за подготовката на рамкови спогодби в тези два сектора, които да 
подновят подписаните преди седем години - от 2005-а. Те ще бъдат парафирани от министрите на културата на Китай и 
на България. Ще бъдат набелязани няколко параметъра. Единият от тях е в кинопроизводството, където възнамеряват да 
инвестират сериозни суми. Вторият е в приложните изкуства, към които проявяват голям интерес. Сценичните изкуства, 
които са без езикова бариера – опера и балет, също са в кръга на интересите им.  
- А нашите компании търсят ли съдействието на Китайско-българската търговско-промишлена палата за бизнес в 
далечната страна? 
- Да, определено ни търсят и им помагаме. Съвременният български бизнес вече има ново ниво на работа с тази страна. 
Преди две седмици „Албена“ АД участва в най-голямото туристическо изложение в Китай. В момента фирма „Ден и 
нощ“, производител на вафли „Боровец“, е на най-голямото хранително-вкусово изложение в Шанхай.  
- Кои български бизнеси проявяват интерес към този необятен пазар? 
- 90% от българския бизнес имат интерес да работят с Китай. Но трябва да ви кажа, че не повече от 20% имат готовност и 
ясна визия какво конкретно искат. 
- Защо, какво им липсва? Вече целият свят изнася производствата си в Китай, защото е по-изгодно заради евтината 
работна ръка и ниската себестойност.  
- Българският бизнес не е достатъчно добре подготвен за работа на международно ниво. За да бъдем адекватни и 
актуални на съвременната макроикономическа обстановка, трябва да предлагаме добри проекти. За да посрещнат 
сериозно китайски и всякакви други международни партньори, българските предприемачи се нуждаят от добри и 
качествени проекти. Не си мислете, че ние сме първите, които са се сетили, че би било много изгодно да стъпим на 
огромния пазар, какъвто е китайският. Сериозните компании от Запад вече от десетилетия са стъпили там и работят. 
Хубавото е, че българският бизнес излиза от инкубационния си период на прехода, образно казано от 
тийнейджърството, и съзрява. Има сериозни български компании, които имат съвременен подход и адекватно мислене. 
Китай проявява голям интерес към българското вино, към компании и партньори от информационните и 
комуникационните технологии. Има наши фирми от т. нар. нови индустрии, които се представят много добре на 
световния пазар. Китай се интересува от тях, а тук никой не им обръща внимание.  



 
- Какво трябва да направи един бизнесмен, за да е сигурен, че ще стигне до най-бързо развиващата се икономика в 
света?  
- Преди да помисли за каквито и да било инициативи, бизнесменът първо трябва да е наясно какво иска да постигне.  
- Да стъпи на огромния китайски пазар – това не е малка цел? 
- Според мен първо трябва да прецени дали има възможности да се справи там. Второ, нужни са много сериозни 
анализи. Трябва да се прецени и диверсифицира рискът на подобно начинание. Защото работата на един такъв труден, 
динамичен и огромен пазар като Китай не е проста задача. Едно, защото за това са необходими големи ресурси - 
финансови, времеви, човешки и всякакви. И, друго, защото бизнесменът трябва да е наясно каква цел гони, какви са 
реалните му възможности и коя е таргет групата, към която се е насочил. Навремето първата заръка на известния банкер 
и финансист Атанас Буров към младите е била: стойте близко до камарата. Тези, които имат куража да правят бизнес с 
Китай, първо трябва да потърсят съдействието ни да им направим едно много добро проучване и анализ, а след това да 
се заемат със сериозна подготовка за своето вложение. Ние сме готови да им помогнем. Камарата прави проучвания и 
анализ за своите клиенти – ние можем да ги посъветваме къде, в каква насока и по какъв начин е най-добре да се 
стартира един пилотен проект. 
- Скъпо ли е? 
- Скъпо е, дори само билетът за един човек до Китай е 2000 евро. Да не говорим за останалите разходи. Затова преди да 
поемат към далечната страна, производителите трябва добре да са си направили сметката. Иначе ако решат да правят 
бизнес, не е скъпо. Имаме базирани услуги, които са с гъвкава платформа и могат да се договорят. Имаме офис в 
Шанхай, в момента подготвяме офис в Пекин и Хонконг. Можем да разчитаме на нашите партньори – агенции и 
организации в Китай, с които поддържаме отлични отношения. Перфектната подготовка предотвратява провала на 
представлението.  
 
Вестник Капитал дейли 
 
√ Минус 40 млн. евро 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/14/1827382_minus_40_mln_evro/ 
Първата едра сума, която България губи след присъединяването си, вече е факт. Страната изпуска 40 млн. евро субсидии 
за земеделие, като причината е основно административна мудност. Ето и детайлите на лошата новина. 
Европейската комисия не е одобрила изцяло сумата, която България е искала да прехвърли от програмата за развитие на 
селските райони към гаранционен фонд (виж карето). Това бе инструментът, чрез който земеделското министерство се 
опитваше да спаси рисковите над 160 млн. евро по програмата, които е трябвало да бъдат разплатени до края на 2011 г. 
Но явно не е успяло съвсем и ще запише поредна загуба на евросредства, след като в началото на годината България 
загуби 4 млн. лв. от програмата по рибарство и аквакултури заради лошо усвояване. 
Първата голяма загуба 
Официално от земеделското министерство съобщиха, че вече е дошло уведомление, че има разрешение за прехвърляне 
на 121.1 млн. евро към гаранционен фонд. България обаче е поискала към него да бъдат насочени над 160 млн. евро, 
което означава, че другите 40 млн. евро ще бъдат изгубени. 
Вчера до редакционното приключване на броя от дирекцията по земеделие на ЕК не коментираха информацията дали 
има взето решение за прехвърляне на средства към фонда, както и за загубата на други. 
За да се разбере загубата, трябва малко предистория. Официално мотивът на земеделското министерство за създаване 
на гаранционния фонд беше да се помогне на фирмите при кандидатстването за проекти. Но истината е, че това е опит 
да се ограничи рискът от неусвояване на евросредства. В самата програма има правила, според което планираният 
бюджет (в случая за 2009 г.) е трябвало да бъде разплатен максимум две години по-късно (до края на 2011 г.). Но няма 
достатъчно одобрени проекти и разплащания по тях и така се стига до плана за аварийно преместване на суми към нов 
гаранционен фонд. 
"С прехвърлянето на пари във фонда на практика има чисто "счетоводно" усвояване на бюджета", коментира източник 
от Брюксел, пожелал анонимност. По думите му тази схема е била прилагана и в други държави членки, но не е сред 
предпочитаните инструменти заради прехвърлянето на иначе безвъзмездни средства. "При риск да ги изгубиш обаче е 
по-добрият вариант", каза още той. 
Предупреждения от миналото 
Предупреждението, че България може да загуби евросредства, беше изпращано от Брюксел на няколко пъти през 
миналата година. Според междинната оценка на програма, извършена до края на 2010 г., усвояването по всички мерки е 
слабо и небалансирано. В началото на миналата година одиторите предупредиха, че късното стартиране на програмата 
и системните проблеми в администрирането й е твърде вероятно да се материализират в реални загуби. Тогава 
прогнозата бе за между 80 и 120 млн. евро. 
Сред основните проблеми, които бяха посочени тогава, бе късният старт на програмата - повече от година след 
приемането в ЕС, бавното разглеждане на проектите от страна на чиновниците и небалансираното усвояване на 
средства от отделните мерки. 
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√ Експерт поема енергетиката в икономическото ведомство 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/14/1827373_ekspert_poema_energetikata_v_ikonomicheskoto
_vedomstvo/ 
Петият заместник-министър в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по време на настоящото 
правителство с ресор енергетика ще бъде Евгения Хаританова. В момента тя е член на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Това обяви ресорният министър Делян Добрев в понеделник пред bTV. Изборът 
на Хаританова е направен от Добрев и вече е предложен за одобрение от правителството, преди назначението да се 
подпише от премира Бойко Борисов. Хаританова коментира за "Капитал Daily", че не иска да разбира от медиите за 
новия си пост, но потвърди пред БТА, че е имала разговор с Добрев и че ще отговори положително на предложението 
му. "Ще приема поста, защото съм патриот, енергетик и смятам, че този отрасъл не бива да остава във вакуум", 
коментирала още Хаританова пред агенцията.  
Въртележката 
Мястото, което Хаританова ще заеме, остана вакантно преди седмица, след като нейният предшественик Валентин 
Николов беше освободен от премиера. Така Николов постави рекорд за най-кратък престой на този пост - той изкара на 
него малко повече от месец. За сметка на това Николов беше назначен за изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй". 
Преди него креслото заемаха Мая Христова, Марий Косев и Делян Добрев. Хаританова се възприема от сектора като 
едно от малкото експертни назначени в енергетиката напоследък. 
Мотивите за избора 
Според Добрев Хаританова е избрана, защото не само има познания за енергетиката, но и визия за развитието на този 
сектор оттук нататък. По думите на министъра тя има изключителни познания по отношение на либерализацията на 
пазара, което е ключова задача за оставащата част от мандата на кабинета. Освен това като член на ДКЕВР тя активно е 
работила в тази насока, посочи Добрев. 
Опит 
Хаританова е в енергийния регулатор от октомври 2010 г., когато съставът му беше почти изцяло подменен и намален до 
седем членове. Тя отговаря за дейността на комисията в областта на електроенергетиката. Хаританова е и един от 
създателите на енергийния регулатор през 1999 г. Според информация на сайта на ДКЕВР една от основните й задачи 
напоследък е била определянето на условията за присъединяване на производители и потребители към 
електропреносната мрежа. 
Преди ДКЕВР Хаританова е работила в Националната електрическа компания и Електроенергийния системен оператор. 
Участвала е в редица научни проекти, свързани с развитието на електроенергийната система на България, както и при 
въвеждането в експлоатация на енергийни блокове в електрически централи. Участвала е в управлението на проектите 
по заеми на НЕК от международни финансови институции – Световната банка, Европейската инвестиционна банка, 
програма ФАР. Трудовият й стаж е започнал в "Техенерго". По образование Хаританова е електроинженер, завършила 
висше образование в Техническия университет в София. Специализирала е в областта на управлението в икономиката и 
енергетиката в УНСС, A.T Karney (Дания), Академията за международна икономика (Германия), енергийно регулиране в 
Университета на Бат (Великобритания) и управление на инфраструктурни проекти (Световната банка). Владее английски, 
немски и руски език. 
 
√ Инфлацията се забави до 0.2% през април 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/14/1826925_inflaciiata_se_zabavi_do_02_prez_april/ 
Потребителските цени се покачват все по-бавно, показва Националният статистически институт. Инфлацията през април 
е била 0.2% на месечна база, при 0.3% през март. На годишна база пък цените се покачват с 1.7%, което е най-ниската 
стойност от юли 2010 г. насам. 
Ниската инфлация означава, че разходите за издръжка на домакинствата се увеличават по-бавно, но може да отразява и 
свиване на потреблението им. Това е сред основните проблеми на българската икономика от началото на кризата, 
защото при ниско търсене производството и доходите също остават ниски, а увеличение има само в нишови сектори, 
ориентирани към износ. 
На вътрешния пазар пък продажбите на дребно продължават да се свиват и от началото на тази година. 
Дрехите поскъпват най-много 
По отделните стокови групи най-сериозно поскъпват дрехите - с 4.2%, макар това да е продукт, чиито продажби на 
дребно постоянно се свиват. Горивата са поскъпнали с 0.8%, а транспортните разходи с 0.9 на сто. Поевтиняване има в 
категорията "свободно време, развлечения и културен отдих", която включва билети за кино, театър и други 
мероприятия, чиито цени са спаднали с 1.6 процента през април. 
"Не е свързано със спад на потреблението. В последните 12 месеца има дефлационни процеси на ниво индустриални 
стоки. Повечето от тях – метали, нехранителни земеделски суровини поевтиняват. Ниската инфлация не може да се 
свързва със свито потребителско търсене. Ако има несигурност, хората биха се въздържали от покупки на техника 
например. Този тип стоки обаче имат ниска тежест в индекса на потребителските цени", коментира Георги Стоев, който е 
управляващ партньор в изследователската компания Industry watch. 
По време на кризата бяха направени доста инвестиции в търговски вериги и самостоятелни обекти. Малко или много се 
създава конкуренция и сваля маржовете на печалба, а това се сеща в крайните цени, смята икономистът. 
Шефът на анализаторското звено в "Елана" Цветослав Цачев обаче виждда предпоставки за бъдеща инфлация, заради 
поскъпване на храните през есенните месеци. 
"Изненадан съм, че цените на хранителните продукти нетипично за април променят цените си слабо, а традиционно 
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през този месец те се повишават или спадат сериозно. Това може да отражава свитите доходи и потребление на 
домакинствата, но според мен търговците и производителите се канят да вдигнат цените на храните от есенните месеци. 
 
√ Енергийният сектор e най-кредитиран 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/05/14/1827377_energiiniiat_sektor_e_nai-kreditiran/ 
Кредитирането за енергийния сектор продължава да е във фокуса на банките, показват данните на БНБ. През първото 
тримесечие на 2012 г. компаниите от "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и 
газообразни горива" са получили ново финансиране за общо 179.1 млн. лв., което е увеличение с 16.7% спрямо края на 
2011 г. На годишна база обемът на отпуснатите към сектора заеми е нараснал с 42.8%, или 374.5 млн. лв. 
Резултатите не са изненадващи, тъй като кредитирането за енергийни компании отбелязваше ръст през цялата 2011 г. 
Представители на сектора обясняват това най-вече с финансирането на проекти за възобновяеми енергийни източници. 
Като цяло обаче прогнозите им в края на 2011 г. бяха за постепенно охлаждане на интереса на инвеститорите и 
съответно на банките заради промените в регулациите за сектора. За момента обаче възходящата тенденция се запазва. 
За изминалото тримесечие ръстът на корпоративното кредитиране е с далеч по-скромните 0.06% до 33.5 млрд. лв. Освен 
на компаниите от енергийния бранш отчетеното повишаване в обема се дължи и на кредитите, предоставени на 
дружествата от сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети". В сравнение с края на 2011 г. заемите за двата 
сектора нарастват със съответно 179.1 млн. лв. и 141.3 млн. лв. На обратния полюс са фирмите, работещи в сферата на 
селското, горското и рибното стопанство, при които за последните три месеца е отчетено свиване на обема на 
кредитиране със 158.7 млн. лв. Секторът регистрира и най-голямо намаляване броя на получените заеми – към края на 
март те са с 665 по-малко спрямо декември 2011 г. 
Повече заеми, по-малко пари 
Като цяло за първото тримесечие статистиката отчита леко повишаване броя на отпуснатите от банките кредити за 
бизнеса и домакинствата. Според данните на централната банка за периода януари - март броят на заемите в банковите 
портфейли се е увеличил с 80.5 хил. В абсолютни стойности обемът на предоставеното финансиране се е свило със 144.1 
млн. лв. На годишна база също се наблюдава минимален ръст (3.7%) в обема на кредитирането, но при намаляващ брой 
на експозициите. 
Данните потвърждават наблюденията на банкери, според които заради сложната икономическа обстановка и бизнесът, 
и домакинствата се стремят да намалят степента си на задлъжнялост. По думите на представители на банковия сектор 
несигурността кара фирмите да замразяват инвестиционните си проекти, да не търсят нови кредити и да се стремят да 
погасят доколкото могат и вече изтеглените. 
Така на практика в основната си част новоотпуснатите през тримесечието заеми са били за домакинствата (80.3 хиляди 
броя), докато нарастването на кредитите към корпоративния сектор е едва с 418 броя. Въпреки относително по-големия 
брой заеми за домакинствата обаче като цяло финансирането в сегмента на дребно също осезаемо се свива – в 
огромната си част новите кредити са на стойност до 1000 лв., а общият обем на финансирането намалява със 165.3 млн. 
лв. спрямо края на 2011 г. 
Депозитите продължават да растат 
На фона на замръзващото кредитиране обаче системата продължава да отчита увеличение на депозитната база. За 
последната година общият обем на спестяванията на бизнеса и домакинствата се е увеличил с 12.2% и към края на март 
възлиза на 45.4 млрд. лв. Традиционно за последните години темпът на нарастване на вложенията е по-силен в сегмента 
на дребно – ръстът на депозитите на домакинствата е 13.3% на годишна база до 31.6 млрд. лв. спрямо 9.9% увеличение 
до 13.7 млрд. лв. при спестяванията на бизнеса. 
Интересен е фактът, че за последното тримесечие статистиката отчита и леко намаляване в броя на спестителите както 
сред бизнеса, така и при домакинствата. Така към края на март 2012 г. общият брой на депозитите е с 249.4 хиляди по-
малко в сравнение с отчетеното към края на 2011 г. Намалението е главно в сегмента на дребно, където броят на 
депозитите намалява с 246.3 хиляди за тримесечието, докато при фирмите понижението е с 3.2 хиляди броя. Въпреки 
това и на тримесечна база е отчетено продължаващо нарастване в общия обем на вложенията в системата – 
увеличението за периода януари - март е с 805.7 млн. лв. Повишението отново е главно от депозити на домакинствата, 
които нарастват със 734.4 млн. лв. спрямо декември. Над 75% от спестяванията на населението са в депозити до 1000 
лв., показват данните на БНБ. 
 
Вестник Сега 
 
√ ГЕРБ маха всички допълнителни доходи на чиновниците 
http://www.segabg.com/article.php?id=600685 
Управляващите смятат да премахнат всички допълнителни доходи на чиновниците. Държавните служители и 
чиновниците на трудово правоотношение няма да получават гарантирано възнаграждение за участие в работни групи, 
съвети, одитни комитети и комисии. Те ще се надяват приносът им да бъде забелязан при оценяването на служителите, 
което ще се случва четири пъти в годината. Възнаграждение няма да получават и висшите ешелони - министри, зам.-
министри, областни управители, шефове на агенции и държавни комисии.  
Това гласят поредните промени в Закона за държавния служител и този за администрацията, публикувани за 
обществено обсъждане на сайта strategy.bg. Промените се лансират с цел да не изкривяват новия модел за заплащане в 
администрацията, но може да доведат до пълна демотивация на чиновниците.  
Забраната за получаване на гарантирано възнаграждение за допълнително положен труд в работни групи и комисии се 
премахва с идеята, че не е ефективно и не отчита реално приноса на чиновниците, става ясно от мотивите към проекта. В 

http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/05/14/1827377_energiiniiat_sektor_e_nai-kreditiran/
http://www.segabg.com/article.php?id=600685


тях се изтъква, че в момента цари нормативен хаос и докато някои закони позволяват допълнителните възнаграждения 
в подобни органи, други го забраняват напълно, а трети го допускат само за външни представители. Като особено 
проблемни се посочват някои сфери като концесиите, където съществуват множество възможности за изплащане на 
допълнителни възнаграждения. От тях се възползвали тесен кръг служители, които така или иначе имали задължение да 
работят в областта на концесиите.  
От преходните и заключителни разпоредби на проекта обаче става ясно, че ограничението съвсем не се изчерпва с 
комисиите за провеждане на концесионни процедури. Допълнителните възнаграждения ще отпаднат и за всички 
представители на администрацията в комисии за провеждане на процедури по обществени поръчки, без значение кой 
точно е възложителят - държава, община или друго задължено по закона лице. Пари за работата си в комисиите по ЗОП 
ще получават само привлечените външни експерти, които не могат да са от администрацията. Пари вече няма да 
получават чиновниците в общинските комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 
Това ще засегне представителите на съответната общинска администрация, на дирекциите за социално подпомагане, на 
полицията. Възнаграждения в тях ще взимат само членовете им, които не са част от администрацията. Отменят се и 
възнагражденията в регионалните съвети по осиновяване, както и в съвета по международно осиновяване към 
правосъдното министерство.  
И без тези промени предложеният от Дянков модел за оценяване и израстване в администрацията се критикува заради 
големия субективизъм и широката ножица, които новите правила допускат между отделните чиновници. Според 
последните промени в Закона за държавния служител чиновниците ще могат да взимат до 80% бонус над годишната си 
заплата в зависимост от показаните резултати. Субективизъм е възможен и при самото израстване в йерархията на 
администрацията, която се усложнява с много повече степени и нива. От друга страна, няма спор, че възнагражденията 
за участие в работни групи в момента също се раздават доста безпринципно и не отчитат реално свършената работа. 
Забраната на гарантираното възнаграждение за допълнителен труд и липсата на обективна оценка могат съвсем да 
формализират работата на администрацията. Държавата вече бе изправена пред подобна ситуация с липсата на 
чиновници, желаещи да я представляват в търговски дружества без право на заплащане. Стигна се дори до абсурдното 
решение един чиновник да представлява държавата в повече от 1 дружество, което впоследствие бе отменено. 
Забраната на допълнителните възнаграждения за висшия ешелон пък не решава основния проблем - липсата на 
регламент кой определя заплатите на шефове на агенции и комисии и как се атестират директорите им. 
 
 


