
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
bnr.bg 
 
√ Безработицата сред младите европейци расте и в момента е около 22 %  
http://radiosofia.bnr.bg/News/Pages/080612Bezrabotica.aspx 
Безработицата сред младите европейци расте и в момента е около 22 %. Това показва най-новата статистика на 
Европейската комисия, цитирана от Лука Жайер, президент на една от групите в Европейския икономически и социален 
комитет, по време на конференцията „Образование и заетост на младежите в контекста на стратегията „Европа 2020”. 
Данните сочат, че един от всеки седем младежи е безработен, а всяко седмо дете отпада от училище. В България 
младежката безработица е с 10% по-висока от средноевропейската и възлиза на 32%. Сред причините са недостатъчна 
интеграция на ромското малцинство, качеството на образованието и връзката му с потребностите на икономиката, каза 
на форума Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той припомни, че преди два 
дни работодателите, синдикатите и правителство са подписали националното споразумение „Първа работа”.  
"Това е добра инициатива - предвижда редица нови действени мерки и ние гледаме много отговорно на своите 
ангажименти като работодатели по изпълнение на това споразумение".  
Президентът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев призова да се обърне по-сериозно внимание на възпитанието сред 
ромите, както и да започне да се променя манталитета. Водещият проблем според него е ранното отпадане от училище.  
"Този проблем, за да започне да се решава, трябва да обмислим комплекс от методи, които да повлияят на 
манталитета. Образованието трябва да е ценност и не аз не мога да си представя как може то да бъде ценност 
за момиче, което на 10 годишна възраст ражда за първи път". 
 
Вестник Дума 
 
√ Над 70% от напусналите училище у нас са преди 8 клас 
http://duma.bg/duma/node/33503 
Над 70% от напусналите училище у нас са преди 8 клас. Това посочи Янка Такева - председател на Синдиката на 
българските учители, базирайки се на данни на Евростат по време на международна конференция, посветена на 
образованието и заетостта на младежите в контекста на стратегия "Европа 2020" вчера. 
Бизнесът и синдикатите били разтревожени от големия процент деца, отпадащи от образованието в страната. В 
успешните страни този процент е двойно по-малък, изтъкна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
Васил Велев. 
Освен икономически причини проблемът се корени и в манталитета, изтъкна шефът на КТ "Подкрепа" Константин 
Тренчев. Той подчерта, че е необходим комплекс от мерки, насочени именно към промяна на манталитета, защото 
образованието трябва да е осъзната ценност. Според него, колкото и пари да дава държавата, както и умело да ги 
инвестира, не може да се преодолее този проблем. Тренчев упрекна властите и компетентните институции, че 
премълчават за проблема и призова за него да се говори открито. 
Провокиран от думите му, социалният министър Тотю Младенов изтъкна, че преди 2 години неговото министерство е 
сключило споразумение със Световната банка за социално включване, предвиждащо заем от 40 млн. евро и заяви, че 
тези пари се усвоят в момента. Целта била според Младенов до края на година в над 70 общини да има детски центрове 
за деца от 0 до 3 години и чрез тях да бъде даден равен шанс за първи клас за всички деца, включително от 
малцинствата. Тези центрове ще обслужват над 100 хиляди деца и родителите им със здравни и социални консултации, 
изтъкна още социалният министър. 
 
dnevnik.bg 
 
√ Цачева: Европа спешно се нуждае от прагматични решения за безработицата 
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2012/06/08/1842545_cacheva_evropa_speshno_se_nujdae_ot_pragmatichni/?re
f=rss 
Европа спешно се нуждае от прагматични решения за разрешаване на проблема с безработицата. Това заяви 
председателят на парламента Цецка Цачева при откриването на форума "Образованието и младежта в Европа 2020". 
В условията на динамично променяща се пазарна среда и засилваща се конкуренция ключова роля и важен фактор е 
доброто образование на младите хора, което да гарантира реализацията им на пазара на труда, подчерта Цачева. 
Тя настоя, че в България образованието не трябва да бъде просто самоцел, а трябва да е такова, че младите хора да 
намерят приложение на знанията си в силно конкурентната среда. Без адекватно решение на бизнеса не може да се 
говори за адекватна реализация на младите хора, допълни председателят на Народното събрание. 
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По думите й законодателната, изпълнителната власт и гражданското общество в България са обединени, когато се 
разискват толкова важни за бъдещето проблеми. 
Лука Жайер от Европейския икономически и социален комитет също изтъкна, че образованието е свързано със 
заетостта, както и с растежа. То ни е необходимо, за да се предпазим от бедността, да продължим хуманните ни 
ценности и демократични системи, каза още експертът. 
Той цитира данни от Европейската комисия, според които един на всеки седми млад човек в ЕС е без работа, а всяко 
седмо дете отпада от училище без необходимите способности. Това е далеч от целите на програма "Европа 2020" за 
намаляване до 10% на ранното отпадане от образованието и постигане на 40% завършили висше образование млади 
хора. 
Жайер изтъкна, че Европа в момента има най-образованото младо поколение, много университети и голям дял от 
общото финансиране за тях, но все пак има разминаване между академичните и бизнес средите. По думите му 
днешните университети излъчват твърде много випускници или такива с недостатъчни познания. 
За възпрепятстването на преждевременното отпадане от училище е необходима превенция и ранна намеса, както и 
специално внимание към най-застрашените от проблема, а именно мигрантите и хората в неравностойно положение, 
каза експертът. Той припомни, че и преди е имало структурни проблеми с младежката безработица, но днес 
икономическата криза е много изострена и виждаме по-добре проблемите. 
Жайер изрази съжаление за орязването на бюджетите за образование и намаленото финансиране за разкриване на 
нови работни места. По думите му кризата е довела донедалновидно намаляване на бюджетите. 
Според Васил Велев, заместник-председател на Икономически и социален съвет в България и представител на 
работодателите, основните проблеми в страната са недостатъчната интеграция на ромите, както и липсата на връзка 
между образованието и нуждите на икономиката. Той изтъкна макроикономичекста стабилност на България, ниския 
бюджетен дефицит и малкия дълг, както и стабилната банкова система, но подчерта, че те трябва да бъдат допълнени от 
повече регулиране и мерки за подпомагане на растежа. 
Константин Тренчев определи като водещ проблем именно отпадането на младите хора от образователната система, 
заради което те губят възможностите да се интегрират в обществото. По думите му освен икономически, причините за 
това са свързани и с манталитета, а това е фактор, който трудно се поддава на управление в обществото. Трябва да 
мислим комплексни методи и да повлияем на манталитета, защото колкото и пари да даваме, не можем да преодолеем 
този проблем, допълни Тренчев. 
"Образованието трябва да е осъзната ценност, а не мога да си представя как ще е такава за момиче, което ражда за 
първи път на десет години", подчерта той. Според него причините да не се говори за този проблем са от една страна 
недостатъчното разбиране, а от друга страхът, че "ще ни санкционират нашите европейски колеги". 
Младежката безработица в България е 32%, което е с 10% над средното за ЕС, изтъкна Крос Ришел, генерален директор 
на ГД "Заетост, социални въпроси и приобщаване" на Европейската комисия. Това създава опасност от нагнетяване на 
напрежението и липса на бъдеще, което е взривоопасна смес и води до ограничаване на икономическите и социални 
разходи, допълни той. По думите му трябва да се осигури плавен преход между намирането на работно място и 
образованието. 
В дискусията взе участие и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, който заяви, че качественото 
образование, успешната интеграция на пазара на труда и мобилността ще са от решително значение разгръщането на 
потенциала на младите гора и постигането на европейските и национални цели. Той подчерта, че все повече сила 
набират програмите за стажуване в страната. 
 
ibox.bg 
 
√ Над 70% от напусналите училище у нас са преди 8 клас 
http://news.ibox.bg/news/id_1463465461 
Бизнесът и синдикатите са разтревожени от големия процентдеца, отпадащи от образованието у нас. В успешните 
страни този процент е двойно по-малък, изтъкна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Освен икономически причини, проблемът се корени и в манталитета, изтъкна шефът на КТ „Подкрепа" Константин 
Тренчев. Той подчерта, че е необходим комплекс от мерки,насочени именно към промяна на манталитета, защото 
образованието трябва да е осъзната ценност. 
Иначе, според него, колкото и пари да даваме, както и умело да ги инвестираме, не можем да преодолеем този 
проблем. Тренчев упрекна властите и компетентните институции, че премълчават за проблема и призова за него да се 
говори открито. 
Провокиран, социалният министър Тотю Младенов изтъкна, че преди 2 години неговото министерство е сключило 
споразумение със Световната банка за социално включване,предвиждащо заем от 40 млн. евро и заяви, че тези пари се 
усвоят в момента. 
Целта е, поясни Младенов, до края на година в над 70 общини да има детски центрове за деца от 0 до 3 години и чрез 
тях да бъде даден равен шанс за първи клас за всички деца, включително от малцинствата. Тези центрове ще 
обслужватнад 100 хиляди деца и родителите им със здравни и социални консултации, изтъкна още социалният 
министър. 
По данни на Евростат процентът на преждевременно прекратилите образованието си в България е 14,7%, за 2009 г., а за 
2010 г. 13,9%, съобщи Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители. Тя посочи още, че над две трети 
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от напусналите училище в България са от 1 до 8 клас,т.е. отпадат от училище преди да започнат средно образование, 
което ги поставя в изключително неблагоприятни позиции на пазара на труда. 
България се нарежда сред петте страни в ЕС (заедно с Белгия, Гърция, Полша и Португалия), в които от 36% до 39% от 
преждевременно напускащите училище остават едва вначалната степен на основното образование, което 
допълнително намалява шансовете им за трудова и социална интеграция. 
Особено остър е проблемът сред децата от ромски произход - около 60% от ромските деца са отпаднали в началния 
етап на образование, т.е. преди навършването на 11-годишна възраст, за разлика от другите етноси, при които над 55% 
са отпаднали след приключване на начално образование, посочи още Такева. 
Проблемът беше дискутиран в рамките на международна конференция в хотел „Шератон", посветена на 
образованието и заетостта на младежите в контекста на Стратегия „Европа 2020". Участниците бяха поздравени лично от 
председателя на парламента Цецка Цачева. 
От Европейския икономически и социален съвет и представителството на Европейската комисия представиха 
възможностите за младежка заетост в Европа, а от академичните общности на страни-членки изтъкнаха ролята на 
университетите за реализацията на младите хора. 
Социалният министър Тотю Младенов подчерта, че правителството цели, с предприеманите мерки, до края на 
следващата година да намали младежката безработица с минимум 5%. Той подчерта, че над 650 хиляди българи са се 
възползвали от възможностите на Европейския социален фонд. „Това означава, че всеки десети българин се е 
възползвал от мерките, които предоставя Европейския социален фонд", изтъкна Младенов. 
Той съобщи още, че по линия на образователното министерство чрез Европейския социален фонд се 
осигуряват практики за ученици и студенти и каза, че 54 хиляди ученици и 74 хиляди студенти ще имат възможността да 
приложат наученото на конкретно място, за което били предвидени над 90 млн. лв. от Европейския социален фонд. 
Той изтъкна още, че се оказва подкрепа на 1650 млади научни работници и че за над 70 хиляди студенти са осигурени 
133 млн. лв. за стипендии и награди. 
 
focus-news.net 
 
√ Константин Тренчев: Сериозен проблем е ранното отпадане на младежи от образователната система 
http://www.focus-news.net/?id=n1662243 
Сериозен проблем е ранното отпадане на младежи от образователната система. Това каза Константин Тренчев, зам.-
председател на Икономически и социален съвет и президент на КТ „Подкрепа” на конференция „Образованието и з 
аетостта на младежите в контекста на Европа 2020”, организирана от Икономическия и социален съвет, предаде 
репортер на Агенция „Фокус”. По думите на Тренчев за този проблем се говори от 1994 г. „Проблемът е много голям. Ако 
ние желаем да предпишем правилното лекарство, трябва да анализираме какви са групите, които отпадат от училище. 
Едни от причините са икономическите причини. Много голяма роля играе и манталитета. Това е един фактор, който 
трудно се поддава на управление в обществото”, каза Тренчев. „Ако искаме да започне да се решава този проблем, 
трябва да създадем комплекс от медоти, които да влияят именно на манталитета. Колкото и пари да даваме, ние не 
можем да преодолеем този проблем”, коментира той. Според него образованието трябва да е осъзната ценност в 
обществото. „Не мога да си представя как то може да е ценност за момиче, което на 10 години ражда за пръв път”, каза 
Тренчев. Според него обаче политиците избягват да се говори за този проблем.  
Сред факторите за младежката безработица според Васил Велев, зам.-председател на ИСС, са недостатъчна интеграция 
на ромското общество, както качеството на образованието и връзката му с потребностите на икономиката. „България се 
представя добре на фона на кризата като стабилност на публичните финанси в ЕС. Ние сме сред страните с най-нисък 
бюджетен дефицит, като това е постигнато при ниски преки данъци. Банковата ни система е и една от най-стабилните. 
Но трябва да се добавят едни действени мерки за подкрепа на растежа”, коментира Велев.  
 
computers.bg 
 
√ Васил Велев: Фундаменталната причина за младежката безработица е отсъствието на икономически растеж 
http://www.computers.bg/news.html?id=6493 
„С резултат 13,9 % на прекратили обучението си след завършено едва основно образование младежи до 24 години, 
България се представя относително добре в европейските класации и заема места в средата на списъка от 27 държави. 
Но това не бива да ни успокоява, защото успешните държави са с два пъти по-нисък процент на отпадналите. 
Двата проблема, на които трябва да се обърне сериозно внимание, са ранно отпадналите младежи от образователната 
система и младежката безработица, между които има причинно следствена връзка. Като работодатели, ние бихме 
откроили две явления, характерни за страната. Първото е недостатъчната интеграция на ромското население, а второто 
е нуждата от по-качествено образование, съобразено с потребностите на икономиката.”, каза г-н Васил Велев – 
председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България и заместник-председател на Икономическия 
социален съвет на България група I, при откриването на конференция на тема „Образованието и заетостта на младежите 
в контекста на стратегия „Европа 2020”. 
Събитието е организирано от Икономическия социален съвет на България, съвместно с Европейския икономически и 
социален комитет, Министерството на труда и социалната политика и Представителството на Европейската комисия в 
България.  
Г-н Велев припомни също така, че само преди 2 дни българските работодатели, синдикати и правителство подписаха 
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Национално тристранно споразумение „Първа работа” и подчерта, че безспорно това е една добра инициатива, която 
предвижда редица нови и действени мерки. „Асоциация на индустриалния капитал в България гледа много отговорно 
на поетите ангажименти. Искам също да подчертая, че като работодатели вярваме, че фундаменталната причина за 
младежката безработица е отсъствието на икономически растеж. България се представя добре на фона на Европейския 
съюз в кризата, като стабилност на публичните финанси, стабилност на банковата система и нисък процент на публичен 
дълг, отнесен към БВП. Към всичко това обаче е необходимо да се прибави намаляване на административните тежести 
чрез по-добро регулиране и действени мерки за подкрепа на растежа”, посочи още г-н Велев.  
Целта на днешната конференцията е в рамките на широк европейски дебат да се идентифицират предизвикателствата 
пред реализацията на младите хора на пазарите на труда в България и Европа, като се изведат необходимите мерки и 
политики за модернизирането на системите на висшето образование, в подкрепа на растежа и заетостта.  
В конференцията участват над 40 членове на ЕИСК от 25 държави-членки на ЕС, представители на българското 
правителство и българския парламент, членове на ИСС, представители на български висши учебни заведения, на 
българските учители, неправителствени организации, учени, експерти. 
 
akcent.bg 
 
√ Д-р Милена Ангелова: Приемът по специалности и учебните програми трябва да бъдат съобразени с потребностите 
на бизнеса 
http://www.akcent.bg/site/news.php?item=6020 
„Предизвикателството пред нас за следващия програмен период е да впрегнем изградения капацитет, натрупания опит 
и умения в създаването на повече възможности за младите хора, за да им бъде осигурена адекватна и интересна за тях 
реализация, така че те да бъдат полезни на икономиката и обществото и посредством професионалната си дейност да 
допринасят за развитието на България и на ЕС”, това заяви д-р Милена Ангелова – главен секретар на Асоциация на 
индустриалния капитал в България по време на проведения днес обществен дебат на тема: „Повече възможности за 
младите хора – ролята на Европейския социален фонд в следващия програмен период (2014 г. – 2020 г.)”, на който 
присъства Коос Ришел – генерален директор на ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК. 
Др. Ангелова определи като основна задача създаването на единна система за прогнозиране на потребностите от 
човешки ресурси в страната, при ползване на наличните бази данни на НАП и НОИ, за да се подпомогне постигането на 
равновесие на пазара на труда. „На нейна основа трябва да се адаптират учебните програми, както и приемът по 
професионални направления и специалности, като държавата и социалните партньори заедно изработят мерки за 
стимулиране на младежите при избор на перспективни специалности, респективно за „отлив“ от модерни специалности, 
за които реализацията е ограничена. Специалностите, които бъдат определени като стратегически за развитието на 
икономиката и на определени сектори, както и онези, в които България има конкурентни предимства, или е определила 
като приоритетни, да получат статут на защитени.“, бе посочено в изказването. 
Сериозно място бе отделено и на на борбата с ранното отпадане от училище, тъй като отпадналите ученици формират 
един особено устойчив контингент от „клиенти“ на системите за социална закрила – млади безработни, без 
образование, които се превръщат в трайно безработни и обезкуражени лица. Голяма част от тези младежи са и от 
малцинствени групи, с нарушени семейна и социална среда, които разчитат на системите за социална защита, както и на 
полулегални дейности за своята издръжка. 
В заключения, др. Ангелова отбеляза, че за да бъде изпълнена успешно реализацията на младите хора, трябва да се 
облекчи административното бреме при работа със средства от европейските фондове и в частност - от ЕСФ, като се 
опростят формите за кандидатстване и за отчитане форми и се изработят и разпространят еднозначни тълкувания на 
нормативни уредби, особено по отношение на правилата за избор на подизпълнители, регламентите за държавна 
помощ, механизмите за отчитане и верифициране на разходи и др. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Банките по света изтриха една трета от пазарната си капитализация 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/206394_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0
%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%B5%D0
%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1
%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%
B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 
2011-2012 г. е период, който повечето директори на банки ще искат да забравят, информира The Boston Consulting Group 
(BCG). Въпреки това годината ще остане със сигурност незабравима заради обхвата и мащаба на разместването в 
стойността на финансовите институции и концентрирането от развития свят към развиващите се страни. Необходимо е 
да се отбележи и начинът, по който се измества центърът на пазарна капитализация. Всички тези сътресения клатят 
допълнително най-добрите банки в глобален мащаб. Финансовите институции по света и особено в Европа се 
представиха слабо. Това се случи в период, когато много експерти очакваха икономиката да започне своето 
възстановяване. Загубата на стойност от страна на финансовите институции на Стария континент спомогна за 
понижаването на капитализацията в целия сектор с около 20 на сто през 2011 г. Тенденцията се оказа тревожен обрат на 
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http://www.klassa.bg/news/Read/article/206394_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/206394_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/206394_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/206394_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/206394_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


възстановяването на бранша след световната финансова криза. С изключение на Канада и Австралия, банковата система 
на развитите нации пострада сериозно. Големите неуспехи се отразиха на общата възвръщаемост за акционерите, която 
беше разочароваща, а това рефлектира и върху печалбите. 
Цялостната картина изобразява значително изместване на банковата стойност от Запад към Изток. Този тренд започна 
още през 2008 г., сочат наблюденията на BCG. От 2007 г. до 2011 г. таванът на банковата система в Западна Европа 
пропадна с 58%. Институциите в Централна и Източна Европа изгубиха по-малко – около 47 на сто. Като сравнение, 
секторът средно за целия свят заличи около една трета от общата си пазарна капитализация за този период. 
Институциите в Северна Америка успяха да се наложат малко по-добре, изтривайки само една четвърт. 
Нарастващото значение на нововъзникващите пазари се вижда ясно, коментира Рану Даял, старши партньор и съавтор в 
изследването на BCG. Банките в Азиатско-Тихоокеанския регион са спечелили почти 36% от световния пазар, е изчислил 
експертът. Историята не е свързана единствено с този регион. Финансовият пазар в Латинска Америка също се е развил с 
14 на сто за този период от 4 години. Това дори е единственият район, където кредитните институции са показали 
печалби и по отношение на абсолютната пазарна капитализация. 
Банките на развиващите се пазари се справят по-добре заради 2 основни причини. Първата е наличието на огромен 
брой физически лица и бизнес клиенти, които ползват услугите им. Втората е увеличаващият се дял на средната класа и 
по-богатите хора, които също развиват финансовата система. 
Не случайно класацията на най-добрите трезори по света се е преподредила. Докато Топ 10 все още е доминиран от 
Китай и Северна Америка (по 4 банки), еврозоната се смъква надолу в Топ 30. До 2011 г. присъстващите институции на 
страните, ползващи евро, там са били едва 2. Още 3 дружества на Стария континент са били представени в ранглистата - 
2 британски и една швейцарска. 
Интересен факт е, че обособените пазари могат да бъдат и достатъчно рентабилни. Банките от Канада и Австралия са се 
откроили с представянето си сред най-добрите, коментира Ларс-Уве Лутер, партньор и съавтор на доклада на BCG. Той 
посочи още, че през 2011 г. в Топ 30 са попаднали 7 трезора от тези страни, докато през 2007 г. те са били само 2. 
Въпреки лъча надежда, цялостното изследване сочи, че ситуацията е мрачна. Общата възвръщаемост за инвеститорите в 
сектора се е понижила през 2011 г. с почти 20 на сто. Като сравнение – Индонезия е отбелязала ръст от 20% годишно за 
периода от 2007 г. до 2011 г. Мексико е с по-скромно повишение от 10 на сто, а в Индия покачването е било от над 6%. 
За 2011 г. резултатите на Италия, Франция и Великобритания са били сред едни от най-слабите. 
 
√ Испания ще получи до 100 млрд. евро помощ за банковата система 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/206385_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%89%D0
%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+100+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%
B5%D0%B2%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%
BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 
Испания ще получи кредити в размер на 100 млрд. евро за подкрепа на банковия си сектор. За това са се споразумели 
финансовите министри на страните от еврозоната в събота след конферентен разговор, продължил повече от два часа и 
половина, съобщиха световните агенции. "Заемът трябва да покрие прогнозните нужди на банковата система, както и да 
предостави значителен буфер на сигурност”, се казва в съобщение на Еврогрупата. 
Според Би Би Си Испания е поискала помощта, без обаче все още да е ясен точният размер на необходимата й сума. 
Такъв можело да се даде след приключването на оценките на две независими консултантски организации, което се 
очаква да стане до 21 юни.  
Според испанския финансов министър Луис да Гиндос средствата имат за цел да подкрепят финансовата система, не 
икономиката като цяло. „Не става въпрос за спасителна помощ”, категоричен бе той. 
Така реално страната вече е четвъртата държава, която получава спасителна помощ от Европейския съюз. Такава вече бе 
отпусната на Ирландия, Португалия и Гърция. Спасителните средства за страната обаче ще бъдат отпуснати на 
Испанската централна банка. За разлика от другите случаи, те са само за банковата система и затова четвъртата по 
големина икономика в еврозоната ще избегне строгите условия и контрола върху държавния бюджет, от които се 
опасяваше.  
МВФ и САЩ подкрепиха решението на страните от еврозоната да окажат финансова помощ на Испания. Управляващият 
директор на МВФ Кристин Лагард заяви, че спасителният план ще подчертае, че „финансовите нужди на банковата 
система в страната са напълно покрити”. По думите й МВФ има готовност при покана да подкрепи въвеждането и 
мониторинга на помощта. 
Финансовият министър на САЩ Тимъти Гайтнър определи решението като „важно за испанската икономика и като 
реална стъпка по пътя към финансов съюз, така необходим за възстановяването на еврозоната”. 
На свой ред президентът на ЕК Жозе Мануел Барозу подчерта, че чрез банково преструктуриране и реформи Испания 
постепенно ще си върне доверието на инвеститорите и ще създаде необходимите условия за устойчив растеж и 
създаване на работни места. Волфганг Шойбле, финансист №1 в Германия, обясни, че Мадрид иска подкрепата на 
Европа, а тя има инструменти, с които да окаже помощ. 
 
√ От туристическия бранш предлагат да има 6, а не 14 района в страната 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/206382_%D0%9E%D1%82+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0
%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88+%D0%BF%D1%80%D0%
B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D0%B0+6%2C+%D0%B0+%D0%B

http://www.klassa.bg/news/Read/article/206385_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%89%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+100+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/206385_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%89%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+100+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/206385_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%89%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+100+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/206385_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%89%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+100+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/206382_%D0%9E%D1%82+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D0%B0+6%2C+%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+14+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/206382_%D0%9E%D1%82+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D0%B0+6%2C+%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+14+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/206382_%D0%9E%D1%82+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D0%B0+6%2C+%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+14+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0


D%D0%B5+14+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D
0%B0%D1%82%D0%B0 
България да бъде разделена на 14 туристически района предвижда новият Закон за туризма, съобщи Иво Маринов, зам.-
министър на икономиката, енергетиката и туризма с ресор „Туризъм“, по време на международния икономически 
форум “Марица”, който се проведе в Пловдивския панаир, предаде радио "Фокус".  
Предлагаме това да се направи така, че да се припокрие със сега действащите планови райони, които са шест. В цял свят 
са направени такива райони и ние тотално подкрепяме тази инициатива. Това заяви пред klassa.bg Витан Иванов от 
софийско туристическо бюро. Той добави, че са имали среща с министъра на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев и на нея е било решено до 4 юни да бъдат предоставени предложенията за промени и допълнения в 
Закона за туризма. Сега се очакват резултатите от тези предложения дали са били взети под внимание и в каква степен.  
Според промените членове на района могат да бъдат както отделни юридически лица, така и местни и регионални 
сдружения и общини на територията на съответния район. Близо 6 месеца след приемането и обнародването на Закона 
за туризма се предвижда да бъде направено обществено обсъждане за броя на регионите и тяхното наименование, 
заяви Маринов. Районирането ще се въведе на база проучване по показателите от сферата на икономически, 
екологични и демографски аспекти.  
Районирането на страната по туристически показател няма да съвпада с административно-териториалното деление. 
Предназначението на туристически зони се прави само за целите на маркетинга и рекламата, добави Маринов. По 
думите му, волята на правителството е да има райони, организации и дестинации, които да се утвърждават. Самите 
туристически райони ще бъдат вписани в регистрите на МИЕТ. При наличие на средства ще се предвиди и бюджет, чрез 
който ще се подпомага дейността на районите. Тяхно задължение ще е да следят държавната политика и да работят 
финансирането им да е прозрачно и отчетливо. Промените предвиждат и създаването на нови неправителствени 
организации /НПО/, които, каквато е практиката в Европа, ще са свързани с конгресния туризъм. Към тях ще са вързани 
всички хотели и панаири за провеждането на такива събития, уточни заместник-министърът с ресор „Туризъм“.  
До три седмици Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ ще внесе в Министерския съвет 
Закона за туризма. До месец той трябва да бъде приет. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев в курорта Слънчев бряг късно вечерта в събота, където беше даден старт на летния туристически сезон, 
съобщи БТА. Добрев съобщи, че на 14 юни отново е насрочил среща с представители на туристическия бранш, на която 
заедно ще обсъдят последните предложения за закона. Добрев каза, че намира комплекса в добър вид и подчерта, че за 
него е най-важното да има туристи. Според него руският пазар се развива много добре. Прогнозите са за 20 % ръст на 
руските летовници през тази година. Сто процента заетост на легловата база в курорта се очаква в края на юни и 
началото на юли, каза Елена Иванова, председател на Управителния съвет на Съюза на собствениците в Слънчев бряг. 
Стана ясно, че между 40 и 50 % е заетостта на легловата база в началото на сезона. Очаква се най-многобройни да бъдат 
немските, руските и английските туристи. Тази година очакваме повече туристи от Полша, Унгария и Чехия. Ще има 
много туристи и от Украйна и Беларус. Наблюдава се тенденция на завръщане на старите пазари, които сме имали преди 
години, допълни Иванова и каза, че забраната за тютюнопушене на обществени места няма да повлияе на сезона. 
Организатори по откриването на туристическия сезон бяха Съюзът на собствениците и "Слънчев бряг" АД.  
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Бюджет по нови правила 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/06/10/1843495_bjudjet_po_novi_pravila/ 
Нов закон за публичните финанси ще замени сега действащия Закон за устройство на държавния бюджет. Капитал Daily 
разполага с проектодокумента, който е почти завършен и предстои да се публикува за обществено обсъждане. 
Ранно сигнализиране 
Документът ще задължава министъра на финансите да сигнализира при данни за неизпълнение на приходите и 
незабавно орязване на разходите, а дори и за актуализация при по-сериозно неизпълнение. В сега действащия 
устройствен закон подобни изисквания не са заложени. Липсата им позволи на тройната коалиция да управлява сякаш 
през 2009 година няма криза. 
Плюс на новия закон са и изискванията за ефективно управление на публичните финанси и провеждането на програмно 
бюджетиране. Залагат се критерии и за по-висока публичност, особено в моменти на криза. Изпълнението на тези 
разпоредби обаче не се гарантира, тъй като не са посочени критерии за ефективност. Дори и в момента пък 
министерствата симулират програмно бюджетиране, като поставят етикет "Политика" или "Програма" на отделните си 
разходи, без да сочат цели и критерии за успешното им постигане. Това е и основната причина в България публичните 
финанси да се водят на принципа "покриване на разходите", а подобряването на обществените услуги и намаляването 
на бюрокрацията си остават пожелания вече две десетилетия. 
Предвижда се новият акт да има статут на специален закон по отношение на публичните финанси и поради това 
неговите разпоредби ще са над тези на други специални закони в частта, касаеща бюджетни отношения. 
Дефицит под контрол 
Правилата в закона съответстват на подписания през декември европейски фискален пакт, но остават и местните 
ограничения, които финансовият министър Симеон Дянков прокара миналата година с поправки в сега действащия 
устройствен закон. 
Това става с въвеждането на две отделни понятия за бюджет. Консолидираната фискална програма ще обхваща всички 
бюджети в публичния сектор – републиканския, на Народното събрание и съдебната власт, здравната каса, 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/06/10/1843495_bjudjet_po_novi_pravila/


осигурителната система, държавните медии, висшите училища и общините. Сектор "Държавно управление" пък ще 
включва само онези приходи и разходи, които се класифицират като държавни по методиката на Европейската комисия. 
Основната разлика е, че европейското разбиране за бюджетно отчитане изключва от сметките постъпленията по 
еврофондовете, защото те не са ресурс, който държавата изземва от националната икономика и не го преразпределя в 
нейните граници. 
По националната методология, т.е. по консолидираната фискална програма, управляващите и занапред ще имат лимит 
на бюджетния дефицит в размер на 2% от брутния вътрешен продукт. 
В същото време за сектор "Държавно управление", който се следи от Брюксел, се оставя възможност дефицитът да 
стигне 3% от БВП. Въвежда се и правило бюджетният дефицит да не надхвърля 1% от БВП в структурно отношение, което 
се изисква от фискалния пакт, към който България се присъедини. 
Поставя се лимит и за максимално допустимите разходи по консолидираната фискална програма на 40% от БВП. 
Максималният  размер на държавния дълг е 60% спрямо БВП (в момента българският държавен дълг се равнява на 16% 
от БВП). 
Ръчно управление 
В новия закон остават възможностите за ръчно управление на бюджета, при което министърът на финансите може да 
намали финансирането за едни разпоредители, за да даде повече на други, стига салдото да не се промени. Тази 
възможност щъсествува и в сегашния устройствен закон, като допълнително правилата се уточняват  от преходните и 
заключителните разпоредби на закона за бюджета за всяка отделна година. Вратичката служи като буфер, при който 
министърът може да намали финансирането на едно ведомство, което има достатъчно собствени приходи, за да 
увеличи издръжката на друго, чиито собствени приходи не се изпълняват или е възникнал извънреден разход. 
Възможността обаче е причина и за критики, включително и от Сметната палата, която одитира изпълнението на 
държавния бюджет за всяка отделна година. С "ръчното управление" финансовият министър на теория може да ощети 
една община, в която кметът и мнозинството в общинския съвет са опозиционно настроени, или да подкрепи друга, в 
която управляват съпартийци. 
Какво липсва 
Занапред методологията за изпълнение и отчитане на бюджета ще остане както и досега - на касова основа (реално 
похарчено), а преизчисляването му на начислена основа (поето като ангажимент плащане) ще се оповестява поне 
веднъж годишно при изпращане на конвергентната програма на България за съгласуване в Европейската комисия. 
Това означава, че и в бъдеще ще се разчита Министерството на финансите да ограничава бюджетния дефицит в 
допустимите граници и според критериите на Брюксел. Резултати, изчислени по методиката на ЕК, обаче ще се 
оповестяват само веднъж годишно - при изпращане на конвергентната програма на България в Брюксел, което се случва 
всеки април. 
Когато през 2009 година правителството овладя дефицита на касова основа, се оказа, че на начислена основа (по нея се 
представят резултатите в Брюксел) има дефицит от 4.7% спрямо БВП. Голямата разлика се дължеше на забавени 
плащания, тъй като в България отлагането на едно плащане означава, че разход не е направен. За ЕК обаче възникването 
на задължение е равносилно на направен разход и правителството не можа да премълчи този факт при годишния си 
отчет до Брюксел. 
Според експерт в Министерството на финансите, работил по законопроекта и отговарящ за бюджетните процедури, 
отчитане на бюджета на начислена основа не може да се води всеки месец. Според него обаче са въведени достатъчно 
вътрешни правила, които забраняват поемането на финансови ангажименти от ведомствата, без да имат финансово 
обезпечение, и така се гарантира, че дори и да не се публикува текущото изпълнение, вече има система за ограничаване 
на разходите дори и на начислена основа. Сегашният устройствен закон също забранява поемането на задължения, с 
които изпълнението на бюджета може да се влоши. На ниво централно правителство дори има и информационна 
система, която да следи за договорите и ангажиментите, поемани от министерствата. 
Целта  на ГЕРБ е законът да бъде приет тази есен и да влезе в сила от началото на следващата година. Това означава, че 
бюджет 2013 ще се изготви по правилата на сега действащия закон, а ще се изпълнява по предписанията на новия. 
Според експерти, работили по проекта, това няма да създаде затруднения, защото новият закон не противоречи на 
сегашния, а го допълва. 
 
Вестник Сега 
 
√ Държавата иззе от фирмите си 276 млн. лв. 
http://www.segabg.com/article.php?id=603967 
Рекордни постъпления от дивиденти на фирми с държавно участие отчете финансовото министерство. Към 31 май - 
срока за привеждане на отчисленията от печалбата за повечето дружества, в бюджета са постъпили 276 млн. лв. - близо 
60% над приходите за 2011 г. Част от ръста идва от извънредното решение на кабинета да изиска всички 
неразпределени печалби от предходни години. Това кърпи временно бюджета, но обезкръвява компаниите и прави 
невъзможно изпълнението на по-сериозна инвестиционна програма.  
"Българският енергиен холдинг", "Държавната консолидационна кампания", "Летище София" и РВД са начело в списъка 
по размер на дивидента. БЕХ е превел солидната сума от 141 млн. лв., ДКК - 93 млн. лв., летището и РВД - съответно по 
10 и 7 млн. лв. Дивидентът на ДКК е от продажбата на държавните акции в ЕVN.  
От изплащане на дивидент не бе освободен и фондът за органите на местното самоуправление в България, по-известен 
като ФЛАГ, който отпуска заеми на общините за подготовка на проекти по еврофондовете. ФЛАГ е превел на държавата 

http://www.segabg.com/article.php?id=603967


3.9 млн. лева. 4 млн. лв. е и дивидентът на оръжейния търговец "Кинтекс", а пристанище Варна и АДИС се отчитат с по 
2.9 и 2.5 млн. лв.  
Процентът на дивидента се определя ежегодно от правителството, като от идването на ГЕРБ на власт размерът бе 
завишен - от 50 на 80% от печалбата. Разпределянето на дивидент за собственика за изтеклата финансова година е 
нормална практика и в частните фирми. Но е смущаващо, че правителството иска да прибере от държавните 
предприятия и печалбите от предишни години, които те са заделили като резерви. При вземането на това решение така 
и не се разбра какъв ефект се очаква от него.  
В момента МФ отчита едва 18 млн. лева приходи от събирането на "неразпределената печалба" от периода отпреди 
2011 г. Сумата е подозрително малка и не е ясно от коя държавна фирма колко пари са иззети по това перо. От МФ само 
казаха, че не дават отделна разбивка, защото тези пари постъпвали анблок с традиционния дивидент за изтеклата 
финансова година. Напомняме обаче, че към края на 2010 г. само една държавна компания - БЕХ, отчете към 121 млн. 
лева неразпределена печалба.  
Ако ефектът от мярката за изземане на стари печалби наистина е само 18 млн. лв., печалбите на държавните дружества 
през 2011 г. са нараснали чувствително. Дивидентите, които държавните фирми преведоха на хазната през 2010-а, бяха 
112 млн. лв., а през 2011 г. - 174 млн. лв. Заедно със сегашните постъпления приходът за бюджета става 562 млн. лв. 
Според опозицията обаче този над половин милиард не успява да кърпи бюджета, а в същото време лишава 
държавните фирми от "бели пари за черни дни".  
"Само за три години БЕХ е превела в бюджета 182 млн. лв., РВД е върнало 200 млн. лв., ВиК дружествата - около 8 млн. 
лв. Разбираемо е желанието на финансовия министър бюджетът да се пълни по този начин, но това прави невъзможно 
реализирането на дългосрочни проекти и ще унищожи дружествата", коментира преди време депутатът от "Коалиция за 
България" Димчо Михалевски. "По-добре парите да влизат в бюджета, отколкото да отиват за бонуси на зам.-министри, 
включени в бордовете на държавни фирми, както е ставало при тройната коалиция", бе лаконичният коментар на 
вицепремиера Дянков. 
 
 
 


