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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите 
 
dir.bg 
 
√ Туризмът, инфраструктурното строителство и селското стопанство- най-засегнати от сивата икономика 
http://dnes.dir.bg/news.php?id=8654322 
Туризмът, инфраструктурното строителство, здравеопазването и селското стопанство са секторите, най-засегнати, от 
сивата икономика, а машиностроенето и пощенските услуги са сред най-слабо засегнатите. Това сочат резултатите от 
национално социологическо представително проучване, което е обхванало 3500 работещи. Данните представи в Стара 
Загора изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Изследването е 
проведено в рамките на проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, който се реализира с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Европейския социален фонд. Близо 
29.2 % от анкетираните в старозагорско са посочили, че са участвали в някаква форма на сива икономика през 
последните пет години, каза още Добрин Иванов и уточни, че няма съществено отклонение за Стара Загора от данните, 
които са получили за страната. Композитен индекс „Икономика на светло“ ще измерва дела на сенчестия бизнес в 
България. Проектът „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ предвижда до края на 2013 година на 
базата на конкретните резултати от проучванията да се обобщят причините и да се направи поредица от предложения за 
законодателни промени, които да ограничат сивата икономика. Предвидено е още да се проведат две национални и 
четири регионални кръгли маси, за да се запознае обществеността с вредите, до които води неформалната икономика. 
Най-честите проблеми, които хората от старозагорско споделят на горещата телефонна линия на  “Икономика на 
светло“  080012358 са свързани с най-често с нарушения на трудово-правните отношения. Повече за резултатите от 
изследването и композитния индекс, чуйте в прикачените звукови файлове от Добрин Иванов.  
 
dariknews.bg 
 
√ Туризмът и инфраструктурното строителство сред най-засегнатите сектори от сивата икономика 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=718510 
Туризмът, инфраструктурното строителство, здравеопазването и селското стопанство са секторите, най-засегнати, от 
сивата икономика, а машиностроенето и пощенските услуги са сред най-слабо засегнатите. Това сочат резултатите от 
национално социологическо представително проучване, което е обхванало 3500 работещи. Данните представи в Стара 
Загора изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. 
Изследването е проведено в рамките на проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика", който се 
реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Европейския социален 
фонд. 
Близо 29.2 % от анкетираните в старозагорско са посочили, че са участвали в някаква форма на сива икономика през 
последните пет години, каза още Добрин Иванов и уточни, че няма съществено отклонение за Стара Загора от данните, 
които са получили за страната. 
Композитен индекс „Икономика на светло" ще измерва дела на сенчестия бизнес в България. 
Проектът „Ограничаване и превенция на неформалната икономика" предвижда до края на 2013 година на базата на 
конкретните резултати от проучванията да се обобщят причините и да се направи поредица от предложения за 
законодателни промени, които да ограничат сивата икономика. Предвидено е още да се проведат две национални и 
четири регионални кръгли маси, за да се запознае обществеността с вредите, до които води неформалната икономика. 
Най-честите проблеми, които хората от старозагорско споделят на горещата телефонна линия на  "Икономика на 
светло"  080012358 са свързани с най-често с нарушения на трудово-правните отношения. 
Повече за резултатите от изследването и композитния индекс, чуйте в прикачените звукови файлове от Добрин Иванов. 
 
starazagora.biz 
 
√ Туризмът, инфраструктурното строителство и селското стопанство – най-засегнати от сивата икономика 
http://www.starazagora.biz/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8A%D1%82-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D
0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5/ 
Туризмът, инфраструктурното строителство, здравеопазването и селското стопанство са секторите, най-засегнати, от 
сивата икономика, а машиностроенето и пощенските услуги са сред най-слабо засегнатите. Това сочат резултатите от 
национално социологическо представително проучване, което е обхванало 3500 работещи. Данните представи в Стара 
Загора изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. 
Изследването е проведено в рамките на проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, който се 
реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Европейския социален 
фонд. 
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Близо 29.2 % от анкетираните в старозагорско са посочили, че са участвали в някаква форма на сива икономика през 
последните пет години, каза още Добрин Иванов и уточни, че няма съществено отклонение за Стара Загора от данните, 
които са получили за страната. 
Композитен индекс „Икономика на светло“ ще измерва дела на сенчестия бизнес в България. 
Проектът „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ предвижда до края на 2013 година на базата на 
конкретните резултати от проучванията да се обобщят причините и да се направи поредица от предложения за 
законодателни промени, които да ограничат сивата икономика. Предвидено е още да се проведат две национални и 
четири регионални кръгли маси, за да се запознае обществеността с вредите, до които води неформалната икономика. 
Най-честите проблеми, които хората от старозагорско споделят на горещата телефонна линия на „Икономика на светло“ 
080012358 са свързани с най-често с нарушения на трудово-правните отношения. 
 
chambersz.com 
 
√ Проучване показва, че близо една трета от старозагорци са част от сивата икономика 
http://www.chambersz.com/news/6234-prouchvane-pokazva-che-blizo-edna-treta-ot-starozagorci-sa-chast-ot-sivata-
ikonomika 
Туризмът, инфраструктурното строителство, здравеопазването и селското стопанство са секторите, най-засегнати, от 
сивата икономика, а машиностроенето и пощенските услуги са сред най-слабо засегнатите. Това сочат резултатите от 
национално социологическо представително проучване, обхванало 3500 работещи. 
Данните представи в Стара Загора изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Добрин Иванов. Изследването е проведено в рамките на проекта Ограничаване и превенция на неформалната 
икономика, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, 
Европейския социален фонд. 
Близо 29.2 % от анкетираните в Старозагорско са посочили, че са участвали в някаква форма на сива икономика през 
последните пет години, каза още Добрин Иванов и уточни, че няма съществено отклонение за Стара Загора от данните, 
които са получили за страната, информира Дарик радио. 
Композитен индекс Икономика на светло ще измерва дела на сенчестия бизнес в България. 
Проектът Ограничаване и превенция на неформалната икономика предвижда до края на 2013 година на базата на 
конкретните резултати от проучванията да се обобщят причините и да се направи поредица от предложения за 
законодателни промени, които да ограничат сивата икономика. Предвидено е още да се проведат две национални и 
четири регионални кръгли маси, за да се запознае обществеността с вредите, до които води неформалната икономика. 
 
tvstz.com 
 
√ 29 % от старозагорци са участвали в сивата икономика 
http://www.tvstz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6882:2011-05-18-15-15-05&catid=7:2009-03-03-
22-47-57&Itemid=53 
58% от икономиката е в сивия сектор, смятат българите. Това сочат данните на национално представително проучване, 
проведено от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 29% от запитаните в старозагорски регион заявяват, че 
през последните 5 години са участвали в сива практика, сочат данните. По данни на Евростат за 2010 година сивата 
икономика в България е тревожно висока: 35%. Социологическите проучвания са проведени сред 3 500 човека от 15 до 
58 годишна възраст в периода септември – декември 2010, разделени в три групи: работодателите, работници и 
служители и населението. Според работодателите 42% икономиката е в сивия сектор, а според работещите – 48 на сто. 
Усещането на изследваните лица е, че сивата икономика в старозагорски регион е 55%, каза още Добрин Иванов. По 
проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ е разработен и т. нар. Композитен индекс, който 
измерва каква част от икономиката е на светло и се базира на статистическите данни на официалната система и 
социологическите проучвания на асоциацията. По скалата от 0 до 100 експертите са изчислили, че през 2010 г. нивото на 
легалния бизнес е 63,17 пункта. Индексът се повишава след 2008 г. при първите признаци на икономическа криза, 
обясни още Добрин Иванов. По проекта, финансиран от Европейския социален фонд и по програма Развитие на 
човешките ресурси е разкрит и горещ телефон, на който могат да се подават сигнали. Телефонът е 080012358, а 
анонимен сигнал може да се подаде и на място в офиса на Асоциацията на индустриалния капитал. 
С приключването на проекта през 2013 година, от Асоциацията ще изготвят предложения за законодателни промени, 
така че да се ограничи сивата икономика и ще проведат информационна кампания сред населението за вредите от нея. 
 
marica.bg 
 
√ Изнасят данни за сивата икономика 
http://marica.bg/show.php?id=54583#  
Национални проучвания за параметрите и проявленията на сивата икономика ще представи днес в 15.30 часа в голямата 
зала в община „Марица" Асоциацията на индустриалния капитал в България. Анкетата е обхванала работодатели, 
работници и служители. Ще бъде представен и въведения за пръв път в България Композитен индекс „Икономика на 
светло"… 
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***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Дневник 
 
√ Вълна от уволнения минава през властта - 13 за ден 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/05/18/1091988_vulna_ot_uvolneniia_minava_prez_vlastta_-_13_za_den/ 
В историята на кабинета "Борисов" 18 май ще остане като деня на оставките и уволненията. За няколко часа бяха 
освободени общо 13 души, като за оставката на шефа на Националния осигурителен институт (НОИ) Христина Митрева 
се знаеше от вторник вечер. 
Най-интересните рокади днес бяха на транспортния министър Александър Цветков и на зам. икономическия министър с 
ресор "Енергетика" Марий Косев. Другите уволнения бяха в агенции и в КАТ - София. Смените изглеждат без връзка една 
с друга, като само тази на Цветков се очакваше отдавна. 
Трябват ми прагматици с поглед в бъдещето, а не философи. 
Още двама души ще бъдат отстранени от правителството, докато стигна до София. 
Бойко Борисов, премиер 
Премиерът Бойко Борисов беше твърде пестелив на мотиви. Той обясни рокадите в министерствата с желанието да 
оптимизира работата с Брюксел и да й наложи по-високо темпо. Това със сигурност важи за транспортното 
министерство, където оперативна програма "Транспорт" изоставаше много сериозно и министър Цветков нямаше добър 
диалог с Брюксел. 
Заместникът му, който отговаряше за нея - Ивайло Московски, поема поста. Днес правителството гласува и промени в 
Закона за пътищата, с които част от функциите на транспортния министър се прехвърлят на регионалния. Досега 
ведомството на Цветков беше против тази идея. 
Причините за смяната на Марий Косев водят в друга посока - Москва. Той ръководеше работните групи за строежа на 
АЕЦ "Белене" и с "Газпром" за доставките. Косев днес опроверга и първоначалната информация, че е подавал оставка, и 
каза, че причината е "смяна на политическата конюнктура". 
Той коментира пред "Дневник", че е възможно отстраняването му да е заради ядрения проект, но не може да го твърди 
със сигурност. Той отрече да е отстранен заради закона за възобновяемите енергийни източници, както твърдяха 
народни представители от управляващата партия. 
За негов наследник беше посочен депутатът от ГЕРБ Делян Добрев, зам.-председател на икономическата комисия в 
парламента. Пред "Дневник" Добрев каза, че в петък му предстои среща с икономическия министър Трайчо Трайков и 
тогава ще знае ангажиментите си, включително и по АЕЦ "Белене". Той не коментира каква е позицията му за 
изграждане на втора атомна централа. 
"Косев определено не им беше удобен на руснаците, но неговата работа не беше да е удобен на тях, а да защитава 
българския интерес и той правеше това", коментира вчера Трайков пред "Медиапул". Преди време заместникът му пръв 
съобщи, че в групата за преговори от руска страна е шефът на "Лукойл България" Валентин Златев. 
Самият икономически министър два пъти предизвика остра реакция от руската компания, позволила си безпрецедентна 
атака срещу член на кабинета. Единият път беше, когато Трайков поиска информация как "Лукойл" формира цените си, а 
след това с позицията му за договореностите за АЕЦ "Белене" и уволнението на шефа на НЕК, подписал ключово за 
преговорите допълнение. 
Още в първия случай премиерът Борисов реагира срещу министъра си, което даде повод да се очаква евентуалната му 
смяна. След това обаче стана трудно Борисов да освободи Трайков, защото щеше да изглежда като под натиск от руската 
страна. Това прави днешното уволнение на Косев да изглежда като жест към Москва в седмиците преди ключовите 
преговори за финалния договор за строежа на АЕЦ. 
Очевидно освобождаването на Цветков и Косев е било подготвяно през последните дни, защото веднага им бяха 
назначени заместници. Докато за шеф на НОИ явно няма единодушие в управляващата партия. Борисов нарочи Митрева 
за пенсиониране още преди седмица, тя подаде оставка след натиск от ГЕРБ, днес парламентът бързо я гласува, но до 
тази вечер нямаше наследник. 
Останаха информациите за две кандидатури - отново на депутат от ГЕРБ, Светлана Ангелова, и на икономист с опит в 
социалната сфера. За част от другите промени може да се предположи, че са свързани и с предизборни назначения на 
свои хора. 
Другите отстранени вчера бяха шефовете на Патентното ведомство и на комисията, атестираща университетите, и беше 
пенсионирано цялото ръководство на КАТ - София. 
Заради първите две рокади, които станаха известни сутринта по време на заседанието на правителството, репортери 
звъняха по министерства с въпроса "а при вас има ли смени", а в кулоарите на парламента вървяха всякакви 
информации, които "уволняваха" от двама до шестима заместник-министри. Според непотвърдена информация в 
близките дни предстои още една рокада, отново от втория ешелон. 
Попитан дали ще иска оставката на министъра на земеделието Мирослав Найденов, Борисов отговори, цитиран от 
"Фокус": "Няма, само ако той не си я подаде." Той не потвърди и слуховете, че ще има още оставки на зам.-министри. На 
редовното заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ във вторник Борисов е съобщил, че ще махне транспортния 
министър, но не е посочил други. Въпреки това в ГЕРБ се заговорило, че ще има още отстранени, разказаха депутати. 
Защо 
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Днес от пресцентъра на транспортното министерство разпратиха до медиите съобщение, в което като причина за 
оставката на Цветков са посочени "лични мотиви"."Мотивите за оставката ми са изцяло лични", това каза и самият той 
пред Би Ти Ви вечерта. Цветков беше категоричен, че напускането му няма нищо общо с БДЖ, и обясни: "В БДЖ нещата 
вървят добре, в момента там се прави реформа, каквато не е имало от двадесет години насам." 
В отговор на въпрос той каза, че не се сеща за нещо, което евентуално да представлява интерес за прокуратурата. 
Депутати от ГЕРБ обаче още преди месец казаха неофициално, че срещу него тече проверка в Държавната агенция 
"Национална сигурност" (ДАНС) и се чака резултатът от нея, за да бъде решена съдбата му. 
Преди половин година в медиите се появи информация, че Цветков и няколко негови подчинени са разследвани за 
злоупотреби около проекта за изграждането на терминал за комбинирани превози на жп гара Драгоман. 
Политици от опозицията също имаха информация за разработка в спецслужбата. Не е известно дали тя е приключила. 
Днес обаче вицепремиерът Цветан Цветанов каза "Александър Цветков не е представлявал интерес за службите" и 
отказа повече разяснения. 
Оставката съвпадна с одобряването на промените в Закона за пътищата, които предвиждат създаването на национална 
компания "Стратегически инфраструктурни проекти". Транспортното министерство възразяваше срещу промените, 
според които само министърът на регионалното развитие ще отговаря за разработването на дългосрочна стратегия за 
пътната инфраструктура. 
Цветков имаше сериозни забележки срещу създаването на новата национална пътна компания основно заради 
дублирането на дейности с пътната агенция. Промените в закона трябваше да минат през правителството още на 16 
март според министъра на регионалното развитие Росен Плевнелиев, но станаха факт едва на 18 май. 
От екипа на вицепремиера Симеон Дянков, който наблюдава работата на транспортното министерство, коментираха 
пред "Дневник", че не са доволни от работата на Цветков и от известно време смятат, че той трябва да бъде освободен. 
Многократно критики към действията му отправяха и депутати на управляващите. 
Темата е била обсъждана неведнъж, разказаха за "Дневник" източници от ГЕРБ. Въпреки че от дълго време вървеше 
слух, че Цветков ще бъде махнат, а във вторник Яне Янев от РЗС го каза и открито, въпреки че ръководството е било 
предупредено, смяната му донякъде изненада ГЕРБ - депутати напомниха, че той многократно е устоявал на натиск за 
отстраняването му от различни посоки - и от министри, и от среди в управляващата партия. 
"Животът не е съвсем честен" 
По повод решението за освобождаването на Марий Косев икономическият министър Трайчо Трайков каза, че то е било 
съгласувано с него. На въпрос за причините за смяната му той заяви пред "Дневник": "Не искам въобще да акцентирам 
върху това, защото по-важното е, че трябва да се оценява хубавото, което е свършил, а той е свършил доста хубави 
неща."  
Оценката на Трайков е, че Косев е свършил много работа по управлението на големите енергийни проекти и по 
подготовката на законодателните промени, "но се натрупва напрежение". "Животът не е съвсем честен, но в името на 
общата работа трябва да се върви напред", каза пък Трайков пред "Медиапул". 
Пред медията той каза още: "Косев определено не им беше удобен на руснаците, но неговата работа не беше да е 
удобен на тях, а да защитава българския интерес и той правеше това." Пред "Дневник" Трайков заяви, че е предложил на 
мястото на Косев депутата от ГЕРБ Делян Добрев.  Според Трайков той е един от най-качествените народни 
представители и включването му в екипа на министерството ще е от голямо значение за бъдещата работа в енергийния 
сектор. 
Версиите на политиците в парламента за рокадите варираха от "породени от лобистки интереси" до "предизборно 
изпускане на парата и демонстрация, че Борисов дърпа всички конци". Левицата очаква оставките на министрите Трайчо 
Трайков, Мирослав Найденов и Нона Караджова. 
Следващи рокади обаче нямало да отменят намерението им да поискат недоверие на кабинета. "Синята коалиция" пък 
се закани да иска гласуване срещу правителството заради "Белене". От "Атака" се възмутиха, че не са запознати с 
рокадите, и поискаха обяснения от премиера защо ги прави сега.   
Бившият ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" Боян Биолчев беше назначен днес за шеф на 
Националната агенция за оценяване и акредитация и за председател на акредитационния й съвет. Заповедта за 
назначението му е на премиера Бойко Борисов. Досега на поста беше Иван Иванов. Биолчев ще има 6-годишен 
мандат. За членове на Акредитационния съвет на агенцията, също с 6-годишен мандат, са назначени Валерия Фол, 
Тодор Кертиков, Камен Иванов, Радослав Гърчев и Иван Върляков. 
Ведомството одобрява новите университети и оценява специалностите в сегашните. Ролята му в образованието 
е огромна, от решенията му зависят всякакви финансови и кадрови въпроси, засягащи висшите училища. В началото 
на май депутатът от ГЕРБ Любомила Станиславова заяви, че са били поискани 600 000 евро подкуп от желаещи да 
инвестират в нов университет във Видин. Парите били поискани от агенцията за оценка и акредитация, за да бъде 
дадена положителна оценка на проекта. 
Това не беше единствената смяна в образователната система вчера - премиерът назначи проф. Кирил Топалов за 
шеф на фонд "Научни изследвания" към просветното министерство. Фондът разполага с около 60 млн. лв. годишно, 
които отпуска за научни проекти. Преди два месеца шефът му проф. Емил Хорозов напусна изненадващо. Това 
стана, след като излязоха резултатите от проверката на работата на предшествениците му. 
В интервю за "Дневник" Хорозов каза, че във фонда има лобизъм, злоупотреби за милиони, измами, корупция. Новият 
шеф Топалов е писател, драматург, преводач, бил е дипломат. Роден е през 1943 г. Първите коментари за 
назначението му бяха скептични, защото няма опит в управлението на финанси, нито е бил мениджър, нито 
областта, в която е работел, има нещо общо с проектите, които фондът одобрява. 
 



 
√ Бизнесът не вижда стабилност в публично-частните партньорства 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/05/18/1091976_biznesut_ne_vijda_stabilnost_v_publichno-chastnite/ 
Кокошката и прасето решили да правят публично-частно партньорство, за да направят омлет, и кокошката казала: "От 
мен яйцата, от теб месото." Този виц разказа секретарят на Министерския съвет Росен Желязков вчера по време на 
публичното обсъждане на подготвения от работна група към правителството проект на закон за публично-частното 
партньорство. 
Желязков използва шегата, за да обобщи сега действащия модел на сътрудничество между бизнеса и държавата и 
общините за реализирането на съвместни проекти, и добави, че представеният преди дни проект се опитва да въведе 
ред в тези взаимоотношения, за да не се стига до крайности за сметка на обществения интерес. 
Проектът дава възможност за публично-частно партньорство за почти всякакви обекти, като държавата или общината 
участва с терен за проекта, а фирмата осигурява инвестициите и експлоатира обекта. Освен това се въвежда 
възможността нерентабилни проекти да се съфинансират от публичния партньор, за да станат привлекателни за 
бизнеса. 
За такива се смятат социални обекти като училища, болници или детски градини. Целта е да се привлекат частни 
инвестиции за проекти, които традиционно се правят с публични средства. 
Създаването на специален закон за публично-частното партньорство беше одобрено от присъстващите на обсъждането 
представители на бизнес и браншови организации, тъй като според тях ще даде възможност за реализирането на повече 
такива проекти. Част от тях обаче смятат, че проектодокументът не създава достатъчно стимули за частния интерес. 
Освен това са на мнение, че възможността за прекратяване на договорите от държавата или общините "по причини от 
всеобщ интерес" създава несигурност и би отблъснала бизнеса. 
"В законопроекта липсва мотивация за частния сектор да участва в социални проекти", смята Огнян Донев, председател 
на Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ). Според него инвеститорите ще бъдат 
отблъснати и от това, че общината или държавата може да прекрати договора по чисто субективни причини при смяната 
на кмета например. 
И добави, че законопроектът изключва сферата на услугите като потенциална за реализиране на публично-частни 
партньорства. На същото мнение е и председателят на Българския клъстър за информационни и комуникационни 
технологии Петър Статев. Според него изключването на услугите от действието на закона ще доведе до забавяне на 
разпространението на широколентовия интернет. 
Росен Желязков обясни, че конкретните основания за прекратяване на публично-частните партньорства ще се записват в 
договорите за тях, а те ще се прилагат към документите за обществени поръчки или концесии, с които ще се избират 
частните инвеститори. Той добави, че ще се помисли за конкретизиране в закона на причините, при които може да се 
стигне до това. 
Желязков не се съгласи и с критиката, че проектът ограничава публично-частното партньорство само до строителство, 
като изключва услугите. "На практика идеята е да се построи даден обект, за да се предостави обществена услуга", 
обясни Желязков. 
Законопроектът за публично-частното партньорство ще се обсъжда още около месец и се очаква да мине през 
Министерския съвет до края на юни. "Надяваме се през юли вече да е внесен в парламента", добави Желязков. 
Как трябва да работи законът 
Привличането на частни инвеститори за неатрактивни социални проекти, като изграждането и управлението на 
училище например, са сред основните цели на проектозакона. В този случай ще е възможно общината да 
съфинансира проекта, за да го направи по-атрактивен. И все пак, за да се привлече частен инвеститор, трябва да 
се осигури възвращаемост на инвестицията и печалба. В случая с училището общината ще осигури терена за 
изграждането му, а частният партньор ще го построи за своя сметка. След това фирмата ще поеме управлението 
на училището, като срещу това получава издръжката, която се полага на всеки ученик. За да се гарантира 
рентабилността на проекта, освен определения от държавата стандарт за ученик общината ще трябва да 
добави средства от своя бюджет. В тях ще се включва връщането на инвестицията, както и определена 
предварително норма на печалба. Каква ще е тя обаче не се посочва в закона. "Целта е, ако общината има нужда от 
училище, но няма средства за него, да разсрочи инвестицията за 10 или 20 години", обясни секретарят на 
правителството Росен Желязков. 
Как ще се избират частните партньори 
Фирмите при публично-частните партньорства ще се избират от общините или държавата по Закона за 
концесиите или Закона за обществените поръчки. Първият документ ще се прилага при проекти, за които няма 
публично съфинансиране като изграждането или модернизацията на летища, гари, или пристанища. За 
неатрактивните обекти, за които е предвидено доплащане от общинския или държавния бюджет, частният 
партньор ще се избира с обществена поръчка. По същия начин ще се посочва и фирмата, когато формата на 
публично-частно партньорство е съвместно дружество. Частният партньор ще трябва да осигури инвестициите 
за проекта, да го построи и да го управлява. Договорът за публично-частно партньорство ще е със срок от 3 до 35 
години с опция за удължаване, но за не повече от 50 години. След изтичането му построените обекти ще остават 
за общината или държавата. Същото важи и ако те са направени от съвместна публично-частна фирма. Тя ще 
излиза от проекта след изтичането на договора, но може да продължи да съществува. 
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√ МВФ: Помощта за Гъция няма да сработи без бързи реформи 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/05/18/1091850_mvf_pomoshtta_za_guciia_niama_da_sraboti_bez_burzi/ 
Програмата за стабилизиране на гръцките публични финанси ще се провали, ако страната не ускори налагането на 
структурни реформи. Това заяви мисията на Международния валутен фонд в страната, цитирана от агенция "Ройтерс". В 
същото време Европейската централна банка се противопостави на идеята за частично преструктуриране на гръцките 
задължения. 
Председателят на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер наруши табуто сред европейските политици във вторник, признавайки, 
че може да се наложи гръцкият дълг да премине през "меко" преструктуриране. Това може да се наложи, тъй като 
страната изостава с програмата за балансиране на публичните си финанси. 
"Програмата няма да бъде изпълнена без решителни структурни реформи през идните месеци", заяви ръководителят на 
мисията на МВФ в Атина Пол Томсен. 
Южната ни съседка получи 110 млрд. евро от МВФ и Европейския съюз през миналата година, които я предпазиха от 
фалит. Правителството на Георгиос Папандреу обаче среща трудности при изпълнение на антикризисната програма, 
обвързана със спасителния пакет. 
Атина намали бюджетния си дефицит до 10.5% от БВП през 2010 г., което е повече от 2 процентни пункта под целта, 
наложена от международните кредитори. Той трябва да достигне до 7.6% от БВП до края на настоящата година. 
Вчера еврото поевтиня спрямо долара, а застраховките срещу фалит на Гърция се повишиха. Причината за това са 
подновените притеснения относно финансовото състояние на южната ни съседка и най-вече приказките за 
преструктуриране на задълженията й. 
Въпреки променящата се позиция на финансовите министри от еврозоната обаче ЕЦБ остава твърдо против подобна 
мярка. Това се отдава на факта, че финансовата институция притежава гръцки облигации на стойност 50 млрд. евро. Така 
че дори и при "меко" преструктуриране банката ще отчете огромни загуби, което ще постави в риск съществуването на 
еврото. 
"Аз съм против "меко" преструктуриране, защото не знам какво означава. Никой не знае", каза Лоренцо Бини-Смаги, 
член на управителния съвет на ЕЦБ. 
Говорейки заедно с Томсен на същата пресконференция в Атина, членът на борда на ЕЦБ Юрген Щарк също се 
противопостави на преструктурирането. Той заяви, че е илюзия да се смята, че тази стъпка може да реши гръцките 
проблеми. 
ЕЦБ: Еврозоната не се нуждае от повече икономически стимули 
Икономиката на еврозоната продължава да се стабилизира, с което намалява нуждата от парични стимули. Това 
заяви членът на управителния съвет на ЕЦБ Юрген Щарк, цитиран от "Ройтерс". Той допълни, че инвеститорите 
трябва да осъзнаят, че правилата за еврозоната забраняват спасяването на отделни държави. Брутният 
вътрешен продукт на Германия през първото тримесечие на годината нарасна с 1.5%, Франция реализира растеж 
от 1%. В същото време по-скъпите енергийни ресурси водят до увеличение на инфлацията в рамките на валутния 
съюз. Тя се повиши до 2.8% през април при граница от 2%, наложена от ЕЦБ. Банката отговори, повишавайки 
основната лихва за първи път от началото на кризата. Очаква се ново повишение след юли. Щарк призовава 
задлъжнелите членки на еврозоната да продължат да налагат мерки за стабилизиране на публичните си финанси. 
 
√ Българската икономика продължава да отстъпва по конкурентоспособност 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/05/18/1091685_bulgarskata_ikonomika_produljava_da_otstupva_po/ 
България продължава да губи позиции в световната класация за конкурентоспособност на икономиките на швейцарския 
институт IMD и българския му партньор Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД). Тази година страната заема 55-
о място от общо 59 изследвани държави, като отстъпва с две места от подреждането за 2010 г. 
На първо място тази година са САЩ и Хонконг, които изместват миналогодишния първенец Сингапур. На дъното на 
класацията след България са Венецуела, Хърватия, Украйна и Гърция, която прави и един от най-големите спадове - с 10 
позиции. 
Статистическите данни за последните месеци показват раздвижване на икономиката, но рангът на България в 
класацията показва, че тя се развива по-бавно от останалите страни и са нужни сериозни реформи, за да спре загубата на 
конкурентни позиции, смятат от ЦИД. 
Основните причини за влошаването на конкурентоспособността на българската икономика са лошото образование и 
слабата подготвеност на кадрите, спадът на заетостта, лошата транспортна, техническа и научна инфраструктура и 
малкият пазар. По всички тези показатели страната е на последните места в класацията. "Това са дългосрочни фактори, 
които са натрупвани с години и не могат да се подобрят бързо", каза Руслан Стефанов, директор на икономическата 
програма в ЦИД. Според изследването проблеми пред инвеститорите са и недоброто антомонополно законодателство, 
непредсказуемата политика на правителството, застаряващото население, изтичането на мозъци. 
Стефанов обясни, че България все още разчита да привлича инвеститори с ниските разходи за труд и малка данъчна 
тежест, по които страната заема предни позиции, а по заплащане на мениджърите е на първо място. "Заблуда е, че това 
е достатъчно, тъй като инвеститорите гледат и много други фактори, сред които е големината на пазара. Проблемът е, че 
по този фактор изоставаме, тъй като България е малка страна, а износът не е толкова голям като обем ", обясни 
Стефанов. С по-големия пазар той обясни по-предното място на Румъния в класацията (50-о). Сред силните страни на 
България са невисоките разходи за живот, привлечените туристи, инвестициите в телекомуникации, разпространението 
на широколентов интернет. 
 

http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/05/18/1091850_mvf_pomoshtta_za_guciia_niama_da_sraboti_bez_burzi/
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/05/18/1091685_bulgarskata_ikonomika_produljava_da_otstupva_po/


От ЦИД открояват пет основни предизвикателства пред подобряването на конкурентоспособността на икономиката. Те 
са подобряване на правоприлагането чрез съдебна реформа, увеличаване на прозрачността и предсказуемостта при 
формиране на правителствените политики, разработване на електронното управление, както и на политика за 
насърчаване на иновациите и информационните технологии, подобряване на енергийната сигурност чрез 
модернизиране на енергийните мрежи и осигуряване на нови енергийни източници. 
 
Вестник Класа 
 
√ Христина Митрева: Два месеца бях държана в изолация 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/169093_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0
%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%94%D0%B2%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%
D1%86%D0%B0+%D0%B1%D1%8F%D1%85+%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D0%B8
%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 
От ГЕРБ искаха не четирима, а седемнайсет души да са директори на териториални поделения на института. Натискът е 
от местните структури на партията. Това съобщи вчера на пресконференция Христина Митрева по-малко от час след като 
с гласовете на депутатите от ГЕРБ, „Атака“ и неколцина от Синята коалиция бе приета оставката й като шеф на НОИ. 
Около 10,30 часа вчера парламентът освободи Христина Митрева с 93 гласа "за", 34 "против" и 10 въздържали се. 
Митрева в кратко и емоционално изказване за пореден път декларира, че не приема обвиненията за лошо управление и 
за подвеждане при съставяне бюджета на института в приходната му част. Тя упрекна политиците, че нито веднъж не е 
изслушана за управлението на НОИ - нито в социална комисия, нито от политическите партии.  
В дискусията преди гласуването от левицата настояха Митрева да остане на поста и да оттегли оставката си. „Няма да 
подкрепя вашата оставка, защото вие сте изключителен професионалист, който не заслужаваше такова отношение от 
управляващите“, обърна се председателят на парламентарната комисия по труда и социалната политика Драгомир 
Стойнев към Христина Митрева. 
„Управителят на НОИ няма право на политически решения, той изпълнява бюджет, приет от парламента и изготвен по 
указание на министъра на финансите“, разясни депутатът от ДПС Хасан Адемов. Той обяви, че ДПС ще гласува против 
освобождаването на Митрева. 
Съпредседателят на Синята коалиция Иван Костов подкрепи освобождаването на Митрева, защото оставката й 
показвала, че парламентът е бил подведен за способностите й да управлява НОИ, докато тя демонстрирала, че зависи 
само от волята на ГЕРБ. Депутатите от ГЕРБ не взеха думата по време на дискусията. 
Пред колегите си и журналисти бившата вече управителка повтори казаното от трибуната в Народното събрание: 
"Повече от два месеца бях държана в изолация от двете основни министерства, с които работи НОИ – финансовото и на 
труда и социалната политика. Казаха ми, че ако не подам оставка, това ще продължи.“  
„Аз ще си отида, по-важно е институцията да продължи да работи и вие да останете“, обърна се Митрева към колегите 
си. Също като в словото си в Народното събрание, тя защити актюерския екип на НОИ и посочи, че тя лично, както и 
експертите на института нямат вина за неправилно планиране и управление на приходите в системата. 
По думите й на среща с нея министър Симеон Дянков се е опитал да я убеди, че основната вина за надценените приходи 
за осигуровки е нейна, докато тя е отбелязала, че това е проблем на макрорамката. Митрева е предложила на 
вицепремиера Дянков да седнат и да смятат, като тя е изразила готовност да защитава правотата си пред целия екип на 
финансовото министерство. Дянков обаче отказал. 
Задължително трябва и ще има ревизия на работата на Националния осигурителен институт (НОИ), заяви вчера в късния 
следобед в Пловдив премиерът Бойко Борисов. Той окачестви като нахалство твърденията на освободения управител на 
института Христина Митрева, че върху нея е оказван политически натиск, за да си подаде оставката.  
 
√ Цветков си отива заради европарите за транспорта 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/169106_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0
%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%
81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 
Минути след редовното заседание на правителството вчера по време на оперативното съвещание на кабинета 
министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков подаде оставката си. 
Малко по-късно през деня от пресслужбата на МС съобщиха, че премиерът Бойко Борисов ще предложи на народните 
представители за овакантеното място да изберат Ивайло Московски, който досега беше заместник транспортен 
министър. "Смяната на министъра на транспорта Александър Цветков е продиктувана от това, че искам да оптимизирам 
още повече работата с Брюксел и най-вече по усвояване на фондовете", заяви в Пловдив премиерът Борисов, цитиран от 
БТА. 
Според официалната информация Цветков е изтъкнал лични мотиви. Истината е, че освобождаването на Александър 
Цветков зрее от няколко месеца насам и причините са, че не е успял да се справи с работата си. Оперативната програма 
"Транспорт" показва слаби резултати, тя беше основно критикувана в писмото на председателя на ЕК Жозе Барозу от 
декември м.г. Има сериозни съмнения и за ефективността на проекта за ро-ла терминал на жп гарата в Драгоман, където 
бяха изсипани 6 млн. лв. Забавя се също и концесионирането на пристанищни терминали и летища, те в момента не се 
използват ефективно и са на загуба. Симптоматично е също, че по време на заседанието на кабинета вчера беше даден 
старт на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", която ще обедини работата по трите бъдещи 
проекта - магистралите "Хемус", "Струма" и "Черно море". Държавното предприятие, което е предвидено да бъде 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/169093_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%94%D0%B2%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0+%D0%B1%D1%8F%D1%85+%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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http://www.klassa.bg/news/Read/article/169106_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/169106_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0


бенефициент на европейски средства, ще е под шапката на регионалното ведомство, т.е. ще се командва от Росен 
Плевнелиев. Заради несъгласие с тази идея преди време си отиде предишният шеф на АПИ Божидар Йотов. Срещу 
новата структура, категорично против беше и Александър Цветков. 
През целия ден вчера пълзяха слухове за още оставки основно от средите на заместник-министрите. Появиха се 
информации, че ще бъде освободен и един от заместниците в Министерството на земеделието и храните. Лично 
министър Мирослав Найденов отрече да става дума за Георги Костов, който наблюдава горския сектор. От 
министерството определиха като невярна и информацията, че ще бъде освободена зам.-министър Светлана Боянова, в 
чийто ресор е Програмата за развитие на селските райони. На въпрос, дали ще иска оставката на самия аграрен 
министър, премиерът Борисов буквално заяви, че "няма, само ако той не си я подаде", съобщи агенция "Фокус".  
В крайна сметка се разбра, че с поста си се разделя Марий Косев, заместник на икономическия министър Трайчо 
Трайков. Самият Косев заяви, че не е подавал оставка. Любопитно е, че Марий Косев дойде на този пост, за да смени 
Мая Христова и с личната препоръка на икономическия министър. Трайков вчера отсъстваше от страната, защото участва 
в газова конференция във Варшава. Освен зам.-министър Косев е в Борда на директорите на БЕХ и на НЕК и водеше 
преговорите за цената на АЕЦ "Белене". На мястото му ще бъде назначен депутатът от ГЕРБ Делян Добрев, който сега е 
зам.-шеф на парламентарната икономическа комисия. Той е роден на 14.05.1978 г. в Хасково, завършил е Wesleyan 
University, Мидълтаун, Кънектикът, САЩ, и е специализирал счетоводство и финанси в Лондонския университет по 
икономика и политически науки. Работил е в KPMG, Торонто, Канада, в областната управа на Хасково. 
Освободени са още шефовете на Патентното ведомство и на Агенцията по акредитация 
Със заповед вчера премиерът назначи бившия ректор на Софийския университет Боян Биолчев за председател на 
Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) и за председател на Акредитационния съвет на агенцията. 
Досега постът се заемаше от проф. Иван Панайотов, д.х.н. Бяха освободени и досегашните членове на Акредитационния 
съвет Николай Николаев, Димитър Мичев, Иван Радев и Йордан Калайков. На тяхно място са назначени Валерия Фол, 
Тодор Кертиков, Камен Иванов, Радослав Гърчев и Иван Върляков. 
Също вчера беше освободен от длъжност и председателят на Патентното ведомство Костадин Манев. 
Обмислят отстраняването и на Нона Караджова 
Реформите в кабинета категорично няма да приключат с вчерашните промени, коментираха източници на "Класа". 
Много активно се обсъжда и отстраняването на министъра на екологията Нона Караджова. Програма "Околна среда" 
фатално са забавя, е една от причините. Освен това Караджова разреши сероочистващата инсталация и рехабилитацията 
на замърсяващи блокове на ТЕЦ "Брикел" без оценка за въздействието върху околната среда. Говори се също, че 
обществени поръчки, сред които за стратегията във водния сектор, се печелят от фирми, с които министърката е 
работила преди. 
Скандали имаше и заради дейността на фирма "Каолин" в гр. Меричлери. Отравянето на водата в района с арсен и 
скриването на този факт от обществеността беше повече от 10 дни, през което време хората използваха отровна вода. 
 
√ Задават се нови сливания в банковия сектор 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/169042_%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D1%81%D0
%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D
0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 
Логично е да станем свидетели на нови банкови консолидации, каза Асен Ягодин, председател на Управителния съвет и 
изпълнителен директор на Българска банка за развитие, по време на финансов форум. Намаляващата рентабилност, 
която няма да бъде овладяна най-вероятно, и повишените изисквания за капиталова адекватност ще предизвикат 
допълнителни проблеми на някои финансови институции. Трезорите са притиснати от високата цена на ресурса, не 
могат да си позволят допълнително увеличаване на цената на кредита, защото конкуренцията е силно обострена, обясни 
той. Проблемните кредити, които изяждат и бездруго ниската печалба, и липсата на допълнителни източници на доход 
ще се отразят на някои от участниците. Всичко това дава стимул да се търси консолидация според Ягодин. Въпреки това 
банкерът обясни, че подобни действия ще оптимизират и повишат качеството на сектора.  
Експертът коментира, че банките още миналата година са започнали да търсят нови източници за приходи, защото 
влошаващите се кредитни портфейли изискват гориво за влошаващите се кредитни провизии. Това е и най-важното за 
сектора през тази година, като подобни източници могат да бъдат продажбите на застраховки, което е безрисков бизнес. 
Въпреки че не е типично банков, той е добра форма за компенсиране на намалелите приходи от кредитната дейност. 
Според Ягодин тази година има много големи шансове да бъде ликвидиран и последният сериозен проблем с 
продължаващото влошаване на кредитните портфейли. Ако и този въпрос бъде решен, това ще означава, че банковата 
система, която влезе стабилна в кризата, държа се адекватно в нея, има шансове отново да излезе на позиции, без да е 
ползван нито лев на данъкоплатците, коментира той. 
Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СиБанк, съобщи, че финансовите институции много активно търсят 
други източници на финансиране - било през ЕИБ, ЕИФ или ЕВБР и други международни институции. Повечето от тези 
фондове са за малкия и средния бизнес, който ние искаме да подкрепим, обясни той. Въпреки това банкерът изрази 
притеснение дали ще се намерят кредитополучатели, които отговарят на изискванията и имат добри проекти.  
Експертите във финансовия сектор се обединиха около мнението, че лихвите в страната остават високи заради липсата 
на евтино външно финансиране. Андронов коментира, че преди кризата банките са купували много евтин ресурс и това 
им е давало възможност за по-ниски лихви. Атанасиос Петропулос, главен изпълнителен директор на Емпорики банк, 
допълни, че макроикономиката на България в момента е по-добра от тази на еврозоната, а нивата на лихвите са добре 
обяснени по отношение на кредитите. Когато се прави депозит, хората искат 4, 5 и дори 6 на сто лихва и освен този 
разход банката трябва да покрие в цената на кредитите, които отпускат, и своите разходи, както и риска за лоши 
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кредити. Като се вземе предвид всичко това и се сметне, се получават сегашните нива.  
От 1 юли променят Закона за колективните инвестиционни схеми 
От 1 юли предстои цялостна промяна на законодателството, касаещо колективните инвестиционни схеми (КИС), съобщи 
Антон Михайлов, началник отдел "Регулаторна политика, дирекция "Регулаторна политика и пазарни анализи", 
управление "Надзор на инвестиционната дейност" в КФН. Ще бъдат въведени 4-5 наредби, които ще уредят дейността 
на договорните фондове, като се предвижда улесняване на процедурата по дистрибуция за фондовете, като ще има 
възможности и за трансгранична такава. Той ще дава възможности и за преобразуване на фондовете, сливане или 
прехвърляне на активи, информира още Михайлов. 
Стоян Тошев, председател на УС на БАУД, обясни, че асоциацията активно участва в изготвянето на новото 
законодателство. Специалният закон е положителна крачка за нашия бизнес. Той допълни, че има забележки по закона, 
като факта, че националните изисквания са по-силни от европейските. По този начин българският законодател ни 
поставя в по-лошо положение от колегите в чужбина. 
 
√ Да се легализира ли търговията с вътрешна информация? 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/169051_%D0%94%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D
0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BB%D0%B8+%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0
%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D1%81+%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0
%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%3F 
Радж Раджаратнам, основателят на Galleon Group, базиран в Ню Йорк хедж фонд, беше осъден за търговия с вътрешна 
информация. Това несъмнено е добра новина за правосъдието в САЩ. Ако човек извърши престъпление, трябва да си 
плати. На този принцип се гради системата, в която живеем. Единственият проблем според Джеймс Алтушър, колумнист 
на MarketWatch, е, че търговията с вътрешна информация не трябва да бъде определяна като престъпление.  
Според някои анализатори търговията с вътрешна информация е престъпление, при което няма жертви и затова тя 
трябва да бъде легализирана. Те всъщност грешат. Не само че от търговия с вътрешна информация никой не е 
пострадал, но реално тя помага на инвеститорите, пише Алтушър, цитран от Investror. bg. 
Ето прост пример. Да кажем, че знам, че искам да купя акции на XYZ. Пестил съм пари, след като съм направил 
задълбочен анализ, и смятам, че XYZ е страхотна компания. Да предположим обаче, че има и някой друг, някой 
отвратителен „инсайдър“ - човек, който има вътрешна информация и знае, че XYZ е един голям балон. В крайна сметка и 
двамата се оказваме замесени – той ми продава акциите си. След това измамата около XYZ излиза наяве, цената на 
акциите на компанията пада до нула, аз губя всичките пари, които съм вложил, а на въпросния инсайдър, който ми е 
продал акциите си, му се разминава. Сега той е богат, припича се на плажа, а момичета по бикини му носят питиетата.  
Кой е жертвата? Може да си мислите, че това съм аз. Току-що съм загубил почти всичките си пари. Всъщност обаче аз 
трябва да благодаря на човека, който ми е продал акциите си. Защо? Защото аз и без това исках да купя тези акции. Ако 
бях платил цената, при която акциите на XYZ са се търгували на борсата преди разкриването на измамата, щях да изгубя 
повече пари. Такава е логиката. Колкото по-голяма част от акциите съм купил от инсайдъри, толкова по-малко ще изгубя. 
Всъщност аз искам инсайдърите да се надпреварват кой да ми продаде акциите си, защото те всички знаят за измамата. 
Като се състезават един с друг, цената на акциите, които така или иначе искам да купя, ще пада все повече и всички, 
които купуваме XYZ (заради новия им междугалактически двигател, задвижван с птичи тор), ще плащаме все по-малки 
суми за инвестицията си. Всъщност, ако достатъчно много инсайдъри се опитват да се отърват от акциите си, тогава 
някой съобразителен инвеститор може да си каже: „Я чакай малко, тук може да има измама“. Какво става после? Без 
информацията за измамата да е била публично огласена, колкото повече информация има на пазара, толкова по-бързо 
акциите на XYZ ще паднат до реалната си стойност – 0. Колкото повече информация има на пазара, независимо дали е 
вътрешна или не, толкова по-бързо цената на определени акции ще достигне истинската си стойност. Вътрешната 
информация е информация, при това първокласна. Ето още няколко причини защо вътрешната информация трябва да 
бъде легализирана. 
Съдебните дела струват милиони долари 
Щатската комисия за финансов надзор прави всичко възможно да разобличава измамите. За момента вътрешната 
информация е незаконна и регулаторите вършат чудесна работа, като залавят престъпниците. Въпреки това операциите, 
които се провеждат, и делата, които се водят, струват милиони долари и труда на много хора. 
Представете си, че тези ресурси се използваха за разкриването на следващия Бърни Мадоф. Мадоф е откраднал 60 – 70 
млрд. долара. Известни са дори случаи на самоубийства след огласяването на най-голямата измама в историята. Може 
би не са останали повече измамници, присвоили 60 млрд. долара, но вероятно има много, задигнали сравнително 
малки суми по около 600 млн. долара. Идеята е те да бъдат открити, преди да пострадат още хора, защото при подобни 
престъпления жертви определено има. Мадоф е убил хора и следващите като него също ще пролеят кръв. 
Прозрачност за управлението на компаниите 
Enron, Worldcom. Щатският фондов пазар, както и всеки пазар работи на принципите на търсенето и предлагането. В 
една глобална икономика понятието за търсене малко се размива. Сега хората могат да инвестират в развиващи се 
компании от Африка, Европа и Южна Америка. Те не трябва да купуват единствено в САЩ. Нека да съсредоточим 
усилията си и да открием следващия Enron и Worldcom и така да спасим спестяванията за пенсионирането на 
родителите си. 
Да кажем, че компанията А купува компанията Б. Ако използването на вътрешна информация беше легално, това щеше 
да принуди двете компании да са доста по-прозрачни и да оповестят доста по-бързо потенциалната сделка. Отново, това 
би гарантирало, че цената на компаниите е доста по-близка до реалната. Ако утре Microsoft купуваше Nvidia, не бихте ли 
искали да знаете реалната стойност на Nvidia, вместо просто да гледате как акциите й скачат с 10 пункта веднага след 
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сделката. Търговията с вътрешна информация може да се регламентира и като част от възнаграждението за висшия 
мениджмънт на компаниите, вместо огромните бонуси, които получават сега. 
 
Вестник  24 часа 
 
√ Гражданите 4,1% по-малко, чиновниците 34,5% повече 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=896088 
Населението се е стопило с 4,1%, а работещите в държавните институции и местната власт са се увеличили с 34,5% на 
сто. Това става ясно от доклад, изготвен от Съвета за административна реформа и предложен вчера на вниманието на 
правителството. 
Анализът бе поискан от Бойко Борисов в средата на април, след като от последното преброяване стана ясно, че 
живеещите в България прогресивно намаляват. Според премиера при това положение не е нормално да се поддържа 
толкова голяма администрация и министрите трябва да преценят къде колко чиновници да бъдат съкратени. 
Събраните от експертите на Симеон Дянков в съвета данни показват, че от 2001 г. до 2009 г. населението е намаляло от 7 
891 095 на 7 563 710, или с 327 385 души, а работещите в държавното управление са се увеличили от 88 071 на 118 449, 
или с 30 378 чиновници. След направените съкращения от настоящото правителство през миналата година бюджетните 
служители са спаднали до 106 150, като почти толкова са били през 2003 г., когато кабинетът на Симеон 
Сакскобургготски бе правил оптимизация в администрацията. 
В тези данни не са включени работещите в системата на министерствата на отбраната, вътрешните работи, съдебната 
власт, учители, преподаватели, лекари и медицински персонал, които са многократно повече и струват на 
данъкоплатците стотици милиони лева. 
Най-много са се увеличили държавните служители в областите Разград (57,9%), Пловдив (54,6%), Враца (54%) и 
Търговище (51,3%), а най-малко са в Софийска област (4,2%) и Стара Загора (9,3%). 
Средно за страната на един чиновник са се падали 90 граждани през 2001 г., а през 2009 г. - 64. Естествено, най-голяма 
концентрация има в София, където са струпани всички държавни институции. В столицата на един служител се падат 36 
души. Любопитно е, че и в челната класация по този показател са области като Видин, където съотношението е 1 към 45, 
и Смолян - 1 към 53, което вероятно се дължи на намаляващото население там и на оставащите да действат държавни и 
местни служби. 
Заедно с Кърджали и Разград Смолян еи сред областите, в които през последните години са назначени най-много 
работещи в регионални структури на министерства и агенции. В Разград например тези служители са се увеличили с 
255%, в Смолян - с 237%, а в Кърджали - с 218%. 
В общинските администрации разрастването на персонала също е внушително. При тях 
Карлово води класацията с увеличение на служителите от 228,1% при 22 на сто по-малко население. 
Общо 10 са общините, в които населението е намаляло с повече от 1/5 от 2001 до 2009 г. Сред тях е Георги 
Дамяново,където живеещите са с 30,4% по-малко, а чиновниците с 27,7% повече. В Бойница пък са останали само 1717 
души, за които отговарят 50 служители. В тази община гражданите са намалели с 21,5 на сто, а работещите в канцелария 
са с 51,% повече. 
Според анализа населението нараства само в 19 от общо 264 общини. Сред тях Приморско е успяло да привлече 47,3% 
повече жители през последните години и да намали чиновниците си с 26,8%. Заради бума на строителство по морето в 
Несебър жителите са повече с 31,5%, но и служителите - със 155,5 процента. 
Столична община, в която по официални данни през 2009 г. са живели 1 249 798 души, е увеличила населението си с 6 на 
сто и чиновниците с 39,3%. Сред 10-те най-големи общини съотношението служител спрямо гражданин показва, че най-
малко чиновници има в Стара Загора (1към 488), а най-много във Варна (1 към 260). 
Средно за страната на един общински служител се падат 214 души. В топ 10 на общините с най-малко чиновници са 
Стара Загора, Казанлък, Бургас, Русе, Благоевград, Перник и Ямбол. При тях съотношението е на 1 чиновник между 380 и 
488 граждани. В тези общини живеят между 78 343 и 167 877 души. 
На другия полюс с най-много служители спрямо броя на населението са Трекляно, Бойница, Малко Търново, 
Маджарово, Опан, Копривщица, Макреш и Георги Дамяново. Там живеят между 1091 и 5464 души, а служителите са 
между 32 и 60. 
Според експертите на Дянков в 33 общини броят на чиновниците се е увеличил с повече от 50 процента, а в 79 е 
намалял. Сред успешно извършилите съкращения са Златица - с 56%, Аврен - с 50% и Драгоман - с 48%. 
От правителствената пресслужба съобщиха, че анализът ще бъде обсъден с Националното сдружение на общините. 
Очакванията на кабинета са и местната власт да започне реформа, която да доведе до съкращения. Причина според тях 
са данните на Националния статистически институт, че през 2010 година централната администрация се е свила до 
равнището си от 2003 г. след значителен ръст на заетите в нея през 2003-2007 г., докато броят на заетите в местната 
администрация е непроменен. 
Пресслужбата е озаглавила съобщението си, че разходите на министерствата и останалите централни ведомства се 
свиват, въпреки че в анализа не се посочват колко бюджетни средства се харчат за тях и колко за служителите в 
общинските администрации. 
Изготвеният доклад има и друг недостатък - не дава отговор за потребностите на намаляващото население. Защото ако в 
една община са останали предимно пенсионери и безработни, няма как да им съкратиш и двама от общо трима 
социални работници, защото такова е съотношението например в по-големите населени места. 
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Така че очакването на Борисов да разбере какво се случва в страната и как трябва да се променя администрацията едва 
ли ще се оправдае с 9-те странички таблички и кратки обяснителни текстчета към тях, събрани набързо от Съвета по 
административна реформа. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Фермерите ще получават по-лесно европарите 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-05-19&article=368047 
Рокадите във властта започнаха още преди 45 дни, когато мястото на тогавашния шеф на Държавен фонд "Земеделие" 
Светослав Симеонов зае началникът на кабинета на вицепремиера Симеон Дянков Румен Порожанов. Първото си 
интервю на новия пост той дава за в. "Стандарт". 
- Г-н Порожанов, след 45 дни на шефския пост може ли да посочите най-проблемните звена във фонд "Земеделие? 
- За съжаление няма непроблемни звена. Фондът е бил доста тромава структура, при това незаинтересована да работи. 
Сериозни проблеми има с програма САПАРД. Бях останал с впечатление, че тя е вече затворена и ще трябва само да й 
правим мониторинг, но напротив - проблемите са огромни. Другият важен сектор са плащанията на площ. Като процеси 
и процедури нещата трябва да се усъвършенстват.  Разбира се, акцент е и Програмата за развитие на селските райони. 
- Успяхте ли да изчистите проблемите с плащанията на единица площ? 
- Само 378 от близо 92 000 души все още не са получили плащанията си по Системата за единно плащане на площ. По 
отношение на националните доплащания са останали 15 500 бенефициенти, които все още не са получили помощите си. 
Всички санкционирани или неполучили парите си могат да подадат жалба до края на тази седмица в Министерството на 
земеделието. Стопаните могат да проверят защо са санкционирани и какъв е статутът на плащането им в областните 
земделски служби или на интернет страницата www.dfz.bg . В специалната секция на сайта ни те могат да получат пълна 
информация за одобрените и неодобрените за подпомагане площи, сумите, които са отпуснати като европейска или 
национална субсидия, има ли санкции, за кои парцели и каква е причината. Достатъчно е стопанинът да въведе 
уникалния идентификационен номер и последните четири цифри от ЕГН или булстат. Именно тази справка би помогнала 
при евентуално подаване на жалба към Министерството на земеделието. При бенефициентите, за които се установи, че 
наистина са били ощетени от страна на министерството или фонда (според мен процентът няма да е много голям), се 
надявам, че парите ще бъдат преведени до края на юни. 
- Тази година броят на недоволните от разпределянето на парите на площ е много голям. Как си го обяснявате? 
- Усъвършенстването на самия модел и базата данни, по които се очертават парцелите, подлежащи на подпомагане, 
създава предпоставки земеделските производители да смятат, че по някакъв начин са били ощетени. Но това е точно 
обратното - въвежда се все по-голяма точност в системата за разплащане. Що се отнася до националните доплащания, 
там изискването е стопаните да нямат задължения към бюджета. Доста е трудно обобщаването на информацията и 
затова сме качили в сайта си идентификационните номера на бенефициентите, които не са получили плащанията си 
заради задължения към бюджета. Моят апел е по най-бързия начин тези, които наистина са се издължили към 
държавния бюджет, да ни изпратят актуални удостоверения за липса на задължения от Националната агенция по 
приходите.  
- Как върви договарянето по Програмата за развитие на селските райони? 
- За съжаление забавянето беше не само с месеци, но и с години. От началото на месеца преструктурирах работата като 
бизнес модел, създавайки 15 групи, които са ситуирани по мерки и са с много по-ясна идентификация на проблемите 
във всяка една мярка. До края на седмицата ще подпиша над 100 нови договора за реализиране на проекти по 
Програмата за развитие на селските райони, като 55 от тях вече са факт. Но по-важното, което правим в момента, е, че 
премахваме причините, които са забавяли процеса. Работим за облекчаване на наредбите, като не нарушаваме 
изискванията за контрола, и се опитваме да въведем по-бързо тълкуване на различните процедури. Опитваме се да 
решим и проблема с така наречените изкуствени условия, който месеци наред е спъвал договарянето. 
- Фермерите гледат на вас като на второ социално министерство, смятате ли да промените това? 
- Бих искал фермерите да гледат на нас като на партньор. Разбира се, те биват подпомагани от програмите на фонда. Над 
150 000 са бенефициентите в рамките на всички сфери, в които работим, и се надявам ние да бъдем все по-надежден и 
предсказуем партньор за тях. 
- Има ли все още натиск за приоритетно разглеждане на един или друг проект от Програмата за развитие на селските 
райони? 
- Има загриженост. Нормално е, когато има изключително забавяне в разглеждането, да има и въпроси какво се случва. 
Проблемът е идвал и от липсата на информация. А вече работи система в сайта на Програмата за развитие на селските 
райони, където може да се види на кой от 17-те етапа се намира даденият проект. Един проект или отговаря на 
изискванията за финансиране, или не отговаря. 
- Да, но един проект може да се разгледа преди друг. 
- Сигурно е можело, но се надявам, че при мен подобно нещо няма да се случва, най-малкото защото проектите се 
движат в пакет. Това, разбира се, не значи, че ще чакаме всички от пакета да бъдат готови, за да ги контрактуваме. Тези, 
които са готови, трябва да се изпълняват. Тук отиваме в следващия проблем, който ще се появи - усвояването на 
ресурса, като амбицията ни е той да бъде максимално оползотворен. 
- Каква част от парите по програмата за селата няма да бъдат усвоени? 
- Имаше залпово набиране на проекти, което обаче запуши процеса на договаряне. Проблемът е да загубим колкото 
може по-малко от средствата за тази година. Сега е договорено около 35 на сто от програмата и около 20% е усвоено 
като ресурс. 
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- Колко са залежалите проекти? 
- В момента има 1787 проекта. Сключените договори са над 8000 за субсидия от 1,784 млрд. лева. В момента в оборот 
има изпълнение на договори за около 700-800 млн. лв. Но тук искам да спомена един голям проблем - това е 
изискването разплащателната агенция да прави предварително и последващо съгласуване на процедурите по Закона за 
обществените поръчки. Това е трудоемък и времезабавящ процес. Появяват се и десетки казуси, които са плод на 
консултантския труд и творчество, вложени в подготовката на проектите и ЗОП-овите процедури. Това понякога 
притеснява хората, които разглеждат проектите, и забавя същинското изпълнение. Министърът по еврофондовете 
Томислав Дончев е наясно с нашите проблеми и се работи активно и с органите на останалите оперативни програми за 
създаване на предпоставки за централизиране на предварителния контрол, за да се ускори усвояването на средствата. 
- Има ли ефект от всичките милиони, които се изливат в селата? 
- Нужни са все повече и повече анализи за начина, по който се инвестират средствата от плащанията на площ, държавни 
помощи и сумите от Програмата за развитие на селските райони и ефекта от тях. Така ще може и ресурсът на държавата, 
който не е безкраен, да бъде разпределен най-справедливо именно към тези общности, които имат своята нужда. 
Анализът ще позволи да се създаде жизнеспособност, а не просто да се наливат пари, без да е анализиран ефектът от 
тях. Това беше тема, която обсъждахме и при вицепремиера Симеон Дянков съвместно с министъра на земеделието 
Мирослав Найденов. Много ми се иска да опитаме да помогнем на животновъдството. Това е отрасълът, който като че 
ли беше най-силно засегнат от икономическата криза. Фуражите станаха много скъпи, а те се оказаха и най-
неподготвени да отговорят на изискванията за плащания на площ за пасищата, за да си получат максимума от 
средствата. Поставил съм този проблем пред моите заместници, анонсирал съм го и на по-горно ниво. Защото 
животновъдството трябва да бъде запазено и развито, и да се акцентира върху него. Най-вече върху качеството на 
продукцията, която се произвежда в България. 
- Споменахте вицепремиера Дянков. Като доскорошен началник на кабинета му какво бихте го посъветвали - да 
приеме или не премиерския пост, ако той му бъде предложен? 
- Сигурен съм, че министър Дянков няма да се съветва с мен по този въпрос. Подобни решения не се вземат на основата 
на лични чувства. Това са отговорни решения, които се вземат в рамките на една визия и програма, в рамките на 
отговорностите, които се носят. Така че подобен съвет не може да бъде даден. 
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Вестник Пари 
 
√ Ernst&Young: Гръцките и руските фирми са най-склонни да дават подкупи 
http://pari.bg/static/pdf/pages/18.pdf 
 
Вестник Класа 
 
√ Черното тото не е престъпление по НК 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/169084_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0
%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B5+%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BB%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%9D%D0%9A 
Черното тото не е регламентирано като престъпление. Единствените сходни престъпления по Наказателния кодекс са за 
незаконен хазарт и за измама, обявиха вчера от Върховната касационна прокуратура. Според прокурор Николай 
Георгиев уговарянето на мачове не е престъпление по българското законодателство. Казаното от него беше потвърдено 
и от Стелияна Кожухарова, говорител на главния прокурор.  
Прокуратурата и другите органи вземат мерки срещу черното тото съобразно правната рамка, обясни Николай Георгиев. 
Той добави, че е налице несъответствие между обществените очаквания и онова, което се предприема от магистратите 
по проблема.  
„По никакъв начин не можем да въздействаме, да повдигаме обвинения, защото няма такъв текст. Ако това е свързано с 
измами, пране на пари, тогава говорим за други престъпления, но уговарянето на мачове не е престъпление в 
България“, категорична беше Стелияна Кожухарова. По думите й въпросът е дали например регистрирано в интернет 
лице във Франция може да залага и в други страни на ЕС. Говорителят на главния прокурор добави, че няма 
законодателно решение по този въпрос на европейско ниво. Кожухарова отбеляза, че в последно време зачестяват 
случаите в световен мащаб на залаганията по интернет.  
Николай Георгиев съобщи, че още на 31 март е внесено предложение за законови промени. Той подчерта, че докато те 
бъдат приети, органи като Комисията по хазарта и БФС могат да приложат механизмите си, за да противодействат на 
черното тото. Магистратът обясни още, че под черно тото се разбира осъществяването на дейност, свързана с 
неправилното залагане на спортни резултати, които не са предвидени по законов ред. Междувременно шефът на отдела 
по киберпрестъпления в ГДБОП Явор Колев обяви пред „Дарик“, че „двама президенти на футболни клубове били 
мозъците на организираното "черно тото" в България. Той обаче отказа да съобщи имената им, защото срещу тях все 
още нямало необходимите доказателства. В проведената от ГДБОП акция срещу пунктовете за нелегални залози на 
местата, в които са се приемали, са се появили футболист от професионален клуб у нас, както и шеф на фен клуба на 
участник в родния шампионат. Според Колев резултатите от всички групи на българския шампионат по футбол са 
манипулирани, с което са постигани печалби. Той обяви също така, че е имало план, с който пунктовете за нелегални 
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залагания да обхванат цялата територия на страната. 28 пункта за приемане на нерегламентирани залози са били 
разбити при акция на ГДБОП в края на миналата седмица. 
 
 
 


