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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Дневник 
 
√ Все повече лоши дългове, все по-трудно събираеми 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/06/01/1099051_vse_poveche_loshi_dulgove_vse_po-trudno_subiraemi/ 
Лошите дългове на фирми и граждани се увеличават, а събираемостта им става все по-трудна. Вече се 
появяват и "професионални длъжници", чиято цел е да вземат колкото се може повече кредити или стоки с 
ясната идея, че няма да ги изплащат. Това показа проучване на "Дневник" сред т.нар. колекторски компании, 
които са специализирани в събиране на проблемни задължения. 
Основната причина е кризата - свитите доходи на физическите лица правят все по-трудно покриването на 
дълговете им. При компаниите пък ключова е междуфирмената задлъжнялост, която води до забавяне на 
плащанията по цялата верига - контрагенти и банкови кредити. 
При домакинствата най-голямо е увеличението на просрочените задължения за комунални услуги - основно 
за вода и телефон. По данни на "ЕОС Матрикс България" българите първо плащат сметките си за ток, след 
това вноските по кредитни карти, а най-големи затруднения имат с покриването на големите заеми 
(потребителски и ипотечни). 
При ранните просрочия (до 30 дни) на физическите лица събираемостта е спаднала с малко над 20% в 
сравнение с 2008 г., посочват от фирмата. 
От данните на компаниите може да се направят профили на добрия и на проблемния длъжник. Най-коректни 
са жените, хората със средно и висше образование и живеещите в малките и средно големите градове. По-
трудно се работи обаче с мъжете, по-ниско образованите длъжници, жителите на петте най-големи градове и 
тези в Северозападна България, където безработицата е много висока. 
Оказва се че най-добрите платци са в Смолян. "Особено големи са проблемите при хора с няколко 
задължения към различни кредитори – финансови институции, комунални и телекомуникационни 
дружества", коментира Мартин Деспов, управител на "Агенция за събиране на вземания" ООД. 
 
√ С 200 млн. евро по "Конкурентоспособност" ще се прави фонд за кредитиране на бизнеса 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/06/01/1099055_s_200_mln_evro_po_konkurentosposobnost_shte_se_pravi/ 
Фонд за кредитиране на бизнеса с капитал от 200 млн. евро ще заработи до края на годината. Средствата 
идват от неусвоените пари по оперативна програма "Конкурентоспособност" основно за иновации, съобщи 
зам.-министърът на икономиката Евгени Ангелов пред депутатите от парламентарната комисия по 
еврофондовете. 
По думите на Ангелов, който отговаря за оперативната програма, България има принципното "да" на 
Европейската комисия за инициативата. 
Най-късно до есента се планира да бъдат избрани банките, а до края на годината или началото на следващата 
те вече да започнат да отпускат кредитите за бизнеса. 
Заеми ще се дават само за инвестиции 
Кредити за оборотни средства няма да се дават, посочи Ангелов. Той уточни, че програмата няма да иска 
лихви върху отпуснатите средства, колко ще начислят банките е трудно да се каже, но зам.-министърът 
прогнозира, че те няма да са повече от 5-6%. 
Със създаването на новия фонд бизнесът ще може да разчита на общо 940 млн. евро за кредитиране, 
отбеляза зам.-министър Ангелов. Другите средства идват от фондовете, създадени по инструмента 
"Джеръми" (200 млн. евро). 
Още 350 млн. евро за фирмите идват по мярката за енергийна ефективност на предприятията чрез ЕБВР, като 
банката дава  до 150 млн. евро, а от "Конкурентоспособност" идват 200 млн. евро. Той е пилотен проект 
целия ЕС и ако моделът е успешен, ще бъде приложен и в останалите страни членки през следващия 
програмен период, отбеляза Ангелов. 
Целта е до края на годината да бъдат отворени всички схеми по "Конкурентоспособност" за договаряне, като 
най-късно до пролетта на 2012 г. да бъде договорен целият ресурс, каза Грета Добрева, ръководител на 
програмата. Бюджетът й е над 2.2 млрд. лв., като към 15 май са договорени 590 млн., а разплатени 464 млн. 
лв., показват данните в публичния модул за евросредствата ИСУН. 

http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/06/01/1099051_vse_poveche_loshi_dulgove_vse_po-trudno_subiraemi/
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/06/01/1099055_s_200_mln_evro_po_konkurentosposobnost_shte_se_pravi/


 
Малко по-различни бяха представените данни пред депутатите. Според Жулиета Хубенова, съветник на 
министъра на икономиката Трайчо Трайков, договорените средства са над 423 млн. евро (830 млн. лв.). Целта 
за 2011 г. е да бъдат разплатени 80 млн. евро по проекти. 
Преструктуриране на администрацията на програмата 
"Конкурентоспособност" е другата генерална промяна, която се прави, посочи зам.-министър Ангелов. 
Междинното й звено - Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия, се слива с 
управляващия орган на програмата и той вече ще се нарича Център за иновации и конкурентоспособност. 
Това също трябва да стане най-късно до есента, за да може промяната да бъде одобрена на предстоящия 
мониторингов комитет в края на годината. Целта на промяната е да се ускори процесът по усвояването на 
средствата. Със сливането на двете структури ще се намали и бюрокрацията, ще има съкращения и на общата 
администрация, обясни Ангелов. 
Освен това се създава единна Агенция за инвестиции и експорт. Тя ще обедини сегашната Агенция за 
инвестиции заедно със звеното в Агенцията за малки и средни предприятия, което се занимава с 
представянето на услуги на бизнеса да излезе на чужди пазари. 
Предвижда се и създаването на иновационен фонд, който ще бъде свързващото звено между науката и 
бизнеса, посочи Ангелов. По думите му новото е, че със средствата от фонда ще бъдат създадени три 
иновативни високотехнологични парка. Всичко това трябва да се случи до края на годината или най-късно до 
началото на 2012 г. 
Електронно обслужване 
Изцяло сме за електронното подаване и отчитане на документите по програмата, каза Грета Добрева в 
отговор на въпрос на Камен Колев, зам.-председател на Българската стопанска камара. Тя обеща 
електронното обслужване на бенефициентите да стане факт за процедурите, които предстои да бъдат 
отворени до края на годината. 
Очакваният ефект ще бъде по-бързата обработка на документите и ускоряване на процеса. Управляващият 
орган вече е успял да съкрати времето за верифициране на едно плащане от 60 на 40 дни, отчете още 
Добрева. Има подобрение в темпа на разплащане по програмата, каза Колев. Той посочи, че парите вече се 
получават в рамките на 3 месеца, което не създава проблеми на бизнеса с банките. 
Все още обаче има какво да се желае по отношение на съкращаване на времето от кандидатстването по 
програмата до получаването на първото плащане, отбеляза Колев. Вече има създадена работна група между 
управляващия орган на програмата и бизнеса за постоянен диалог. 
 
Вестник Класа 
 
√ Под 5% от домакинствата държат две трети от парите на влог у нас 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/170558_%D0%9F%D0%BE%D0%B4+5%25+%D0%BE%D1%82+%D0%B4%D
0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D
1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B2%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8+
%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%
BE%D0%B3+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81 
По-малко от 5% от домакинствата у нас са държали две трети, или 68%, от депозитите у нас през 2010 г. 
Въпреки кризата семействата са успели да увеличат финансовите си активи с 12%, сочи анализ за богатството 
на домакинствата на УниКредит Булбанк. Именно ръстът на банковите влогове в най-голяма степен е 
допринесъл за посоченото нарастване.  
Интересна тенденция от последните месеци е, че семействата с по-големи депозити са увеличили размера 
им, докато тези с по-малки спестявания са ги изтеглили. Според експертите причина по-малко заможните 
домакинства да теглят средства е, защото чувстват по-силно ефекта на инфлацията, още повече че в края на 
2010 г. 36,5% от разходите им са отивали за храна и напитки. Други показатели за влошаващите се финанси на 
средното домакинство у нас са намаляващите доходи на глава от населението и покачващата се 
безработица.  
Според данни на БНБ към края на март броят на влоговете над 1 млн. лв. в банките в страната е 2251, или със 
111 повече спрямо същия период на 2010 г. От тях 479 са физически лица и 1772 са компании. На практика 
излиза, че всяка седмица по двама нови милионери са влагали на депозит седемцифрени суми. За цялата 
минала година рекордните 454 домакинства депозираха над 1 млн. лв. в родни банки на обща стойност 1,17 
млрд. лв. По-високата спестовност, особено на най-заможните, обаче не е добра новина за икономиката, 
защото, вместо да инвестират освободените средства от продажбата на активи в нови проекти, те ги затварят 
на влог.  
В следващите две години българите ще продължат да спестяват в депозити, коментира Милен Касабов, 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/170558_%D0%9F%D0%BE%D0%B4+5%25+%D0%BE%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B2%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://www.klassa.bg/news/Read/article/170558_%D0%9F%D0%BE%D0%B4+5%25+%D0%BE%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B2%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81
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http://www.klassa.bg/news/Read/article/170558_%D0%9F%D0%BE%D0%B4+5%25+%D0%BE%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B2%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81


старши икономист в УниКредит Булбанк. „България е най-бедният член в клуба на богатите и затова сме с 
ниско самочувствие, но въпреки това не сме бедни в смисъла, който влагат от Световната банка – живот под 2 
долара на ден“, заяви главният изпълнителен директор на банката Левон Хампарцумян.  
През 2010 г. нетното финансово състояние на глава от населението е било 1135 евро при 843 евро за 2009 г. и 
650 евро в разгара на световната криза през 2008 г. Все пак обаче не сме наваксали нивата от 2007 г. - 
рекордните 1147 евро на човек. Тези стойности няма да бъдат достигнати и през следващите две години. 
От пика през 2008 г. до 2010 г. нетното жилищно и финансово богатство се е стопило с близо 80 млрд. лв – от 
320 млрд. на 240 млрд. лв., показват още данните на „УниКредит“, което се дължи преди всичко в спада на 
цените на недвижимите имоти. От страна на задлъжнялостта 2010 г. е единствената година в последното 
десетилетие с отчетен спад, макар и минимален, след като през 2009 г. показателят е бил без промяна. 
Необслужваните кредити ще продължат да растат и тази година от 11,9% на 13,5%, но ще се успокоят през 
2012 г. до 12,4 на сто.  
 
√ За втори пореден месец бюджетът излезе на плюс 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/170551_%D0%97%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+%
D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86+%D0%B1
%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5
+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81 
За втори пореден месец бюджетното салдо по консолидирания бюджет е на плюс и през април възлиза на 
190,5 млн. лв., съобщиха от Министерството на финансите. Същевременно април е месецът, в който постъпи 
вноската от превишението на приходите над разходите на БНБ в размер на 200,9 млн. лв., което означава, че 
без приноса на държавния трезор бюджетът щеше да отчете отново дефицит. През март хазната също бе с 
излишък в размер на 8 млн. лв., но за първите четири месеца на 2011 г. бюджетното салдо по 
консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 552 млн. лв., или 0,7% от прогнозния БВП. 
Същевременно дефицитът за първите 4 месеца на 2011 г. намалява с 58% на годишна база спрямо 1,3 млрд. 
лв. за същия период на 2011 г. (1,8% от БВП). За цялата 2011 г. той се формира от дефицит по националния 
бюджет от 436,3 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 115,7 млн. лв., отчетоха от 
ведомството на Дянков.  
В края на април постъпилите приходи и помощи възлизат на 7,95 млрд. лв. и бележат ръст от 6,1 на сто. Това 
се дължи предимно на по-високите постъпления от косвени данъци, които са нараснали с 445,2 млн. лв., или 
със 17,9%, както и на по-високите приходи от социални и здравноосигурителни вноски. Постъпленията от 
преки данъци и други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) са близки до 
отчетените за същия период на 2010 г. Данъчните постъпления заедно с осигурителните вноски към края на 
април са 6,49 млрд. лв., като само от преки данъци в хазната са влезли 1,47млрд. лв., или 38,8% от 
планираните за годината. Постъпленията от косвени данъци са 2,92 млрд., или 28,1% от програмата за 
годината. Събраният ДДС е 1,79 млрд., или 27,7% от бюджетния план.  
Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България в общия бюджет на ЕС, към края 
на април възлизат на 8,5 млрд. лв. и спрямо същия период на 2010 г. се отчита номинално свиване на 
разходите по консолидирания бюджет с 291 млн. лв., или с 3,3%. В структурно отношение спрямо първите 
четири месеца на 2010 г. капиталовите разходи, разходите за субсидии за нефинансови предприятия и 
разходите за заплати и осигурителни вноски са по-ниски, докато при здравноосигурителните плащания се 
отчита повишение. Фискалният резерв към 30 април 2011 г. възлиза на 4,7 млрд. лв. 
Заложеният в бюджета за 2011 г. бюджетен дефицит е 2,5% от БВП.  
 
Вестник Стандарт 
 
√ Дянков пусна бонусите 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-06-02&article=369504 
Финансист №1 Симеон Дянков благослови бонусите за чиновници заради кризата. Те обаче ще се дават само 
там, където са направени съкращения. Така вицепремиерът каза "да" на предложението от преди ден на 
социалния шеф Тотю Младенов да се дадат премии във ведомствата, където има спестени пари от фонд 
"Работна заплата". Идеята е с парите да се компенсират скокът на цените на храните и горивата.  
Всяко министерство само решава в рамките на отпуснатия му бюджет дали да има бонуси за чиновниците, 
коментираха от финансовото министерство. Хората на Дянков припомниха, че съкращенията освобождават 
повече ресурс за вдигане на заплати и раздаване на бонуси.  
Междувременно кабинетът сложи таван на чиновниците. Министрите одобриха промени в Закона за 
държавната администрация, според които броят на служителите в изпълнителната власт не може да 
превишава сегашните щатове. През 2009 г. чиновниците в Министерския съвет, отделните министерства и 
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агенции е бил 61 528 души. Толкова са останали след съкращенията, направени в институциите. Бройката 
обаче е фиксирана само в горната летва, защото се допускат още съкращения.  
Нови назначения пък ще се правят само ако бъдат освободени щатни бройки. Рокадите ще се съгласуват със 
Съвета за административна реформа. Изискването няма да се прилага към кметствата, тъй като по закона за 
местната власт градските парламенти определят броя на чиновниците си.  
Заедно с промените правителството прие и нов Класификатор на длъжностите в администрацията. 
Чиновниците вече ще се оценяват по четири критерия - знания и умения, свобода за вземане на решения, 
влияние на взетите решения и възможност за работа с хора. Намалява се и броят на началниците спрямо 
броя на подчинените им. Класификаторът ще гарантира и бързо кариерно израстване на млади, образовани и 
с възможности кадри. 
 
Вестник Пари 
 
√ Обществените поръчки без конкурс пак ще бъдат възможни 
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf 
 
√ Енергийната борса ще заработи от следващата година 
http://pari.bg/static/pdf/pages/07.pdf 
 
Вестник Труд 
 
√ Този кабинет няма балканска политика 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=913284 
С евродепутата Ивайло Калфин разговаря Михайлина Димитрова: 
- Г-н Калфин, кампанията ви срещу ината на държавата и в полза на автоматичното признаване на 
дипломите от европейски университети набра скорост. Разчитате ли на финален успех - отпадане на 
безсмисленото изискване за легализация? 
- Ако има положителен резултат, той няма да е за мен, а за хилядите хора, засегнати от излишната процедура 
по легализация. Всичко опира до едно елементарно решение на МС, с което ще се облекчи животът и ще се 
насърчат млади, образовани българи да се завърнат у дома. 
Вече има частичен резултат - министърът на образованието Сергей Игнатов обеща да реши половината от 
проблема. Да даде право на университетите да преценяват сами дали да признаят предходна образователна 
степен, получена в друго учебно заведение. Трябва да се направи и втората половина от крачката - да се 
въведе една проверка по интернет за истинността на дипломите. 
Тя да замени легализацията, задължителна в момента за онези, които искат да работят в държавната 
администрация. Процедурата, през която продължават да минават, е в нарушение на правото и на нормите 
на ЕС. Не зная дали наистина трябва да стигаме до наказателни процедури. 
- Наказателната процедура реална ли е или просто е пропаганден трик за каузата ви? 
- Реална е. Има директиви на Еврокомисията (ЕК), в които се казва, че никой не може да преценява 
образователната степен, дадена от един университет. Имам информация, че доста засегнати хора вече 
подават сигнали до ЕК и тя във всеки един момент може да реагира. Но подчертавам, че не виждам смисъл 
от такъв краен вариант. 
- Докато бяхте вицепремиер, не успяхте да убедите тогавашния образователен министър да премахне 
легализацията. Как сега ще убедите министър Игнатов? 
-Разчитам на подкрепата на гражданското общество. Ключът за решението е в МС. Няма много аргументи 
срещу предложението ми. А като член на предишното правителство трудно можех да си позволя да 
мобилизирам силна гражданска подкрепа срещу мой колега. 
- Дали отзвукът на тази кампания би бил добър обществен старт за участието ви в президентската 
надпревара? 
- Не. Няма нищо общо и не си правя никакви лични сметки. От години опитвам да се занимавам с въпроса с 
дипломите. Той сигурно не е най-важният в администрацията, но е пример, малка стъпка, която обществото 
може да си отвоюва. Няма нищо общо с партийна политика или с мои лични политически амбиции. 
- А президентската надпревара част ли е от тези амбиции? 
- Номиниран съм от редица организации на БСП заедно с още доста кандидати. Мисля, че сред тях има 
изключително качествени имена. Човек трябва да си дава реална преценка за мястото си и от тези имена 
мога да изброя няколко, които биха били по-добри кандидати от мен. 
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- Предстои ви участие в конференция във Варна, организирана по линия на Европарламента, за 
Черноморското сътрудничество. Как стои към днешна дата т. нар. Черноморска синергия, този сложен 
термин, който бе акцент в политиката ви като външен министър? 
- Черноморската синергия се запази като европейска политика и се надгради след кризата в Грузия с 
Източното партньорство. Смисълът на думата “синергия” бе да се потърсят всички възможности за укрепване 
на връзките между ЕС и страните от Черноморския басейн. Има вече съвсем конкретни проекти, има 
финансиране - за гражданското общество, за обмяна на опит, за обучение, за т. нар. мека сигурност - по 
отношение на имиграция, трафик и т.н. Все важни за България въпроси, по които не виждам конкретни 
инициативи и динамика. 
- Как оценявате външнополитическите приоритети на кабинета? 
- За мен те са неясни. Трудно бих могъл да изброя нещо повече от общите формулировки за участието ни в 
общата европейска политика и за Балканите. Това не се изразява в конкретни инициативи и действия. До 
голяма степен сме се оттеглили като регионален фактор на Балканите, тази според мен силна политика на 
България е в застой, да не кажа пред разпад. 
Разбира се, похвална е срещата за Северна Африка, организирана в София в началото на май. Освен това все 
пак еднократно събитие ми е трудно да видя трайни политики. 
- Не мога да не попитам за предложените промени в Закона за дипломатическата служба, защото той бе 
изготвен и приет по ваше време в МВнР. 
-Надявам се проектът, публикуван на интернет сайта на МВнР, да бъде много силно променен до внасянето 
му в НС. Предложеното противоречи на конституцията, на няколко други закона, нарушава основни човешки 
права - на български граждани се забранява да работят за международни организации. Имам предвид хората 
от списъците на сътрудници на ДС. Еврокомисията ясно заяви, че за нея критериите за назначаване в 
Службата за външно действие са свързани с професионализма и опита на кандидата. И нищо повече. 
- Т. е. за вас няма съмнение, че промененият закон ще стигне до Конституционния съд? 
- Ако се приеме в този вид, ще стигне. Но има и доста други неща по принципите на закона. Силно се 
намалява влиянието на професионалното ръководство на МВнР за сметка на много силното увеличение на 
влиянието на министъра и на политическия му кабинет. И още нещо, което бе смисълът на досегашния закон 
- да се изгради професионална служба, в която млади хора да започват работа и да се развиват. Сега се 
отваря възможността всякакви хора и на всички равнища да бъдат назначавани в МВнР. Толкова много 
години след промените, след толкова чистки, това е напълно излишно. Иначе всеки министър има право да 
прецени как да оптимизира работата на министерството, но тези промени идват в повече. 
- Защитавате българската кауза за Шенген в Европарламента, макар да сте от опозицията. Прогнозата ви за 
приемането ни? 
- Правим всичко възможно, защото това е важен въпрос, който излиза извън мандата на едно правителство. 
Важен е за България. 
Проблемът с Шенген е проблем с политическото доверие към правителството ни от страна на някои държави 
в ЕС. Те казват - да, имате всички системи, но ние нямаме сигурността, че това правителство може да се 
справи с охраната на външната граница на ЕС. Въпросът с политическото доверие в правителството може да 
бъде решен единствено от него. 
- Това означава ли, че правителството и премиерът Борисов нямат толкова висок рейтинг в Европа? Питам 
ви по повод последните излезли в “Уикилийкс” грами, показващи какво е било американското мнение за 
основните фигури в България. 
- Сигурен съм, че ако могат да се отворят всички дипломатически грами, в тях ще видим едно и също. На 
практика това, което са писали американските посланици по отношение на премиера Борисов - за неговото 
минало, за това, че като главен секретар на МВР по-скоро е позирал, е известно на всички в България и на 
другите посолства. Така че може да бъдете уверена, че това са информации, достигали и до другите членки 
на ЕС. 
- Но Европа и САЩ застанаха зад ГЕРБ и Борисов преди парламентарните избори. 
- Не мисля, че някой е повлиял на изборите. Разбира се, като всяко ново правителство, получило доверието 
на избирателя, то започна на чисто отношенията си с ЕС и със САЩ. 
- Изчерпан ли е вече кредитът на доверие? 
- В средата на мандата - да. От правителството се очакват резултати, а те не се виждат. Извън очевидното 
недоверие по темата Шенген и в други области личи, че България върви в обратната посока на това, което 
става в ЕС. Така че не можем да разчитаме, че някой ще ръкопляска на случващото се в България. 
- Дали и вие сте герой на някоя грама? 
- Сигурен съм, че има такива и те вероятно ще излязат. 
- Притеснява ли ви нещо? 
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- Не, винаги съм работил максимално открито и съм защитавал максимално интересите на държавата. Мисля, 
че резултатите са очевидни. 
Ивайло Калфин 
Роден на 30 май 1964 г. в София. 
Възпитаник на Френската гимназия. 
Магистър по международни икономически отношения от УНСС. 
Магистър по международно банкиране, почетен доктор от Университета в Лофбъро, Великобритания. 
Три пъти избиран за депутат. 
Секретар по икономическите въпроси на президента Георги Първанов - 2002-2005 г. Вицепремиер и външен 
министър - 2005-2009 г. 
Избран за евродепутат през 2009 г. Лидер на българската делегация на социалистите в Европейския 
парламент. 
 
Вестник Сега 
 
√ Кабинетът спира със закон увеличението на чиновниците 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9302&sectionid=16&id=0000101 
В края на втората година от мандата си кабинетът "Борисов" сведе административната реформа до 
ограничаване на новите назначения в администрацията със закон. С промените правителството опитва да 
замрази броя на чиновниците на сегашното ниво. 
С поправки в закона за администрацията общата численост на служителите в изпълнителната власт, 
разписана в устройствените правилници на ведомствата, не може да набъбва повече. Все пак министрите си 
запазиха вратичка за размествания и занапред - чрез "компенсирани промени в рамките на числеността на 
персонала". Това означава, че ако една държавна структура съкрати хора, друга ще може да назначи същия 
брой нови служители. Целта е да се спре разрастването на администрацията, обясниха от кабинета. От 
краткото съобщение обаче се разбира, че правителството няма намерение да продължава с оптимизацията. 
Освен това ограниченията няма да важат за общинските администрации, които зависят от местните общински 
съвети. 
Вчерашното решение на Министерския съвет е пълна изненада и мина без никой да го аргументира 
публично. Проектът на промените не беше публикуван за обществено обсъждане, както се изисква. Така 
остана необяснено защо министрите преправят цял закон, при положение че и сега всяка промяна в 
числеността и устройствените правилници се одобрява от правителството. 
Няма данни колко точно е числеността на администрацията в момента според устройствените правилници на 
ведомствата й. Различни статистики обаче показват, че след чувствително намаление на чиновници в 
началото на мандата, после броят им тръгва нагоре. Красноречив пример за това е финансовото 
министерство, което първоначално бе сред отличниците при съкращенията. Ведомството на Симеон Дянков 
беше с 650 души численост, която падна на 602, но последните данни показват, че е 632 души. Нагоре вървят 
и други министерства. Просветното министерство започва мандата с 485 души, пада на 427 при съкращенията 
и в момента е 467. За 2 години икономическото министерство е пораснало с 33-ма души и вече наброява 684 
щатни бройки срещу 651 в началото на мандата. 25 нови чиновници е поело регионалното министерство, 
земеделското министерство се вдига от 526 на 546 души. 
Вчера се разбра, че се намаляват минималните изисквания за ранг и професионален опит, като крачката се 
прави за "отваряне" на администрацията за привличане на класифицирани служители. Но пък за други 
ключови длъжности същите показатели се повишават с цел по-качествен подбор. Покрай скандалите около 
бившия шеф на фонд "Земеделие" Калина Илиева, която на практика управляваше най-голямата 
европрограма с 3.2 млрд. евро бюджет, стана ясен и фактът, че тя е поела фонда с едва 2 години трудов стаж 
преди това. 
ПО ЗНАНИЯТА ЩЕ ГИ ПОСРЕЩАТ 
Най-накрая кабинетът прие и нов класификатор на длъжностите в администрацията, който обаче ще влезе в 
сила едва от Нова година. "Длъжностите ще се класифицират по четири фактора - знания и умения за 
осъществяване на функциите на длъжността, свобода на вземане на решения, влияние на взетите решения и 
умения за работа с хора", посочиха от правителствената пресслужба. 
 
 
 
 
 

http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9302&sectionid=16&id=0000101


Вестник Новинар 
 
√ Гаф с търговския регистър блокира работата на бизнеса 
http://novinar.bg/news/gaf-s-targovskiia-registar-blokira-rabotata-na-biznesa_MzU5Mjs3MQ==.html 
Срив в системата на Търговския регистър блокира бизнеса у нас. Проверка на „Новинар” установи, че от два 
дни той не функционира. Регистърът е под надзора на Агенцията по вписванията към правосъдното 
министерство. Вписването в него е задължително за всички търговци, развиващи дейност на българска 
територия. В регистъра се отразява всяка промяна в статута на дадена фирма, капиталът й, промените в 
управлението на предприятието, както и оборота. Поради срива на системата, бизнесът реално не може да 
функционира нормално. 
Същевременно в края на следващия месец изтича законовият срок, в който търговците пререгистрирани през 
2011 г. трябва да публикуват в регистъра финансовите си отчети за периода от 2007 до 2010 г. Ако системата 
продължи да не функционира, търговците ще бъдат принудени да нарушат нормативната уредба. 
До момента няма ясен отговор от страна на отговорните институции за причината за срива. Няма яснота и за 
кой поддържа регистъра, тъй като на 3 април министерството на правосъдието развали договора с фирмата, 
отговаряща за това. Същевременно от правосъдното ведомство получиха бонуси към заплатите си именно 
заради добрата работа на Търговския регистър. 
Освен по електронен път, хората не успяха да получат нужната им услуга и на място. Поради тази причина се 
образуваха огромни опашки в сградата на Агенцията по вписванията. 
 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
miroslavdechev.blogspot.com 
 
√ Млекопреработването с най-висок дял в сивата икономика в страната 
http://miroslavdechev.blogspot.com/2011/06/blog-post.html 
Близо 70% от фирмите заети в млекопреработването са в сенчестия бизнес, сочи проучване на Асоциацията 
на индустриалния капитал съвместно с КНСБ. Веднага след тях се нареждат отраслите туризъм и 
инфраструктурно строителство. Между 35 и 40 % е делът на сивата икономика в България за 2010 година, 
показват още данните. Изследването е проведено в рамките на проекта „Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 
Резултатите от изследването обобщи във Велико Търново ключовият експерт по проекта Стефан Петранов. То 
е обхванало 3500 души, сред които работодатели, работници и население. Данните показват, че 
регионалните измерения на сивия сектор са различни. Монтана е с най-висок дял на сивата икономика - 
62.5%, следвана от Бургас с 61,3% и Ямбол с 61,1%. В столицата този процент е 41,3%, а най-нисък е делът на 
сенчестата икономика в Кърджали – 34,2%. 41% е сивата икономика във Великотърновска област. Равнището 
на сивата икономика в България спрямо други европейски страни се доближава най-много до данните в 
Румъния и Гърция или средно около 40%, подчерта още Стефан Петранов, който е и преподавател по 
иконимически науки в СУ „Св. Климент Охридски“. Целта на проекта е да се направи диагностика на 
българската икономика и дали в нея има сиви практики, също така да се проведе обучение сред 
работодатели и работници какви могат да бъдат последствията от неформалната икономика. По проекта се 
работи в две направления с така нареченият композитен индекс „Икономика” на светло”, който служи за 
диагностика и превенция на неформалната икономика. Индексът е сбор от статистически компонент (ДДС, 
пари в икономиката, заети лица, акцизи, външна търговия) и социологически компонент (търговски 
дружества и служители и работници). За 2010 г. Индексът „Икономика на светло” е 63,17% за 2010 година 
като промяната му към увеличение ще означава, че делът на сивата икономика намалява, а увеличението му, 
че тя се разраства. Предстои изграждане на Национален център Икономика на светло и регионлни центрове, 
в които гражданите спокойно ще могат да подават свои сигнали. 
 
money.bg 
 
√ Проектът “Белене” бил №1 по корупция 
http://money.bg/news/id_573122265 
Няма по-голяма корупционна схема в българската държава от АЕЦ „Белене", каза лидерът на СДС Мартин 
Димитров. Според него проектът трябва да бъде изключен от енергийната стратегия на страната, съобщи 
standartnews.com. 
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По неговите думи, гражданската организация „Не на Белене" е публикувала на сайта си доклада за 
корупционните практики на Българския енергиен холдинг и в частност в "Белене". Като го прочетох, ми 
настръхна косата. Ако тази данни са верни, става въпрос за над 200 млн. евро до 2009 година, които са 
похарчени до момента. 
Димитров призова енергийният министър Трайчо Трайков за пълен одит на всички разходи, които са 
направени до 2009 г. 
 
focus-news.net 
 
√ Мариана Кукушева: Българинът консумира все по-малко хляб 
http://www.focus-news.net/?id=n1530702  
София. През тази година потреблението на хляб в България пада и това е една изключително тревожна 
тенденция в сравнение с 2010 г. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” председателят на Управителния 
съвет на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България Мариана Кукушева. Според 
данните от миналата година, българинът е консумирал по 300 грама хляб на ден, а през тази година по 200 – 
220 грама.  
По думите й част от спада в потреблението се дължи на недоверието, което обществото е успяло да изгради 
към производителите на хляб в България.  
„Това е абсолютно несправедливо, защото точно хлябът е единствената хранителна стока, в която няма 
заместител на основната суровина – все още няма измислен такъв в света. Тоест брашното така или иначе си 
остава основна суровина за производството на хляб”, обясни Кукушева.  
Втората причина са препоръките на диетолозите в България във всяка хранителна диета да се изключва 
потреблението на хляб.  
„Това е нещо изключително вредно, тъй като у нас има тенденция за все по-висок холестерол при младото 
поколение, все по-увеличено наднормено тегло, все по-неразумен начин на хранене и изместване на 
основните хранения от бързи закуски. Българинът традиционно е бил потребител на хляб и този продукт 
присъства на българската трапеза. В нашето минало, в нашето настояще обаче той все повече отсъства. Точно 
чрез хляба човешкият организъм си набавя толкова необходимите въглехидрати, аминокиселини и всички 
тези полезни хранителни вещества, които съдържа точно хлябът. Освен това е малко известно, че има диета 
на хляб, която прави чудеса – връща в нормални рамки човешкото тегло и още веднъж потвърждава тезата на 
правилното мислене и правилното хранене, че хлябът е в основата на пирамидата на хранене”, каза тя.  
Друга причина за спада в потреблението е до някаква степен и на лошото качество на някои от видовете хляб, 
който се предлага на пазара.  
На пазара все още съществува хляб с много лош и външен вид и с незащитено качество, но това е хлябът, 
който се произвежда от сивата икономика.  
„Ще дам един данни, като ползвам статистиката на Министерството на земеделието и храните, каза Мариана 
Кукушева.  
В периода юли 2010 – март 2011 г. по зърнен баланс са усвоени 740 000 тона зърно. Мелниците обаче са 
декларирали за същия период 488 000 тона преработена пшеница. Декларираното преработено брашно пък 
е 360 000 тона.  
На практика се губят около 252 000 тона зърно, което явно е закупено и преработено без документи в сивия 
сектор. Разбирате, че това брашно не стои някъде, то не е стока с особено дълъг срок на годност. То е 
преработено и от него е направен хляб. Този хляб нито е засечен като контрол, нито е отчетен като продажба. 
За същия този период в статистиката от хлебопроизводителни предприятия официално са заявени около 250 
000 тона хляб за целия този период от юли 2010 до март 2011 г. Официалната продажба на хляб всъщност е 
изключително малка.”, каза още председателят на федерацията.  
Хлебопроизводството има обща посока, но не и развитие, смята още тя. По думите й в момента 
хлебопроизводството като бизнес не е печелившо.  
 
Вестник Класа 
 
√ Найденов: Потреблението на хляб намалява в България 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/170604_%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D
0%B2%3A+%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%8
2%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B1+%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1
%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F 
Потреблението на хляб намалява в България, защото на трапезата вече се предлагат разнообразни други 
продукти, заяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, съобщиха от МЗХ. Младото 
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поколение не предпочита хляб, а други хлебни изделия, обясни министърът. Според него е по-важно да се 
консумира качествен хляб и хлебни изделия. Министерството на земеделието и храните очаква добра нова 
реколта на пшеница. Качеството се очаква да е по-добро ако се запазят благоприятните климатични условия, 
каза Найденов. Близо 4 млн. тона са прогнозите за новата реколта от пшеница, колкото беше и миналата 
година. Продължава да има сив сектор в хлебопроизводството и ние работим за неговото намаляване, 
съобщи министърът. Той допълни, че се работи съвместно с НАП и икономическа полиция по подадени 
сигнали от браншовите организации. Причината за разрастването на заразата от бактериите Е.коли не идва от 
краставиците, обяви още министърът на земеделието и храните. Това е становището на Комитета по 
наблюдения в ЕС, което е взето късно снощи. Снета е вината от испанските производители на краставици. 
Германия си е оттеглила претенциите, че заразата идва от Испания. Вероятно инфекцията е в Германия, каза 
министърът. Има източник на инфекцията, но едва ли е зеленчук. Все още не е открита причината. /БГНЕС 
/www.bgnes.com 
 


