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√ ЕБВР занижи прогнозата си за икономическия ръст у нас до 2,3% 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176747_%D0%95%D0%91%D0%92%D0%A0+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D0%B6%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0+
%D1%81%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B
5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D
0%B4%D0%BE+2%2C3%25 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) понижи очакванията си за икономически ръст на 
България на 2,3 % през 2011 г. През май банката заложи растеж от 3,1% , а догодина разчетите сочат 
ускоряване на икономическото възстановяване до 3,7%, според последната й прогноза за развитието на 29 
страни от Европа и Централна Азия. Като цяло експертите отчитат, че кризата в еврозоната излага на сериозни 
рискове ръста и възстановяването на бързоразвиващите се икономики на Стария континент, особено в 
Югоизточната част на Европа и в новите членки на ЕС. Въпреки това общата прогноза за темпа на развитие на 
региона е, че той ще е два пъти по-бърз от цифрите за България - 4,8% (при 4,6% заложени през май) и 4,4% за 
2011 г. и 2012 г.  
От седемте страни в Югоизточна Европа, сред които попадаме и ние, с най-силен икономически подем през 
тази година ще бъде Сърбия - с 3,3 и 4,1% тази и следващата година. Общо за групата се очаква растеж от 
2,2% и 3,7%.  
Експертите обаче са категорични, че регионът не се представя достатъчно убедително, а Хърватия в тази част 
на света трябва да покаже и убедителни признаци за възстановяване. Докато другите региони в преход вече 
са на предкризисно или близко до предкризисното си ниво като реален БВП, балтийските държави са 10% 
под нивата на произведен БВП от 2008 г. Възстановяването в Югоизточна Европа, което остава слабо, е най-
директно засегнато от финансовата нестабилност, свързана с кризата с дълга в Европа, предупреждават от 
ЕБВР. Това се дължи преди всичко на подразделенията на гръцките банки. В случай, че кризата ескалира още, 
тези звена може да се наложи да поискат финансова подкрепа и да изпитат затруднения с поддържането на 
кредитирането в местните икономики. Като резултат това ще доведе до значително свиване на 
икономическия растеж в Югоизточна Европа, смятат експертите.  
Общо за България и Румъния ЕБВР посочва, че икономическите перспективи се подобряват, но все още със 
скромен темп. Според експертите родната икономика е успяла да се отърси от рецесията през миналата 
година, но за първите шест месеца възстановяването леко се забавя. Оценката на европейската финансова 
институция се доближава до анализите и на други институции. Според УниКредит икономическият растеж у 
нас ще загуби част от скоростта си през идните месеци заради трудностите в процеса на възстановяване и 
влошените перспективи пред световната икономика. Експертите на банката очакват ръст от 2,8 на сто и 3,3% 
на годишна база през 2012 г. От OTP Bank, собственик на българската Банка ДСК, залагат ръст на родната 
икономика от 3,4 на сто в периода 2012-2015 г. Юробанк И Еф Джи Груп прогнозира над 2,5% за 2011 г., а 
консултантската компания Ernst & Young заложи растеж от 3,2 на сто през тази година, който ще се ускори до 
4,8% през 2012 г. и 5,6% през 2013 г. Според ЕК ръстът ще достигне 2,8 на сто през тази и 3,7 на сто през 
следващата година. В същото време кабинетът предвижда растежът да е 3,6%, а МВФ залага на 3%.  
Централна Европа ще се движи с малко по-бърз икономически темп, се посочва от ЕБВР - с 3,5 % и 3,4% ръст 
през 2011 г. и 2012 г., като абсолютни първенци са Естония и Латвия - с по 6,5 на сто икономически ръст. Най-
впечатляващи са цифрите за Тюркменистан – 10%, както и за Монголия – с 9%. Казахстан и Турция също са 
сред отличниците със 7 на сто ръст на БВП тази година.  
Кредитирането към частния сектор е все още слабо. За първото тримесечие средната скорост на растеж е 10% 
при 17 и 19% в Латинска Америка или бързоразвиващите се части на Азия.  
От друга страна, 44-процентният ръст на кредитирането в Турция подклажда опасения за прегряване на 
икономиката, както и 18-те процента покачване в Русия. В северната ни съседка Румъния средствата, 
отпуснати за бизнеса и домакинствата, нарастват в хилавите 3%, в балтийските страни темпът е с отрицателни 
стойности, в Унгария се движи около 0.  
Според икономическия преглед на консултантска компания Deloitte за третото тримесечие икономиката на 
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еврозоната ще отчете ръст от 2% и 1,7% за 2012 г. и 2013 г., а тази на САЩ – с 2,5 и 2,9% за тази и следващата 
година.  
 
√ Чакат проекти от бизнеса за €545 млн. по ОП "Конкурентоспособност" 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176724_%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%
D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%E2%82%AC545+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BF%D0%BE+%D0%9E%D0%9F+%2
2%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE
%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%22 
Нашата цел е до края на годината да отворим за договаряне процедури на стойност 545 млн. евро по 
Оперативна програма „Конкурентоспособност“, обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Трайчо Трайков по време на семинар през уикенда. Стремим се да осигурим възможност за максимално 
усвояване на средствата до края на програмния период. Финансирането на програмата вече е по-фокусирано 
и е насочено към приоритетни сектори, които имат потенциал да създадат новото лице на българската 
икономика – интелигентна и с висока добавена стойност.  
До момента по ОП „Конкурентоспособност“ са сключени договори на обща стойност 836 млн. лева. Към 
бенефициентите са изплатени 494.3 млн. лева, като огромната част от тези суми е договорена и разплатена 
след 1 юли 2009 г. Сега 71% от всички постъпили искания за плащане са удовлетворени, подчерта още 
министър Трайков.  
В момента се водят преговори с Европейската комисия за осигуряването на допълнителни 200 млн. евро от 
оперативната програма, които заедно с привлечените 200 млн. евро от банките да осигурят кредити при 
сериозно намаляване на лихвите за предприятията, уточниха от Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма. Идеята е парите от Оперативната програма „Конкурентоспособност“ да бъдат 
предоставени на фирмите при нулева лихва, а комбинацията със средствата от банките да се гарантира 
намаляване на лихвите до 4-5%, подчерта заместник-министър Евгени Ангелов. Според него при тази схема 
фирмите ще получават парите в началото на проекта, а не в края, както е при безвъзмездното финансиране. 
Очаква се в схемата да се включат около десет банки. Те ще разглеждат и одобряват проектите на фирмите.  
Предоговорихме с Европейския инвестиционен фонд средствата по програмата „Джереми“ да се ползват и за 
рисково финансиране на фирмите, каквото, по наша оценка, не достига на българския пазар, каза Трайчо 
Трайков. Преди дни беше подписано споразумението между ЕИФ и пет банки, избрани да обслужват 
гаранционния фонд. По линия на „Джереми“ за него са отделени около 150 млн. лева, но благодарение на 
привлечения и от банките ресурс малките и средните предприятия ще могат да разчитат на общо 800 млн. 
лева заеми при преференциални условия – по-ниски лихви и по-малко обезпечение. По думите на министър 
Трайков сериозен успех е фактът, че ангажираме минимални средства на държавата при многократно по-
голям финансов ресурс за предприятията. Чрез привличането на частния сектор в процеса и използването на 
револвиращи финансови инструменти, на 1 евро, отпуснато от „Джереми“, се добавят 2.25 евро частни 
капитали, подчерта министър Трайков. 
Според него това е нова посока в дейността на Европейската комисия. Използването на инструментите на 
финансовия инженеринг ще бъде много по-силно застъпено през следващия програмен период. Затова и 
опитът на България в тази посока е особено ценен и в момента се популяризира в рамките на Евросъюза.  
Нашите партньори признават, че „Джереми“ в момента е най-бързо реализиращият се инструмент в рамките 
на целия Европейски съюз, коментира Евгени Ангелов. Съвместно с ЕБВР България реализира и схема за 
енергийна ефективност, при която оценката на проектите е изнесена извън администрацията и те се 
финансират на чисто пазарен принцип. Това е иновативна схема както за администрацията, така и за банките 
и за компаниите, подчерта още Трайчо Трайков.  
През есента предстои да бъдат отворени четири нови процедури по ОП „Конкурентоспособност“, съобщи 
Мустафа Чаушов, експерт в МИЕТ. За инвестиции в зелена индустрия са определени 40 млн. евро. 
Максималната финансова помощ, която може да се получи по тази мярка е 4 млн. лв. За тях ще кандидатстват 
фирми с най-малко 5 млн. лв. нетни приходи от продажби за последната финансова година. Те ще могат да 
купуват оборудване за намаляване на енергоемкостта на производството или по-ефективно използване или 
рециклиране на отпадци.  
На 50 млн. евро за технологична модернизация ще разчитат малките и средните предприятия. Тук проектите, 
кандидатстващи за финансиране, трябва да са свързани с купуването на оборудване, софтуер или 
консултантски услуги.. За подкрепа за научноизследователска и развойна дейност на фирмите са отделени 30 
млн. евро. За тях ще могат да кандидатстват само малки и средни предприятия. Университети, научни 
институти и лаборатории ще кандидатстват за финансиране на проекти по мярката за развитие на 
приложните изследвания в изследователски организации, за които са определени 10 млн. евро. Около 30 % 
от фирмите, чиито проекти са одобрени, се отказват от средствата, каза Жулиета Хубенова, съветник на 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/176724_%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%E2%82%AC545+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BF%D0%BE+%D0%9E%D0%9F+%22%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%22
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176724_%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%E2%82%AC545+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BF%D0%BE+%D0%9E%D0%9F+%22%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%22
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176724_%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%E2%82%AC545+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BF%D0%BE+%D0%9E%D0%9F+%22%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%22
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176724_%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%E2%82%AC545+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BF%D0%BE+%D0%9E%D0%9F+%22%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%22
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176724_%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%E2%82%AC545+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BF%D0%BE+%D0%9E%D0%9F+%22%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%22


министъра. Това става основно по две причини – предприятията не могат да осигурят съфинансиране от 
банките, освен това кризата променя инвестиционните им планове, уточни Хубенова. 
 
Вестник Дневник 
 
√ Българите работят най-дълго, но най-малко 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/07/31/1131872_bulgarite_rabotiat_nai-dulgo_no_nai-malko/ 
Българите отдавна не спазват поговорката "Залудо работи, залудо не стой", показаха две европейски 
изследвания. По данни на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд и Евростат те 
работят най-дълго в ЕС, но произвеждат най-малко. 
Основните причини за ниската производителност на труда у нас са фактът, че голямата част от работните 
места са в сектори с ниска добавена стойност, липсата на инвестиции от държавата и частния бизнес в 
модерни технологии, малкото квалифицирани кадри и лошата организация в компаниите. 
Слабата производителност на българските работници - едва 41.5% от средната за ЕС, се отразява и на 
заплатите - 14 пъти по-малки в сравнение с Дания например. Докладът на европейската фондация 
затвърждава извода, че заетите в старите страни членки се трудят по-малко, но значително по-ефективно от 
тези в Централна и Източна Европа. 
Около 60% от работещите българи са продавачи, шофьори, бармани, сервитьори, охранители, снабдители. В 
същото време намаляват тези, които произвеждат - оператори на машини, техници, монтажисти. 
Според председателя на Института за пазарна икономика Красен Станчев причина за ниската 
производителност е прекалено голямата регулация на държавата в икономиката. "У нас е въпрос и на 
традиция да се работи по-малко. Често между дългия работен ден и производителността няма връзка, 
защото един работник може цял ден да се подпира на лопатата", смята и Светлозар Петров, управител на 
компания за подбор на кадри. 
 
www.money.bg 
 
√ 7.6% повече постъпления в бюджета на полугодието 
http://money.bg/news/id_2085243701/7_6_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D0%B
E%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B1%D1%8E%D0%
B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0
%B4%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE 
Към края на юни 2011 г. бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) е отрицателно в 
размер на 649,7 млн. лв.(0,9% от прогнозния БВП) или с 1.5 млн. по-добро от предварителните прогнози 
изнесени в средата на юли. 
Резултатът се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 453,5 млн. лв. и дефицит по 
европейските средства в размер на 196,2 млн. лева. За сравнение, дефицитът за периода януари-юни 2010 г. 
бе в размер на 1 514,5 млн. лв. (2,2% от БВП) или за първото полугодие на 2011 г. дефицитът по КФП на касова 
основа се подобрява номинално с 864,8 млн. лв. (1,3 процентни пункта от БВП). 
Постъпилите приходи и помощи към края на месец юни възлизат на 12 041,0 млн. лв. или 45,9% от годишните 
разчети. Спрямо същия период на 2010 г. постъпленията по КФП към края на първото полугодие бележат ръст 
от 7,6% или 851,9 млн. лв., което се дължи в най-голяма степен на по-високите постъпления от косвени 
данъци, които са нараснали с 638,1 млн. лв. (15,8%). Постъпленията от преки данъци и други данъци по 
Закона за корпоративното подоходно облагане също бележат известен ръст спрямо отчетените за същия 
период на миналата година. 
Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, към края на месец 
юни възлиза на 9 832,5 млн. лв. или 81,7% от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките 
данъци са 2 034,5 млн. лв. или 53,6% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер 
на 4 682.9 млн. лв. или 45.0% от програмата за годината. Приходите от ДДС възлизат на 2 912,4 млн. лв., което 
е 44,9% от планираните със ЗДБРБ за 2011 година. Постъпленията от акцизи към месец юни възлизат на 
1 707,4 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 44,9 на сто. Приходите от мита възлизат на 
54,2 млн. лв. или 54,2% от разчетените за годината. 
Постъпленията от други данъци, в т.ч. имуществени данъци и други данъци по Закона за корпоративното 
подоходно облагане (ЗКПО), възлизат на 433,4 млн. лв., което е 56,5% изпълнение на годишните разчети. 
Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 30 юни са 2 681,7 млн. лв. или 46,7% от 
разчетените за годината. 
Неданъчните приходи и помощите възлизат на 2 208,6 млн. лв. или 40,1% от разчета за годината. 
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Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България за общия бюджет на ЕС, към 30 
юни възлизат на 12 690,7 млн. лв., което е 45,0% от годишния разчет. В структурно отношение спрямо юни 
2010 г. разходите за заплати и осигурителни вноски и капиталовите разходи са по-ниски, докато при 
здравноосигурителните плащания се отчита нарастване. Текущите нелихвени разходи възлизат на 
10 969,5 млн. лв. (48,8% от разчета за годината), капиталовите разходи, включително нетният прираст на 
държавния резерв, възлизат на 1 020,7 млн. лв. (27,6% от разчетите), а лихвените плащания - на 333,0 млн. лв. 
(50,4% от планираните в бюджета за 2011 г.). 
Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през първото полугодие на 2011 г. от 
централния бюджет, възлиза на 367,5 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС. 
Фискалният резерв към 30 юни 2011 г. възлиза на 5,2 млрд. лева или с 200 млн. лв. повече спрямо края на 
май. 
 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
Вестник Труд 
 
√ Ще плащаме ли глоба, ако работим “на черно” 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=984082 
Работата “на черно”, без трудов договор, добива застаршителни размери, съобщиха от Главната инспекция 
по труда (ГИТ). За първите шест месеца в такова нарушение са хванати 3000 души, колкото са били през 
цялата минала година. При проверките по Черноморието само за двадесетина дни трудовите инспектори са 
попаднали на 280 “нелегални” работници. 
Кризата е оправдание за част от бизнеса да нарушава закона и да наема хората без договор. Това ще рече, че 
те получават заплатите си “под масата” и върху тях не се отчисляват данъци и осигуровки. Още по-лошото е, 
че ако се разболеят, или стане трудова злополука, те нямат право на никакво обезщетение, защото не 
съществуват в правния мир. Работата не им се води за трудов стаж, не могат да ползват отпуск. Не могат да 
имат никакви претенции към шефа си (той може да ги кара да се трудят по 10-12 часа без почивен ден във 
вредна за здравето им среда и т. н.), защото официално не са негови служители. 
Въпреки всичките рискове обаче много хора не само охотно се съгласяват на “черната схема”, но някои и 
сами я предлагат на шефа си. 
Затова социалният министър Тотю Младенов обяви, че се обмислят поправки в Кодекса на труда, според 
които и работникът да бъде глобяван, съгласи ли се да взема заплата без трудов договор. Санкцията според 
Младенов трябва да е символична. Подобна мярка, като противодействие на сивата икономика, била 
въведена в Румъния и вече давала добър ефект. Сега за нелегално наемане глоба от 1500 лв. до 15 000 лв. 
отнася само работодателят. 
Трябва ли да бъде санкциониран и работникът - попитахме представители на бизнеса и на синдикатите. От 
КНСБ отговориха, че ще коментират мярката, когато получат готов проект. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Певците от БИАД дължат 250 бона на хазната 
http://www.monitor.bg/article?id=301343 
Всички фолкпевци, които са имали участия в столичната дискотека „БИАД”, ще бъдат подложени на щателни 
ревизии. Това научи „Монитор” от източници сред разследващите. 
Изпълнителите ще бъдат проверявани, тъй като преди няколко дни стана ясно, че са укрили над 1 млн. лева 
хонорари. Само за тази сума те дължат близо 250 000 лева налози на държавата, уточниха проверяващите. 
Парите са получавани за участия в дискотеките „БИАД”, „Джим Бийм” и „Ориент 33” през последните 3 
години. 
Трите нощни клуба бяха затворени от данъчни, полицаи и прокурори при спецакция „Оборот” миналата 
сряда. Тогава разследващите повдигнаха обвинения на собствениците на клубовете – братята Олег и 
Светослав Атанасови. Според проверяващите откакто двамата държат заведенията 
са укрили близо 50 млн. лева оборот 
Парите, събирани от печалбите през нощта, били изнасяни в кашони и впоследствие препирани чрез 
строителство и бизнес проекти. 
По време на тараша в лъскавите кръчми разследващите открили, че откакто двамата братя държат БИАД и 
другите две дискотеки, не са декларирали нито един хонорар, платен на фолк изпълнител. Парите за участия 
обаче лъснали в откритото при акцията двойно счетоводство. 
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„От тях става ясно, че тарифите са тръгвали от 2500 лева. Толкова са вземали изгряващите звезди”, разкриха 
източниците на вестника. Андреа и други изпълнители от среден и по-нисък клас прибирали по 3000 до 3500 
лева на участие. Ивана и Азис се разписвали срещу хонорари от 5 до 10 бона. 
Фолк изпълнителите, чиито имена са открити в двойното счетоводство, ще бъдат викани на разпит по 
досъдебното производство срещу Олег и Светослав Атанасови за 
укриване на данъци в особено големи размери 
научи още „Монитор”. 
Освен това се очаква самите звезди да получат данъчни честитки за недекларираните пари от участия. 
 
News.bg 
 
√ 100 търговци глобени по морето, тръгват проверки на юг 
http://news.ibox.bg/news/id_1950850705 
1570 проверки са направени по българското Черноморие от Комисията за защита на потребителите. 
Проверени са 243 средства за подслон и места за настаняване, 599 заведения за хранене и развлечения и 7 
туроператори и турагенти. 
Инспектирани са и 4 плажа. Глобени са 99 търговци. 
Нарушенията през миналата година в средствата за подслон и местата за настаняване в северните курорти са 
били свързани с необявяване на видно място на цените на нощувките и другите предлагани услуги, с липса 
на регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки и предлагане на услуги, които не 
отговарят на изискванията за определената категория на обекта. 
Към настоящия момент присъства единствено нарушението, че регистърът на настанените туристи и 
реализираните нощувки, който вече е наличен, не се заверява ежемесечно от кмета на общината. 
В заведенията за хранене и развлечения в южните курорти липсват лист- и карт менюта. 
Предстоят по-интензивни проверки по южните курорти, допълниха от комисията. Подадените от туристи 
сигнали във временните приемни на комисията са за отмяна на резервации или дублиране на резервации, за 
лоша хигиена и некачествено обслужване, за липса на достатъчно свободна зона на плажа и за принудителна 
продажба на чадъри и шезлонги. Други туристи са се оплакали от лоша храна в хотел, изискване за заплащане 
на тоалетна и неиздаване на документ за продажба. 
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