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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Bloomberg tv 
 
√ Бизнесът настоява за по-ясен, предвидим и лесен за администриране данък уикенд 
 
Изготвените конкретни предложения на работодателските и счетоводните организации за данък "уикенд" целят да се 
нормализира данъчно-осигурителната тежест, да се осигури лесно администриране и да се елиминират всички 
възможности за субективизъм и последващи спорове. Това заяви Велин Филипов, зам.-председател на УС на ИДЕС, в ефира 
на "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria. 
 
Той даде повече детайли относно основните предложения, като подчерта, че не е имало експертни публични дебати при 
въвеждането на данъка. Едно от най-важните предложения е заместването на данъка върху общия доход и осигуровките 
с данък върху разходите, който е 10%, като облагането да се измести изцяло на ниво фирма. "Това би опростило значително 
процедурите.", коментира Филипов. По думите му е необходимо да се въведе фиксиран процент, при който без да трябва 
да се доказва личното ползване директно определен процент от ДДС по фактурите да не бъде ползван. 
 
Според Иван Тошев от Национално сдружение на малкия и среден бизнес, данък "уикенд" е удар по предприемачеството. 
Той подчерта, че причината, с която се аргументира данък "уикенд" като наложен от ЕС, не е правилна. "Защо едни неща, 
които се изискват от ЕК, се грабват веднага, а цели водещи политики, каквато например е Актът за малък и среден бизнес, 
не се прилагат изобщо в България?", коментира още той. 
 
Чуйте целия разговор: 
 
Велин Филипов от ИДЕС в "Бизнес старт"  
 
 
БГ Предприемач 
 
√ Писмо на АИКБ, АССП и ИДЕС 
 
АИКБ, съвместно с Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия и Института на дипломираните експерт-
счетоводители изпрати писмо до председателя на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание Менда 
Стоянова, министъра на финансите Владислав Горанов и изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов, с коментари и 
конкретни предложения за изменение на Указанието на НАП за прилагането на т.нар. данък уикенд. 
 

Вижте писмото ТУК! 

 
 
NBP.bg 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал се срещна със старозагорски предприемачи 
 
Възможностите пред бизнеса в отварящите се оперативни програми на Европейския съюз представиха пред старозагорски 
предприемачи експерти от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Лектори в работната среща, която 
се проведе днес, бяха изпълнителният директор на асоциацията Добрин Иванов и Румен Радев, зам.-председател на УС на 
АИКБ. Целта ни е да получим обратна връзка от бизнеса. Искаме предприемачите да оценят работата ни и да ни кажат с 
какво можем да им бъдем полезни, заяви Иванов. 
2014-2020 г. е последният период, в който за всяка от страните ще се отпускат определени суми за проекти. През следващия 
период конкуренцията за финансиране ще е на равна нога. Очакванията са, че българските инициативи няма да успеят да 
достигнат същото ниво на подпомагане като сега, допълни Иванов. Той изтъкна също, че от днешната среща става ясно, че 
основните проблеми на бизнеса в Стара Загора са липсата на кадри от инженерните и технически специалности. 

http://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2016-02-29/biznesat-nastoyava-za-po-yasen-predvidim-i-lesen-za-administrirane-danak-uikend
http://www.bgpredpriemach.com/images/pdf/aikb_pismo_26_02_2016.pdf
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Изпълнителният директор на асоциацията представи и възможностите, които АИКБ дава на фирмите, членуващи в 
организацията. Тя е една от четирите национално представителни работодателски структури със 7000 членове. Известна е 
още с това, че всяка година мери индекса на сивата икономика в България. Данните сочат, че за 4 години той е паднал с 
близо 4 пункта – от 35,3% през 2010 г. на 31,72% през 2014 г. Асоциацията е инициатор на въвеждането на еднодневните 
трудови договори, които се прилагат най-вече в селското стопанство. Заради бавните процедури при регистрацията им от 
АИКБ са предложили на правителството през тази година да въведе възможност за подаване на заявления до Агенцията 
по заетостта по електронен път. Добрин Иванов сподели и впечатления от срещи с представители на бизнеса в други 
региони. Например, на работодателската организация представители на разградския бизнес се оплакали от високата 
данъчна тежест, начина на определяна на такса битови отпадъци, резките увеличения на минималната работна заплата и 
други проблеми, характерни за колегите им от цялата страна. Иванов заяви, че се работи и върху райониране по отношение 
на минималната работна заплата. 
 
БНР – Стара Загора 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България се срещна със старозагорски бизнесмени 
 
Среща на ръководството на  Асоциацията на индустриалния капитал в България и представители на местния бизнес се 
състоя днес в Стара Загора. Тя е част от поредицата срещи, които Асоциацията провежда от началото на годината в цялата 
страна. Предвижда  се те да приключат до края на март и да обхванат около 30 региона в сраната.  
 
Идеята на тези форуми е да се очертаят основните проблеми на бизнеса по места, възможностите за тяхното разрешаване 
с помощта на асоциацията с цел подобряване на бизнес средата  и развитието на икономиката, заяви изпълнителният 
директор на организацията Добрин Иванов. Той обобщи най-важните въпроси, поставени за разрешаване от 
представителите на местните фирми. 
 
Добрин Иванов пред БНР - Стара Загора 
 
 
Гласът на Стара Загора 
 
√  Асоциацията на индустриалния капитал в България се срещна със старозагорски бизнесмени 
 
Среща на ръководството на  Асоциацията на индустриалния капитал в България и представители на местния бизнес се 
състоя днес в Стара Загора. Тя е част от поредицата срещи, които Асоциацията провежда от началото на годината в цялата 
страна. Предвижда  се те да приключат до края на март и да обхванат около 30 региона в сраната.  
Идеята на тези форуми е да се очертаят основните проблеми на бизнеса по места, възможностите за тяхното разрешаване 
с помощта на асоциацията с цел подобряване на бизнес средата  и развитието на икономиката, заяви изпълнителният 
директор на организацията Добрин Иванов. Той обобщи най-важните въпроси, поставени за разрешаване от 
представителите на местните фирми. 
 
 
Делник - Ямбол 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България организира среща с бизнеса на Ямбол 
 
Среща с бизнеса на Ямбол организира една от национално представените работодателски организации – Асоциация на 
индустриалния капитал в България. Изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов и Румен Радев, заместник-
председател на АИКБ. 
 
На пресконференция след срещата представителите обясниха, че Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
е организацията на работодателите в България с най-широка представителност. Тя е създадена през 1996 година като 
асоциация на приватизационните фондове, но след това е преобразувана като работодателска организация. 
 
Членове на Асоциацията са 70 браншови камари и сдружения и над 7000 предприятия, в които работят над 370 000 
работници и служители. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари в 130 общини в страната. В Ямбол 
представител на АИКБ е „ХЕС”, тъй като организацията има практика нейн член да я представлява в съответния регион. 
 
Изпълнителният й директор заяви, че Асоциация на индустриалния капитал в България се е утвърдила като говорител на 
реалния производствен сектор. 
 
На пресконференцията бяха представени резултатите на организацията и задачите пред нея през 2016 г.: 
 
-         Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса; 

http://bnr.bg/starazagora/post/100663555/asociaciata-na-industrialnia-kapital-v-balgaria-se-sreshtna-sas-starozagorski-biznesmeni
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-         Ограничаване и превенция на неформалната икономика; 
 
-         Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството; 
 
-         Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари; 
 
-         Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес, чрез подпомагане дейността на 
икономическите субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес; 
 
-         Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България; 
 
-         Развитие на човешките ресурси; 
 
-         Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в 
България. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

24 часа 
 
√ Сезират ОЛАФ за поръчките на зелените СИК и ВИС 
 
Прокуратурата трябвало да спре предвидените за тази година 100 млн. лв., докато не се провери кой получава парите 
 
Коалиция “За да останат хора в България” е сезирала Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) за злоупотреба с 
европейски и бюджетни средства за сектор “Биоразнообразие” по програма “Околна среда”. Това става ясно от писмо на 
сдружението, изпратено до ОЛАФ, Комисията по околна среда в Европейския парламент, да еврокомисаря по околната 
среда Кармену Вела и българската прокуратура. 
 
От коалицията искат да се провери дали одобрените от екоминистъра програми защитават обществения интерес и 
околната среда, целесъобразни ли са и дали средствата, похарчени за тях, са допринесли за съхранение на 
биоразнообразието. 
 
Сигнализираните институции трябва да отговорят и за наличие на конфликт на интереси и свързаност между лицата и 
организациите, които печелят тези конкурси. 
 
“Да се провери детайлно кои дирекции на МОСВ и кои служители и по какви критерии изготвят заданията за поръчките. 
Има ли съмнения за опорочени тръжни процедури и предизвестени победители 
 
Упражнен ли е необходимият контрол на изпълнението и отчетените документи”. Това е останалата част от въпросите, 
отправени към институциите от коалиция “За да останат хора в България”. 
 
Оттам настояват ОЛАФ и българската прокуратура да проверят обстоятелствата около разработването на поръчките. Дали 
са правени проверки на терен и каква документация е водена. 
 
От коалицията искат проверка на законността и начините, по които ще се разпределят предвидените за тази година 100 
млн. лв. Докато тази проверка не приключи, прокуратурата да разпореди забрана за усвояването на парите за 2016 г. 
Записано е още, че трябва да се проследят и причините, поради които едни и същи неправителствени организации и 
свързаните с тях лица печелят търговете. 
 
От справка за финансирането на проекти е видно, че близо 45 млн. лева са концентрирани в последните 8 г. в 
организациите от коалиция “За да остане природа в България”. 
 
От отговор на екоминистъра Ивелина Василева до депутата Стефан Кенов става ясно, че по програма “Околна среда” 
например за опазване на биоразнообразието са отпуснати над 5,7 млн. лв. безвъзмездно финансиране. Огромна част от 
парите са попаднали в организации от “За да остане природа в България”. 
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Фондация “Биоразнообразие” например е получила 515 661 лв. за опазване на дивата коза и кафявата мечка. Други 433 
658 лв. са били отпуснати за “планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвач”. 
 
“Зелени Балкани” като партньор на Съюз на ловците и риболовците в България изпълнява проект за 860 181 лева за 
опазване популацията на планинския кеклик. “Зелени Балкани” са имали финансиране от 651 156 лева за възстановяване 
на видове и местообитания с европейска значимост в Поморийското езеро. С 698 339 лева е бил финансиран проект за 
възстановяване на чаплови колонии в река Марица. 
 
Като партньор на управата на парк “Сините камъни” по проект за възстановяване на популацията на лалугера “Зелени 
Балкани” са имали достъп до 411 909 лева. Над 566 000 е било финансирането за местообитанията на белошипа 
ветрушка, черен лешояд и царски орел. 196 000 лева са за план за язовир “Конуш”, по който бенефициент пак са “Зелени 
Балкани”. 
 
“Световен фонд за дивата природа” има проект за опазване на есетрите в България за 1,349 млн. лв. 
 
По програма LIFE финансирането на организациите от “За да остане природа в България” е общо за над 37,231 млн. лева. 
За опазването на египетския лешояд са отпуснати 2 625 742 евро, а бенефициент е Българското дружество за защита на 
птиците. Същата организация има проект за опазване на царския орел като партньор на “ЕВН Електроразпределение”. 
Бюджетът е 3 984 874 евро. Българското дружество за защита на птиците си партнира и с агенцията по горите по проект 
за защита на орлите с общ бюджет от 1 784 330 евро, а за опазване на червеногушата гъска има 2 656 608 евро. 
 
През миналата седмица от “За да останат хора в България” изпратиха и писмо до премиера Бойко Борисов, в което се 
казва, че по 50 млн. лева на година, или 250 млн. лева за 5 г., е получили група зелени самозванци, която води война 
срещу българските региони и българския туризъм. В сдружението участват представители на всички основни браншове в 
туризма, спортисти, ветерани, служители в тези сфери от Банско и региона. 
 
От коалицията казват в писмото, че псевдоеколозите спрели проекти за над 3 милиарда лева, обезлюдили цели общини, 
отнели са хляба на стотици хиляди хора, а само от областите в Рила и Пирин се изселили десетки хиляди граждани. 
 
Въпросната група усвоявала милионите чрез проекти за броене на гъски, развъждане на лалугери, местене на лешояди, 
гонене на миди, бране на билки, събиране на изпражнения на мечки и какво ли още не. 
 
От коалицията твърдят, че взетите 250 млн. лева не са допринесли с нищо за природата на България - голяма част от 
парите били откраднати, а ефектът от проектите е нулев. Нито въздухът станал по-чист, нито водата - по-бистра, нито 
биоразнообразието станало по-разнообразно. С част от парите въпросните хора финансирали и ударите срещу 
българските региони и туризъм. От коалицията предупреждават Борисов, че с част от парите са финансирани и удари 
срещу правителството, а кабинетът бил изправен пред зелена олигархия. 
 
Поради това от “За да останат хора в България” искат да бъдат спрени поръчките на псевдоеколозите, както направил 
премиерът с други, за които имало съмнения, че може да има злоупотреби. 
 
Запознати с проектите на зелената олигархия твърдят, че те били така структурирани, че отчетността да е практически 
невъзможна - например броят се птици, развъждат се лалугери, местят се лешояди от една планина в друга, правят се 
гнезда за морски птици и др. 
 
В крайна сметка се оказвало, че голяма част от парите за опазване на околната среда се крадат, а ефектът от проектите е 
нулев. Така зелените извличали дивиденти за себе си, усвоявайки публичен ресурс, без да внасят данъци, осигуровки, 
без да създават нови работни места. 
 
Натрупаните средства превръщали въпросната екологична група в доста креслива, но без да има чувствителна 
поддръжка в обществото. Икономически наблюдатели определят действията им като на мутрите от 90-те - те 
застраховат, те казват кой къде ще има бизнес, с колко ще се откупва, което ги превръщало в зелени СИК и ВИС. 
 
Милиони левове за броене на птици и помощ за риби да плуват 
 
В сигнала до ОЛАФ от коалиция “За да останат хора в България” посочват и част от поръчките, които трябва да бъдат 
проверени. Общата им стойност е над 60 млн. лева. 
 
Посочените бенефициенти са “Зелени Балкани”, свързани с Тома Белев - член на Висшия екологичен експертен съвет към 
МОСВ, “Българско дружество за защита на птиците”, ВВФ - в организацията работят Веселина Кавръкова - съпруга на 
Тома Белев, и Любомир Костадинов, Александър Дуцов и Константин Иванов, фондация “Биоразнообразие”, в която са 
Петко Цветков, член на националния съвет на ПП “Зелените”, и Стефан Аврамов, “СДП Балкани”, където са Андрей Ралев, 
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ковчежник на ПП “Зелените”, Андрей Ковачев, бивш съпредседател на ПП “Зелените”, Катерина Раковска - съпруга на 
Андрей Ковачев и съветник в съвета, разпределящ парите за биоразнообразие в МОСВ. 
 
Сред изброените проекти имало такива с общо финансиране от 10 млн. лева за броене на лешояди, соколи, орли и 
ястреби. 4 млн. лева имало за опазване на пеликани край Бургас, които обаче измрели. 5,5 млн. лева са за план как да се 
опази червеногушата гъска. В него били поискани още 50 млн. лева за самото опазване. Друг проект - за 800 000 лева, 
предвиждал как да се помага на риби в река Русенски Лом да плуват. 
 
Финансиране от 2 милиона лева имало за отглеждане на дива коза, заплождане на пеперудата “Червен Аполон” и за 
търсене на спокойни храсти за дива мечка. Партньор по проекта е Природонаучният музей към БАН. Негов зам.-директор 
е Стоян Бешков - член на национален съвет на ПП “Зелените” и кандидат-депутат от Кърджали, където е роден Тома  
Белев. 
 
 
√ 9,8 млн. лeвa от ОП "Околна среда" за управлението на отпадъците 
 
МОСВ ще работи за формиране на общество с нулеви отпадъци 
 
“Европа е заложила амбициозни цели до 2030 г. да се рециклират 65% от битовите и 75% от отпадъците от опаковки. 
Предвижда се и забрана за депонирането на разделно събраните отпадъци”. 
 
Това заяви екоминистърът Ивелина Василева на конференция за кръговата икономика, организирана от Министерството 
на околната среда и водите и евродепута Ева Паунова. Според актуалните данни България рециклира в момента 29% от 
битовите боклуци, като този дял непрекъснато расте в последните години. 
 
“Средностатистическият европеец използва 40 тона суровини и оставя след себе си 5 тона отпадъци всяка година. На тях е 
време да се погледне като на ресурс", каза още министър Василева. В момента около 40% от разходите на европейските 
компании били за суровини. Ако се премине към кръгова икономика, при която се рециклират и използват повторно 
продуктите, ще се постигне икономически растеж и ще се разкрият около 2 млн. нови работни места. Освен това така ще 
се съхрани околната среда и ще се постигне устойчив растеж. През декември 2015 г. Еврокомисията е обявила и 
законодателен пакет с мерки за постигане на кръгова икономика, които трябва да приемат страните членки. За всяка 
държава, включително и България, ще се заложат индивидуални цели за рециклиране на отпадъците и повторното им 
използване. Оказва се, че за страната ни не е предвиден преходен период от 5 г., какъвто има например за Гърция и други 
държави. “Ако позицията на България е, че е нужен този преходен период, ние ще я защитаваме в Европейския парламент 
и като членове на най-голямата група - ЕНП, имаме механизми да променяме предложенията на ЕК”, каза евродепутатът 
Ева Паунова. Новият законодателен пакет за кръговата икономика ще се обсъжда и на съвет на екоминистрите от ЕС на 4 
март. 
 
Всъщност Министерството на околната среда и водите вече предприе мерки за формиране на общество с нулеви отпадъци. 
Подготвени са промени в Закона за управление на отпадъците, които преминаха през обществено обсъждане и предстои 
да бъдат внесени в Министерския съвет. С изменения в наредбата за продуктовите такси се въвеждат стимули за 
използване на щадящи околната среда превозни средства като електромобили и хибридни автомобили. Т.нар. екотакси 
за тях ще бъдат намалени. 
 
Друг механизъм за стимулиране на кръговата икономика са европрограмите. В новата ОП “Околна среда” (ОПОС) 2014-
2020 г. за инсталации за рециклиране на отпадъци са предвидени 563 млн. лв. Вече е обявена първата процедура за 
набиране на проектни предложения за компостиращи съоръжения, която е за 97 млн. лв. До края на годината ще има още 
една - за инсталации с предварително третиране. През 2016 г. са предвидени и 9,8 млн. лв. за изпълнение на 
демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците за формирането на общество с нулеви 
отпадъци и повишаване на общественото съзнание за спазване на йерархията за управление на отпадъците. 
 
През 2017 г. ще има 44,5 млн. лв. за проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба 
 
До 2020 г. са планирани 7 процедури по темата отпадъци, които са за общини, бизнес и неправителствени организации. 
Те са за изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими и зелени отпадъци; изграждане на 
центрове за повторна употреба; осигуряване на инсталации за предварително третиране на отпадъци; изпълнение на трета 
фаза на интегрираната система за третиране на битовите отпадъци на Столична община. 
 
“Трябва да осъзнаем, че ресурсите ни са ограничени и в даден момент те просто няма да са налични. Имаме нужда от 
рязка промяна към принципа на кръговата икономика и да започнем да изграждаме интелигентни производства, които 
ефективно да използват ресурсите”, обясни и министърът на икономиката Божидар Лукарски, който също се включи в 
конференцията. Сегашният принцип - “произведи, използвай, изхвърли”, ще е напълно неприложим в близко бъдеще, бяха 
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единодушни участниците във форума. Кръговата икономика може да предложи устойчиви икономически модели, 
базирани на иновации и технологии, които да позволят многократното използване на един и същи ресурс. 
 
“Преминаването към модела на кръгова икономика ще ограничи зависимостта ни от ресурсите и ще намали 
производствените цени в дългосрочен план. Няма бизнес, който да не планира развитието, затова възприемането на 
модела е въпрос единствено на време”, каза още Ева Паунова. 
 
Българската асоциация по рециклиране популяризира движението за нулеви отпадъци 
 
В ЕС се “изхвърля” ресурс за над 5 млрд. евро годишно 
 
Над 50% от битовите отпадъци в ЕС продължават да се депонират и изгарят, което е равносилно на изхвърлянето на над 5 
млрд. евро годишно. В Европа все още не ценим достатъчно суровините, които използваме, се казва в позиция на 
Българската асоциация по рециклиране (БАР). 
 
Затова и целта на новото европейско законодателство е да се предотвратява образуването на отпадъци чрез повторната 
употреба и рециклирането им, а не да се депонират и изгарят. Използването на отпадъци като алтернатива на изкопаемите 
горива има висока екологична, здравна, социална и икономическа цена. 
 
При изгарянето на отпадъци за производство на електроенергия се отделят повече парникови газове, отколкото при 
използването на въглища, а освен това се образуват опасни отпадъци и силно токсични емисии, става ясно от проучване 
на “Приятели на Земята България”. Според него при изгарянето на отпадъци местните общности страдат от загуба на 
реколта, кожни и дихателни заболявания и др. Освен това изгарянето изисква значителни средства за инфраструктура, 
като в същото време създава малко работни места. 
 
В същото време рециклирането, повторната употреба и намаляването на отпадъците имат многобройни ползи. 
 
В процеса на повторна преработка се спестява енергия, защото рециклираните материали изискват по-малко енергия, за 
да се превърнат повторно в продукти. Рециклирането може да спести от три до пет пъти повече енергия, отколкото се 
получава при изгарянето. Според проучването при 24 от 25 вида твърди отпадъци рециклирането спестява повече енергия, 
отколкото се генерира при изгаряне. Например при изгарянето на 1 кг пластмаса се отделя еквивалентът на 1 кг въглероден 
диоксид, докато при рециклирането ѝ се спестяват 1,5-2 кг въглероден диоксид. 
 
Целта на БАР е да насърчи предаването на отпадъци за рециклиране, разделното им събиране, намаляване на отпадъците 
и затова ще предоставя различни примери за повторна употреба и съхраняване на ресурсите с надеждата да насърчи 
добрите европейски и световни практики и в България, съобщават от най-голямата браншова организация в сектора. 
 
Такъв пример е мрежата за повторна употреба на мебели във Великобритания, създадена през 80-те години. Нейната 
крайна цел е да намали отпадъците, а домакинствата с ниски доходи да получават дарения под формата на мебели и 
електроуреди. В момента с работата на мрежата се спестяват отделянето на над 380 хиляди тона въглероден диоксид, 
отклоняват се от депата 110 хил. тона отпадъци и се подпомага повторната употреба на 2,7 милиона мебели и 
електроуреди. Това спестява на домакинствата с ниски доходи около 340 млн. британски лири годишно. В момента по този 
начин се оползотворяват 17% от всички мебели в страната, но ако това се случва 100%, биха се спестили 130 000 тона 
въглероден диоксид годишно, което е равносилно на спирането от движение на 40 000 коли. 
 
Лондонската мрежа за повторна употреба е финансирана с 8 млн. лири от Лондонското бюро за отпадъци и рециклиране. 
Тя създава интегрирана мрежа от центрове за повторна употреба и ремонт, гореща телефонна линия и уеб портал. В 
обектите на мрежата се събират стари мебели, електроуреди и стоки за бита, проверяват се качеството и безопасността 
им, ремонтират се и след това се пренасочват към новите им домове. Само през първите две години от съществуването си 
мрежата е събрала 8148 тона нежелани предмети и е спомогнала за повторната употреба или рециклирането на 6706 тона 
стари мебели и електроуреди. Мрежата е създала 60 работни места, а над 450 души участват в нея под формата на стаж. 
 
 
 
 
Труд 
 
√ Горива от ИДИЛ търсят в наши бензиностанции 
 
До България стигат горива от „Ислямска държава“ и се продават по наши бензиностанции. Такъв сигнал дошъл от 
партньорските служби до нашите, съобщи за „Труд“ сигурен източник от митниците. Заради сигнала е хайката по колонките 
с гориво, която продържава вече пети ден. Вчера от ГДБОП и от ДАНС уточниха, че спецпроверките се провеждат в София 
и още 15 области в страната и обхваща над 50 търговски обекта, но отказаха да коментират версията за канала от ИДИЛ. 
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В нейно потвърждение са сателитни снимки на Русия и САЩ. По засечената схема дизелът и бензинът се докарвал у нас с 
танкери до пристанищата във Варна и Бургас. По документи горивото е от данъчен склад в Гърция и е вътрешна доставка 
за ЕС. Електронната система за управление на морския трафик сочела, че преди да пътуват до Гърция и оттам до България, 
танкерите правят необясними курсове до 7 турски пристанища в Черно и Средиземно море. Смята се, че там се товарят 
горивата, придобити от алъш-вериш между търговци от южната ни съседка и територии в Сирия и Ирак, контролирани от 
ИДИЛ. 
Контрабандните петролни продукти били с ниско качество, тъй като са добивани в нискотехнологични рафинерии. 
Отклоненията от евронормите за бензина били 20-40%, а за дизела - 35-70%. Това било сигурен знак, че горивата не са от 
гръцки данъчни складове, а танкерите са пътували дотам, за да се снабдяват с документи за „изсветляване” на товара. 
В разследване журналистката Валя Ахчиева от БНТ показа склад във Варна, в който турски танкер разтоварва дизел. Преди 
да ходи до Гърция, той престоял в турското пристанище Самсун. 
„В парламента показах албуми от 8 пристанища с кораби, заснети в реално време, как разтоварват горива без контрол - 
заяви депутатът от ПФ Емил Димитров-Ревизоро. - Големият проблем е, че в Турция влиза нефт от ИДИЛ. Ако се окаже, че 
са препродавали тези горива на нас и ние безконтролно сме ги вкарвали в България, проблемът ще е още по-голям“, 
категоричен бе Ревизоро. 
Собственици на бензиностанция в нарушение: Натопени сме 
9500 литра контрабандно дизелово гориво е открито в резервоар в бензиностанция "Мусчо" в Асеновград, съобщи зам.-
шефът на ОДМВР-Пловдив Георги Георгиев. Тя е собственост на родителите на бившия футболист на "Ботев" (Пд), ЦСКА и 
"Етър" Дормушали Саидходжа. Вчера в бензиностанцията проверката продължаваше, видя екип на „Труд“. "Жертва сме 
на поръчка на конкуренти, и то от най-високо място. На същите цени като нас продават още 3 бензиностанции в радиус от 
1 км, но проверяват точно нас. Срокът за счетоводното приключване на годината е 31 март. Тогава ще стане ясно, че за 
контрабандно гориво и дума не може да става", твърди Дормушали Саидходжа. 
 
 
√ Без лични пристрастия в кампанията за шеф на ООН 
 
 
Нужен е временен мораториум върху други назначения на българи на висши постове в организацията 
Съветът за сигурност не подбира кандидатите съобразно партийната им оцветеност 
Правителството направи значима и далновидна стъпка с номинирането в Ню Йорк на г-жа Ирина Бокова за официалeн 
кандидат на България за следващ генерален секретар (ГС) на ООН. Основна заслуга за рационалното приключване на 
подготовката за това решение е на премиера Бойко Борисов. Върху него и външния министър Даниел Митов сега ляга 
голямата лична отговорност да осигурят всички условия за успеха на изборната кампания на България в ООН. 
Дипломатическото прокарване на българската кандидатура вече е сред централните задачи на външната ни политика. 
Добре е, че основните парламентарно представени партии заявиха ясно своята подкрепа за номинацията. 
Провеждането на международна изборна кампания за генерален секретар на ООН е рядка професионална чест и служебно 
предизвикателство за българската дипломатическа служба. Нужно е външният министър да гарантира лоялното 
изпълнение на служебните задължения на всички дипломатически равнища и на всеки етап от предстоящата кампания. 
Естествено е да се очаква, че отделните представители на българския дипломатически елит ще оставят настрана своите 
вътрешнополитически различия или лични пристрастия по отношение на номинираната личност. Онези, на които тя не им 
е „по сърце”, би следвало да се оттеглят доброволно от държавната кампания, за да не й вредят. В една демократична 
държава това не означава „уволнение на провинилите се”, а по-скоро нормално разбиране на техните етични проблеми и 
конфликти на интереси. В противен случай може да се окаже, че държавата плаща високи заплати на хора, които всъщност 
работят за чужди на страната интереси, без значение дали това става по чисто идеологически или по финансови и 
кариеристични подбуди. Това е въпрос на служебна почтеност и лична доблест. 
В този контекст следва да се знае, че аргументи от идеологическо естество, които често сме чували във 
вътрешнополитическите ни дебати, нямат съществено значение за резултатите от селекционния процес в Съвета за 
сигурност на ООН. Никой сериозен дипломат в системата на международните организации не се интересува от произхода 
и партийно-политическата оцветеност на кандидатите, стига те наистина да отговарят на обявените високопрофесионални 
изисквания на ООН и да се радват на широка подкрепа. 
Българското правителство би следвало да въведе временен мораториум върху всякакви други свои назначения на 
ръководно равнище в системата на ООН, изискващи правителствена подкрепа. Много лесно международната кампания 
на България за ГС на ООН може да бъде затруднена, ако не и напълно провалена, от несъгласувани индивидуални стъпки 
за назначаването на друг българин за международен служител на достатъчно високо равнище в системата на ООН. 
Премиерът или външният министър ще трябва да контролира отблизо спазването на такъв мораториум до завършването 
на селекционния процес за генерален секретар на ООН. 
Международната изборна кампания обичайно започва с изпращането от МВнР на дипломатически ноти до правителствата 
на редица страни членки на ООН, с които се представят качествата на българската кандидатура и се изразява надежда за 
тяхната подкрепа в ООН. Получените първоначални отговори от приятелски настроени към България страни и 
последващите разговори ще очертаят степента на официална приемливост на българската кандидатура в ООН. За целта 
могат да се използват и „посланици със специални поръчения“, които са авторитетни българи с дипломатически 
способности и богати международни контакти. 
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Основната предпоставка за улесняване на хода на кампанията е международната известност и дипломатически връзки на 
г-жа Ирина Бокова като генерален директор на ЮНЕСКО и координатор на важни управленски програми в системата на 
ООН. Изключително благоприятно за успеха на кампанията е обстоятелството, че в ООН е налице широко предпочитание 
към силна женска кандидатура от Източна Европа. Не е случайно, че официално номинираните досега пет кандидатури са 
единствено от този „регион на ООН“. До края на март, когато приключва първият етап на номинационния процес, биха 
могли да бъдат издигнати кандидатури и от други страни. 
На предстоящите прослушвания в ООН, които ще се състоят от април до края на юли т.г., кандидатите ще трябва да 
представят своите визии за перспективно развитие на дейността на ООН в отговор на съвременните глобални 
предизвикателства. При наличието на свои „новаторски инициативи“ кандидатите следва да обяснят как ще осигурят 
тяхното реализиране чрез бюджетни и извънбюджетни източници на ООН. 
Доброто познаване на всички кандидати и интересите на номиниращите страни е предпоставка за правилни тактически 
демарши на правителството в хода на изборния процес в ООН. Става дума за сложна, но изключително интересна 
„дипломатическа игра“, която ще въведе страната ни в лабиринта на установената селекционна практика на ООН. Тази 
дейност е по възможностите единствено на висши дипломати с доказани умения, които са скъсали не един кат дрехи в 
заседателните зали в системата на ООН. 
Всъщност само препоръчаният от Съвета за сигурност кандидат стига до гласуване в Общото събрание на ООН, което 
формално назначава генералния секретар с просто мнозинство на своите страни членки. Никога досега направена от 
Съвета за сигурност препоръка не е била отхвърляна от Общото събрание. 
Фокусът на дипломатическите усилия по кампанията ще се определи от състава на Съвета за сигурност и от доброто 
използване на „гъвкавите правила“ за селекция на кандидатите. При наличието на конкуриращи се кандидатури това става 
най-често чрез серия от „неофициални допитвания“ до членуващите в Съвета за сигурност страни, с които анонимно се 
установява степента на тяхната подкрепа за всеки номиниран кандидат. Получената картина обаче може да се промени 
под влияние на общите резултати от следващите допитвания и конфиденциални консултации между отделните страни. 
Дори една неопределена или колебаеща се постоянна членка на Съвета за сигурност (напр. Великобритания) може да 
адаптира позицията си в синхрон с оформящата се обща подкрепа за кандидата (напр. от САЩ, Франция, Китай и Русия). 
Тази процедура на селекция подсказва, че кампанията на всяка номинираща държава, включително на България, следва 
да се фокусира върху работата за генериране на положително отношение не само сред петте постоянни членки на Съвета 
за сигурност, но и сред 10-те непостоянни членки. Освен това всяка обещана подкрепа за даден кандидат може да се 
промени в хода на селекцията под влияние на нови обстоятелства. В условията на тази очаквана нестабилност на 
селекционния процес важен е фактът, че регионалната група на Източна Европа изрази единодушно, в писмен вид, своето 
твърдо мнение, че страните членки на ООН трябва най-сетне да уважат нейния „ротационен ред“, съгласно принципа за 
справедливо разпределение между различните „региони на ООН“. Основно изискване за това, разбира се, е наличието на 
силни кандидатури от региона, което в случая с г-жа Ирина Бокова е налице. 
* Авторът Радослав Деянов е доктор на историческите науки, бивш старши дипломат от МВнР с дългогодишен опит. 
Специализирал е в ООН и е заемал ръководни позиции в няколко международни организации от нейната система. 
 
 
 
Сега 
 
√ Армията опипва почвата за връщането на казармата 
 
До 500 военни ще бъдат пратени на границата при евентуална бежанска вълна 
 
След като тества настроенията с предложението за зачисляване на военен отчет на мъже и жени от 18 до 32 г., 
Министерството на отбраната сюрпризира с нова идея - за връщането на задължителната наборна служба. Военният 
министър Николай Ненчев обяви, че ще бъде създадена специална комисия, която да разгледа всички възможности за 
възстановяването на казармата. Дебатът бе подхванат от депутати след информацията за военния отчет за всички 
младежи, които не са служили.  
 
"След започналата дискусия ние проведохме разговори в МО. Може би днес или утре ще назнача комисия, която въз 
основа на експертизата, с която разполагаме, въз основа на опита на други страни ще направим нашето предложение и 
ще изложим нашите тези пред народните представители", обяви Ненчев. Въпреки че комисията е още в перспектива, 
министърът даде да се разбере, че в МО вече имат готова позиция по въпроса. "На този етап това, което мога да кажа, е, 
че ако се обсъжда военна служба в рамките на 3, 4 или 5 месеца, тя е напълно недостатъчна. Нашите разчети и това, с 
което разполагаме като информация, е, че за такава подготовка е необходима поне една година", допълни Ненчев. Той 
все пак направи уговорката, че ако Народното събрание реши, от МО ще изпълнят закона "независимо какво ще ни коства". 
Министърът припомни, че връщането на казармата е свързано и с конституционни и други законодателни промени, както 
и със сериозни разчети.  
 
Наборната военна служба бе отменена през 2007 г. след поправка в конституцията. Депутатите отмениха текста, според 
който "изпълнението на воинските задължения, условията и редът за освобождаването от тях или за замяната им с 
алтернативна служба се уреждат със закон". Тогава народните представители са го заменили с друг текст, който развързва 
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ръцете на МО да върне казармата само чрез промени в Закона за отбраната. Според чл. 59, ал. 2 от конституцията 
"подготовката на гражданите за защита на отечеството се урежда със закон". Така формулиран текстът не изисква 
изменение в конституцията, за да се върне казармата. Много вероятно целта на започналия дебат за наборната служба да 
е подготовка към промяна в закона.  
 
Миналата седмица идеите за задължителен военен отчет за всички младежи срещнаха сериозна съпротива. От ГЕРБ вече 
дадоха да се разбере, че няма да подкрепят предложените промени в закона за резерва, които предвиждат Главна 
дирекция ГРАО да предоставя на централното военно окръжие данни за хората на възраст между 18 и 32 г. Но и сега 
действащият закон позволява ГД ГРАО да предоставя данни на военното окръжие за всички пълнолетни граждани с военна 
подготовка.  
 
Министър Ненчев даде и повече подробности около предстоящото включване на военните в охраната на границата при 
кризисни операции. Според него армията може да се включи с до 500 военни. Почти толкова бяха и допълнително 
командированите полицаи на границата с Турция по време на големия бежански наплив през 2013-2014 г. 
Военнослужещите ще преминат през специално обучение за съвместни действия с МВР. Ако се стигне до задържане на 
незаконно пресичащи границата, това ще се извършва от гранични или военни полицаи. Огнестрелно оръжие ще се 
използва само за самозащита и в краен случай. При масови безредици военните ще използват палки, щитове и шлемове.  
 
-------ПРОЕКТИ 
 
Съветът по отбрана и депутати от ресорната комисия ще разгледат днес доклада на специалната комисия за покупка на 
нови бойни изтребители. След това той трябва да бъде внесен в Министерския съвет и Народното събрание. Едва тогава 
ще се поискат конкретни оферти от производителите на изтребители. Проектът ще бъде за над 1 млрд. лв. По думите на 
Николай Ненчев направени са анализи и запитвания, проведени са разговори с "Грипен", "Юрофайтър" и Ф-16. "Въпросите 
са в какви срокове биха могли да ни бъдат предоставени", каза Ненчев. Той съобщи още, че вече е одобрен проектът за 
построяване на нови бойни кораби за флота. Предстои да бъде одобрен такъв и за покупката на нови бойни машини за 
пехотата. След като стана модерно да се спират поръчки, Ненчев също ще спре една - за 1.5 млн. лв. за 15 нови автомобила. 
При нея нямало съмнения за корупция, но парите можело да потрябват за друго. 
 
 
 
Инвестор.бг 
 
√ Бюджетният излишък към края на януари възлиза на почти 992 млн. лв. 
 
За същия период на миналата година излишъкът по бюджета е бил в размер на 811,1 млн. лв. 
 
Излишък в размер на 991,6 млн. лв. (1,1% от прогнозния БВП) по консолидираната фискална програма (КФП) към края на 
месец януари 2016 г. обяви министерството на финансите, базирайки се на данни от месечните отчети на първостепенните 
разпоредители с бюджет. 
 
Сумата се формира от излишък по националния бюджет в размер на 811,1 млн. лв. и излишък по европейските средства в 
размер на 180,5 млн. лева. 
 
За сравнение за януари 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 69,1 млн. лв. (0,1% от БВП), което означава, че като 
относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 1,0 процентен пункт. Подобрението в бюджетната позиция се 
дължи на по-високите приходи и помощи, както и на по-ниските разходи по КФП спрямо същия период на предходната 
година. 
 
Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) за януари 2016 г. са в размер на 3 130,3 
млн. лв. или 9,5% от годишните разчети. Съпоставено с предходната година приходите и помощите нарастват с 658,7 млн. 
лв. (26,7%). 
 
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) възлиза на 2 568,3 млн. лв., което 
представлява 9,9% от планираните за годината приходи. Съпоставено с януари 2015 г. данъчните постъпления нарастват 
номинално с 18,2% (395,9 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени 
данъци. 
 
Неданъчните приходи са в размер на 342,4  млн. лв., което представлява 7,6% изпълнение на годишните разчети. 
Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 219,6 млн. лв., което 
представлява 8,6% от годишния разчет. 
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Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2016 
г. възлизат на 2 138,8 млн. лв., което е 6,1% от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП за януари 2015 г. бяха в 
размер на 2 402,5 млн. лева. 
 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена за януари 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 
21,9 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство. 
 
Размерът на фискалния резерв към 31.01.2016 г. е 9,2 млрд. лв., в т.ч. 7,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и 
банки и 1,95 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. ент 
европейската икономика да тръгне нагоре, обясни председателят на Асоциацията на банките в България. 
 
 
 
√ Бизнес климатът в страната се подобрява за втори пореден месец 
 
Очакванията на мениджърите в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите са по-позитивни 
за дейността им в следващите три месеца 
 
През февруари бизнес климатът в страната се подобрява за втори пореден месец основно заради оптимистичните нагласи 
на мениджърите и предприемачите в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите. 
 
Общият показател на бизнес климата се повишава с 0,5 пункта в сравнение с януари, разкриват актуалните данни на 
Националния статистически институт (НСИ). Покачването е налице след два поредни месеца на спад в края на 2015 г., която 
все пак бизнесът изпрати с умерен оптимизъм. 
 
Във втория месец на 2016 г. съставният показател за бизнес климата в промишлеността расте с 1,2 пункта поради 
подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията в следващите шест 
месеца. 
 
Прогнозите им и за дейността през следващите три месеца са по-оптимистични, въпреки че анкетата регистрира леко 
намаление относно настоящата производствена активност на фирмите в сектора, който е един от двигателите на 
икономическия растеж през 2015 г. Браншът продължава да се оплаква от несигурната икономическа среда и от 
недостатъчното търсене от страната. 
 
Оптимисти през февруари са и мениджърите и предприемачите в сектора на услугите, който формира 65% от брутния 
вътрешен продукт на страната. Измерителят на нагласите в отрасъла се покачва с 0,9 пункта спрямо първия месец на 2016 
г. Според анкетата на НСИ мениджърите считат настоящото търсене на услуги, както и очакванията им за следващото 
тримесечие, за по-умерени. 
 
И тук несигурната икономическа среда, но придружена с конкуренцията, продължават да са сред основните фактори, които 
затрудняват дейността на предприятията в сектора. 
 
Що се касае до търговията на дребно - съставният показател в сектора нараства с 2,8 пункта през месеца. НСИ отдава това 
на подобрените нагласи на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. 
 
Същевременно прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три 
месеца се подобряват. Оценките на търговците идват на фона на очакванията на правителството, че вътрешното търсене 
има потенциал да доведе до по-силен икономически растеж, който според Европейската комисия може да се прояви до 
края на 2017 г. 
 
Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене остават главните предизвикателства 
пред сектора. 
 
Още по темата 
Графика на деня: Какво задвижи икономиката на България през 2015 г.? 
Икономическият ръст се ускорява до 3,1% на годишна база през четвъртото тримесечие 
Кр. Георгиева: В България са нужни реформи за икономически растеж 
 
През февруари единствено оценките на предприемачите в строителството се влошават спрямо предходния месец. 
Измерителят за сектора се понижава с 3,5 пункта. 
 
Анкетата на НСИ, проведена сред ръководители на предприятия, опериращи в бранша, регистрира по-песимистични 
нагласи спрямо настоящото бизнес състояние на предприятията. 
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Същевременно обаче очакванията на строителните мениджъри както за бизнес състоянието на предприятията през 
следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни. 
 
През месеца анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията. В тази връзка  финансовите 
проблеми продължават да тежат на сектора, успоредно с несигурната икономическа среда и конкуренцията. 
 
  
 


