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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Развитие.бг 
 
√ Корпорация „Развитие“ приветства АИКБ за усилията й в областта на КСО 
 
Корпорация „Развитие“ приветства усилията на Министерството на труда и социалната политика, както и на 
Икономическия и социален съвет в разработването на новата Национална стратегия за корпоративна социална 
отговорност(НС КСО). 
 
В „гражданският парламент“ както е известен още Икономическият и социален съвет, членуват представители на 
синдикати, неправителствени организации и обединенията на работодателите – Асоциацията на индустриалния капитал в 
България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите 
и индустриалците в България. 
 
Документът, изготвен от главния секретар на АИКБ Милена Ангелова, в сътрудничество с Веселин Митов – конфедерален 
секретар на КТ „Подкрепа“, е получил изключително висока оценка от вицепремиера и министър на труда и социалната 
политика Ивайло Калфин, който е поел ангажимент основните изводи в него да залегнат в основата на готвената от МТСП 
нова стратегия по КСО. 
 
Корпорация „Развитие“, като член на АИКБ, както и от свое име подкрепя инициативите в областта на корпоративната 
социална отговорност, защото ги намира за неразделна част от профилна на всяка една модерна компания отправила 
поглед в бъдещето. Това заяви пред корпоративния сайт Razvitie.bg главният мениджър на „Развитие“ г-н  Александър 
Александров. 
 
Нашата компания в продължение на цялата си бизнес история е успяла да създаде и продължава да развива своята следа 
в Корпоративната социална отговорност, каза още г-н Александров. 
 
Той подчерта, че Корпорация Развитие е готова да сътрудничи със своя бизнес капацитет и човешки потенциал, не само на 
АИКБ, където членува, но и на всички други държавни и делови структури, които са взели присърце благородната идея за 
Корпоративната социална отговорност. 
 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
24 часа 
 
√ Калфин: Заради офшорните зони в ЕС се губят по 1 трилион евро годишно 
 
"Заради офшорните зони в ЕС се губят по 1 трилион евро годишно, защото собствениците на тези фирми избягват данъци. 
Това е законно, но не е морално", заяви вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин по БНТ. 
 
От 1 юли всяка година ще има индексация на всички пенсии, с изключение на тези, които са на тавана на пенсията и те 
няма да получат увеличение, тъй като пенсията им е 910 лева, каза Ивайло Калфин. 
 
"Факт е, че пенсиите в България са много ниски. Вчера на конференцията на Съвета на Европа си говорих с колегата от 
Малта, където се стремят най-ниската пенсия да е на линията на бедността. У нас би било 300 лв., което означава всички 
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тези 1 267 000 пенсионери да получат значително по-високи пенсии. Доколкото имаме възможност да подпомогнем хората 
с най-ниски доходи, бонусите за Коледа и Великден е вид социално подпомагане и то не е част от пенсионната система, 
не е свързано с осигуровки, стаж и т.н. Знам, че има хора които са на границата или малко над границата, но нека да 
погледнем като подкрепа на хората с най-ниски доходи. В дългосрочен план очакваме частните пенсионни дружества да 
се включат след няколко години в изплащането на пенсиите и нещо, което е важно в новия пенсионен модел, който беше 
приет - от следващата година вече започва да се променя коефициентът за всяка година пенсия, а това значително ще 
доведе - не веднага - до увеличаване на средната пенсия", каза още Калфин. 
 
Във връзка с предстоящия протест на родителите на деца с увреждания срещу социалната политика, вицепремиерът 
Ивайло Калфин обясни: 
 
"Родителите на децата с увреждания получават от социалния бюджет една значителна част. Действително е много тежко 
да гледаш такова дете вкъщи и исканията им са оправдани до голяма степен. Това, което искат - всеки родител да е личен 
асистент, да се увеличат средствата за деца с увреждания след като навършат 18 години и там пада дохода, което също не 
е добре да продължи да се получава по-висок доход - това са значителни средства. 
 
Проблемът на тези родители е, че те отказват да припознаят национално-представените организации и за да имаме 
някаква нормална комуникация, трябва да говорим с някой, който ангажира след себе си съответната група. Имаме 
намерение да сложим на масата всичко, което се прави от бюджета, свързано с децата с увреждания - всички разходи, те 
са в социалната, в образователната и в здравната система. Колкото и да са недостатъчни, да ги огледаме още един път и 
да видим дали някъде нещо може да бъде променено и нещо може да бъде увеличено. 
 
Никъде в Европа родителите не са лични асистенти на децата с увреждания, но пък има по-големи суми в по-богатите 
държави, които се плащат на тези семейства. Идеята за личен асистент е от 5-6 години в България, работи и има голямо 
търсене", обясни вицепремиерът. 
 
 
√ Крадеш ток за 56 000 лв., плащаш 27 000 
 
Има райони, в които се “губят” до 40% от продадената еленергия 
 
Стопански клиент на електроразпределително дружество ползва над 200 000 квтч електроенергия нерегламентирано - така 
елегантно се наричат кражбите. При сегашната тарифа за откраднат ток, след като го хванат, той би платил около 27 000 
лева. А ако тази енергия се калкулира по реални цени, той би дължал около 56 000 лева. Излиза, че дори да бъде разкрит, 
ще спести 29 000 лева. Това изчислиха енергийни експерти. 
 
За ниската цена на откраднатия киловатчас - 3 ст., писа в края на февруари в. “24 часа”. Тогава от КЕВР заявиха, че ще 
променят правилата за измерване и ще увеличават цената до тази на еленергията за небалансиране, която тогава беше 
20,2 ст. за квтч. (Какво се случва - виж в карето долу.) 
 
При “Енерго-Про” от началото на 2016 г. са установени около 700 случая на неправомерно ползване на електроенергия. 
Дотаксуваният ток е на стойност над 500 000 лв. Ако бъде платен по реални цени, той би струвал над 1 000 000 лева, 
отговориха от компанията на въпроси на “24 часа”. 
 
Над 80% от общия брой кражби са сред битовите клиенти. Това е около 70% от общата крадена еленергия. Останалите 
проценти са за бизнеса. 
 
49% от случаите са с директно присъединение, 32% са манипулации по схемата на свързване и 19% - софтуерни 
манипулации. При ЧЕЗ, или в Западна България, има райони, в които кражбите стигат и 40% от продаваната 
електроенергия, каза Филип Йорданов от “ЧЕЗ Разпределение България” и спомена Лом, Бяла Слатина, Козлодуй. В 
подобни райони екипите на компанията всеки ден проверяват. 
 
Делът на нерегламентираното ползване от бизнес клиентите е 13% от общия брой. Като начислената еленергия е 40%, 
пояснява експертът на ЧЕЗ. Кражбите на ток от някои бизнесмени ги прави по-конкурентоспособни на пазара, коментират 
от ЧЕЗ. 
 
Има измервания във всички трафопостове на технологичните разходи и където се засекат сериозни числа, започват 
проверки. В други райони размерите на тъй нареченото нерегламентирано ползване са между 8 и 10%. 
 
Един от начините да се краде е чрез манипулиране на електромерите. Те са 40% от общо констатираните през 2015 г. 6500 
кражби. Манипулирани са всички промени в устройството на уреда за мерене - от елементарното премостване, или 
заобикаляне на уреда, до монтиране на елементи, които позволяват електромерът да се управлява от клиента 
дистанционно и така той да мери по-малко. 
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Нещо подобно на онази хватка, която приложиха заловените във Варна техници, които се оказаха работници на държавния 
Електроенергиен системен оператор. 
 
При този начин обаче има нарушаване на целостта на защитата на електромерите - късане на стикери и на пломби, 
поставяне на фалшиви пломби, което се хваща. 
 
Така че хората, които предлагат услуга за манипулиране на електромера, заблуждават, тъй като това може да бъде хванато, 
казва Йорданов. 
 
Другите 60% от кражбите са чрез директно присъединяване към мрежата и манипулации на самата схема за измерване на 
електромера. При директното присъединяване някои го правят нагло, с връзване към стълба с жица, други към подземен 
кабел, което е по-трудно откриваемо. 
 
Компаниите полагат неистови усилия да разкрият кражбите. И “Енерго-Про”, и ЧЕЗ съобщават, че ползват термокамери, 
скъпи подвижни лаборатории, които изследват целостта на кабела под земята, и друга специализирана апаратура. 
 
Какви са щетите за трите компании през 2015 г.? 
 
“ЧЕЗ Разпределение България” е извършила 66 415 проверки за кражби на електроенергия в Западна България през 2015 
г. и е констатирала 6 458 случая на незаконно потребление. Дотаксуваната електроенергия е в размер на 31 575 000 
киловатчаса. С 1566 повече са установените кражби през 2015 г. в сравнение с тези през 2014 г., когато компанията 
констатира 4892 случая на незаконно потребление. 
 
На територията на ЕВН, или Югоизточна България, са откраднати 15 680 000 киловатчаса еленергия, води се неизмерена, 
като стойността ѝ е за 1,280 млн. лв. 
 
Откраднатата (дотаксувана) електроенергия за 2014 и 2015 година при “Енерго-Про” е 33 000 000 квтч, възлизащи на 
приблизително 4 200 000 лв. 
 
Обсъждат при манипулации да се плаща година назад 
Начислената санкция при хванат крадец на ток да бъде една година или 18 месеца. Такива варианти се обсъждат в 
Комисията за енергийно и водно регулиране, но има различни становища. 
 
Възпиращите мнения са, че ако някой е крал ток само седмица и е хванат, няма да е справедливо да плаща за година, или 
година и половина назад. 
 
Други смятат, че това наказание може да действа възпиращо. 
 
В Правилата за измерване сега е записано, че санкцията при хваната кражба е начисляване на ток за 3 месеца назад. 
 
Другата голяма промяна, която КЕВР би трябвало да направи, е цената, по която да се таксуват кражбите. 
 
В момента цената е 3 ст. на квтч с таксата “Задължения към обществото” и цените за пренос и достъп през мрежите това 
прави 9 ст. 
 
В края на февруари в. “24 часа” написа, че при 3 ст. цена на крадения ток, както е в момента, то най-добре е всички да 
крадем. Защото, дори да ни хванат, пак ще ни е по-евтино, отколкото да сме честни клиенти. Тогава председателят на КЕВР 
Иван Иванов се съгласи, че сегашната ситуация е несправедлива. И че ще има крути мерки срещу крадците. Той дори заяви, 
че крадената еленергия ще се таксува по цена за недостиг, която е 202 лв. за мвтч, или 20,2 ст. на квтч. 
 
В комисията се обсъжда и друг вариант - цената на тока, който е откраднат, да е средната цена на балансиращия пазар, 
която е 180 лв. за мвтч, или 18 ст. 
 
От комисията заявиха, че все още работят по правилата за измерване. 
Отмъкват кабели и точат масло 
Атаките върху кабелите и съоръженията на енергото не престават. Щетите при ЧЕЗ за 2015 г. са за 3,2 млн. лв. Източени са 
30 000 литра трансформаторно масло. През 2015 г. са откраднати и 53 000 м кабели и проводници. 
 
При ЕВН са регистрирани 343 кражби на 22 000 м проводници, на 2682 литра откраднато трансформаторно масло. Общо 
щетите са за над 257 000 лв.За последните няколко години “Енерго-Про” е понесло загуби в размер на около 1,2 милиона 
лв. от кражби на съоръжения. 
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Компаниите предлагат дългосрочни законодателни мерки срещу вандализма върху инфраструктурата. ЧЕЗ например 
настоява посегателствата над елементи от инфраструктурата да бъдат третирани като престъпления срещу националната 
сигурност.   
 
 
Труд 
 
√ Кунева: Предложих на проф. Денков да поеме ресор наука и висше образование, той предпочете предишното си 
занимание 
 
Очаквам проектите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ да стартират максимално 
бързо, при стриктно спазване на правилата, финансова отчетност и прозрачност. Това заяви днес вицепремиерът и 
министър на образованието и науката Меглена Кунева при представянето пред журналисти на своя заместник Красимир 
Киряков, информира пресцентърът на министерството. 
Кунева съобщи още, че е предложила на проф. Николай Денков да поеме ресора наука и висше образование, но той е 
предпочел да се върне към предишните си занимания и премиерът Бойко Борисов е разписал молбата му за напускане. 
Министърът заяви, че към момента има забавяне на част от процедурите по оперативната програма и съответно 
навременното стартиране на някои от заложените мерки. Именно затова избрах човек, който има опит в работата по 
европейски проекти. По думите на министъра една от забавените мерки е проектът „Твоят час“ на стойност 140 млн. лева. 
Изоставане има и в мерките, свързани с наука. Кунева коментира изрично, че не става въпрос за нарушения, за изоставане, 
което може и ще бъде наваксано. 
Според Кунева няма да е редно и средствата по програмата да се насочват основно към сградния фонд, който и без това 
на места пустее, а не към производство на научни продукти. Министърът благодари на проф. Денков за работата му в 
областта на висшето образование и обвързването на обучението в университетите с потребностите на пазара на труда. 
Зам.-министър Красимир Киряков увери, че ще има професионално отношение при управление на програмата, 
благодарение на своя опит ще използва методики и техники, които да гарантират резултати на проектите, както и пълна 
прозрачност на процедурите и оценките. Той вече е разговарял с ректори на висши училища и с ръководството на БАН при 
всеки появил се проблем, в динамично темпо, министерството да събира учени за консултации. Целта е процесът на 
програмиране, договаряне на средствата и изпълнението на проектите, да гарантират резултати. Зам.-министърът увери, 
че ще изисква от служителите в министерството да дават максимално полезна информация на бенефициентите, за да 
подготвят своите проекти. Без криене и не вдигане на телефоните, каза той. 
Киряков смята, че при одобряването на проектите, трябва да се поставя акцент върху полезните неща за институтите – да 
се инвестира в реконструкция, лаборатории и оборудване. В противен случай не е възможно да заработят центровете за 
върхови постижения. Зам.-министърът посочи, че при създаването на партньорства между научни колективи и бизнеса 
водеща роля трябва да има научното звено. Ректорът носи отговорност за финансовите разходи и той има право да 
управлява работата по проектите, посочи Киряков. По думите му това е защита на публичния интерес – важно е какъв 
продукт остава в университета или института след приключването на проекта. 
Меглена Кунева подчерта, че МОН работи в диалог с БАН и научните среди. Науката е в центъра на нашето внимание, 
изтъкна тя. Министърът очаква проектите по програмата да стартират при отстраняване на всякакви възможности за 
конфликт на интереси. 
 
 
 
√ Над 327 млн. лева за общините под ножа 
 
Над 327 млн. лева са наложените финансови корекции на общините в България по европрограми. Данните са актуални към 
април 2016 г. и са предоставени на „Труд“ от екип на заместник министър-председателя по европейските фондове и 
икономическата политика Томислав Дончев. 
Местната власт е санкционирана с най-много пари за нарушения по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ - 
общо 196 млн. лева, а финансови корекции са наложени по 233 проекта. По оперативна програма „Регионално развитие 
2007-2013“ общият размер на наложените индивидуални финансови корекции е над 106 млн. лева. 
Според данни на Управляващия орган по Програмата за развитие на селските райони замразените пари, част от които 
кметствата трябва да възстановяват, надхвърлят 25 млн. лева. 
„Когато има нанесена финансова корекция, това означава, че се отрязва частта финансиране от съответния проект и после 
се връща в оперативната програма. Брюксел не си прибира обратно парите. Те се връщат в оперативната програма и се 
използват за друг проект. Фактически финансовата корекция изглежда като увеличаване на размера на съфинансирането“, 
коментира пред „Труд“ Томислав Дончев. 
Той признава, че част от финансовите корекции са много тежки за определени общини. 
„Нерядко имаме случаи на община с бюджет от 30 млн. лева, която изпълнява проекти за 200 млн. лева. В такъв случаи 
финансова корекция без мерки от страна на държавата може да я вкара в колапс“, казва Дончев. 
В тези над 327 млн. лева се включват и наложени корекции, които и към момента не са събрани. 
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„Да, има некоректно изпълнение на проекти по общини, но от друга страна трябва да се отчете, че съществуват редица 
некачествени изпълнения и от страна на бизнеса“, коментира пред вестника изпълнителният директор на Националното 
сдружение на общините Гинка Чавдарова. 
Проблемът с финансовите корекции по проекти с европейско субсидиране е бил водещ и на първата изнесена приемна на 
управителния съвет на сдружението, водена преди дни от кмета на Велико Търново Даниел Панов. 
Част от кметовете признават, че изпълнението на новите проекти по европейските програми може да се забави заради 
изтеглените кредити за финансиране на досегашни проекти. Броят на местните администрации, потънали в дългове със 
заеми от държавата, за да покрият наложените им финансови корекции, расте. 
 
 
√ КРС предупреди за нова телефонна измама - повиквания от номера, започващи с +2204 
 
Комисията за регулиране на съобщенията предупреди за телефонни измами с повиквания от номера, започващи с +2204. 
"Налице са данни за извършване на телефонна измама с такива номера, при която български потребители получават 
краткотрайни повиквания, с цел да върнат обаждане. Осъществяването на изходящо повикване към такива номера води 
до реализиране от абонатите на нежелан международен трафик към дестинация извън рамките на Европейския съюз 
(Гамбия). С цел ограничаване на неблагоприятните финансови последици, КРС съветва крайните потребители да не връщат 
обаждания към такива номера", обясниха от регулатора. 
 
 
Сега 
 
√ Само 1/3 от ведомствата публикуват декларациите за конфликт на интереси 
 
Съдът поголовно глобява за отказан достъп до информация и задължава институциите да отговарят  
 
Само една трета от институциите спазват задължението да публикуват декларациите за конфликт на интереси. Това 
съобщиха от Програма "Достъп до обществена информация" (ПДОИ) в доклада си за прозрачността през 2015 г. Една от 
препоръките на ПДОИ е да има ясно задължение за публикуване на съдържанието на декларациите и провеждане докрай 
на реформата, свързана с обществените обсъждания на проекти за нормативни актове. Промените в Закона за достъп до 
обществена информация влязоха в сила преди три месеца. В тях са предвидени нови задължения за обявяване на интернет 
страниците на публичните институции и е даден срок от три месеца да го свършат. Експертите от организацията отбелязват, 
че в структурите, в които досега не е имало информационни системи за управление на данните, ще има по-големи 
затруднения и времето за подготовка може да се окаже недостатъчно. 
 
Министерства, държавни агенции, комисии, кметове и общински администрации продължават да прибягват често до 
т.нар. мълчалив отказ, когато не желаят да отговарят на заявления за достъп на обществена информация, въпреки че 
законът изрично го забранява. Голяма част от случаите на мълчалив отказ са се трансформирали в дела и в 100% от тях 
съдът е наложил глоба на провинилия се и го е задължил да отговори на зададените въпроси. Организацията е 
подпомогнала м.г. общо 321 искания на граждани, НПО-та и медии за достъп, на които е било отказано 128 пъти.  
 
От всички 68 приключени дела през м.г. в 49 от случаите съдът се е произнесъл в полза на ищците и само в 19 е спечелила 
администрацията. Най-често спорът е бил дали исканата информация е публична или не. Рекордьор по загубени дела е 
община Ямбол, осъдена да покаже разходите си за 2 г. и да обяви извънсъдебното си споразумение със строителна фирма. 
Администрацията във Велико Търново пък е осъдена да отговори какви са плановете й за реконструкция на паметник. 
Министерството на транспорта също е санкционирано за сключен договор, а депутат е бил задължен да разкаже в какво 
се е състояла предишната му работа като следовател.  
 
Въпреки че като цяло новият Закон за обществените поръчки улеснява достъпа до информация, част от текстовете му носят 
"известни негативи по отношение на прозрачността", констатират още от ПДОИ. В новите текстове например липсва 
изискване министерствата и агенциите да публикуват данни за извършените плащания по сключени договори.  
 
--------НЕОТСТЪПЧИВОСТ 
 
ПДОИ повтори критиките си към преработения антикорупционен закон "Кунева". "Новият вариант е несъществено по-
добър от отхвърления през септември м.г.", коментира адвокат Александър Кашъмов. Въпреки че вицепремиерът Меглена 
Кунева обяви, че е разговаряла с представители на организацията, за да им разясни промените в закона, от ПДОИ 
продължават да настояват за оповестяване на имуществените декларации на хора извън кръга на заемащите висши 
публични длъжности. Преди време ПДОИ предупреди, че ако законът се приеме в сегашния му вид, имуществените 
декларации на около 100 000 чиновници ще останат скрити. 
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√ Втори зам.-министър си отиде заради евромилионите за наука 
 
Отговорникът за оперативната програма напуска заради несъгласие със стила на управление в МОН 
 
Огромните апетити към 350-те милиона лева за наука, които предстои да усвоим по ОП "Наука и образование", доведоха 
до втора смяна в екипа на просветния министър Меглена Кунева. Проф. Николай Денков, който досега отговаряше за 
европрограмата и за висшето образование, вчера е депозирал оставката си пред премиера Бойко Борисов. 
 
Проф. Денков е освободен по негова молба, в която за мотив са посочени "съществените различия с приоритетите и стила 
на работа на министър Кунева и част от екипа й", съобщи правителствената пресслужба. Оттам пространно изброяват 
успехите на досегашния зам.-министър, вкл. и за акредитацията на управляващия орган. 
 
По същото време самата Кунева представяше на медиите новия си заместник Красимир Киряков. Той бе назначен на 
мястото на проф. Костадин Костадинов, който бе с ресор "наука". Именно Киряков ще поеме управлението и 
разпределянето на 200-те млн. лв. за изграждане на 4 центъра за върхови постижения и 150 млн. лв. за 7-8 регионални 
центъра за компетентност. Стартирането на тези мерки се бави вече втори месец.  
 
Самият проф. Денков запази добрия тон и заяви, че е поискал да си отиде, защото Кунева е нов министър и би трябвало да 
има възможност да си избере екип. Той посочи, че през последните два месеца екипът му е свършил хубава работа, 
свързана със законите за висшето образование и за академичния състав. "Но също така се видя, че има разминавания в 
приоритетите ни и в начина на реализиране на оперативната програма. При обсъждането и вземането на решения трябва 
да има взаимно доверие, но и от двете страни не можахме да изградим такова доверие", коментира той. По думите му в 
МОН са били взети решения, с които той не е съгласен, без никакво обсъждане. Според него отварянето на мерките за 
наука се бави заради промените, които новият екип на МОН иска да въведе в програмата. 
 
Версията на министър Кунева пък е, че е имало забавяне на процедурите още при встъпването й в длъжност. На въпрос на 
"Сега" на какво точно се дължи то, тя коментира кратко: "Това са процедури, забавили се една с 1 седмица, следващата се 
забавя с 2 седмици. Вътрешна, външна комуникация - такива са фактите, няма да изброявам ден по ден какво се е случвало. 
Резултатът е, че имаме какво да наваксваме". Кунева заяви, че не одобрява условията, според които 75% от средствата са 
за изграждане на изцяло нови центрове за върхови постижения, а останалите - за консумативи, заплати и др. Затова екипът 
й поискал да изправи този "дисбаланс", като съотношението трябвало да стане 50 на 50. От обясненията на зам.-министър 
Киряков обаче стана ясно, че програмата вече е утвърдена на ниво ЕК и големи промени по нея едва ли могат да се правят. 
"Ще опитаме по-голямата част от парите да отидат за укрепване на съществуващ вече сграден фонд, вместо да строим 
чисто нови сгради, които да стоят празни", заяви той. 
 
Проф. Денков коментира, че условието минимум 75% от средствата да са за инвестиции е изискване на Европейския фонд 
за регионално развитие, който отпуска парите. "Няма никаква забрана всички пари да се инвестират в модернизиране на 
научни институти, в научно оборудване, лаборатории и др.", посочи той. 
 
 
РАЗКОВНИЧЕ 
 
Източник на "Сега" коментира, че проф. Денков е бил умишлено изолиран от работата по програмата, а новият екип на 
Кунева е пратил делегация до Брюксел в опит да издейства промени в нея. От ЕК обаче отговорили, че фокусът трябва да 
е единствено към бързо стартиране на подготвените вече мерки. Източникът ни твърди, че всички документи по двете 
мерки за наука са били готови и са чакали над месец подпис от Кунева. "Големият въпрос е кой ще влезе в оценителните 
комисии, които ще одобряват проектите, точно тук е заровено кучето", коментира запознат с подготовката на програмата. 
По думите му екипът на проф. Денков е подготвил покана за външни, независими оценители, която е била одобрена от ЕК. 
С влизането на новия екип на Кунева в МОН обаче правилата за избирането им могат да се променят. 
 
 
 
√ МВР ще превъзпитава роми и младежи 
 
Кабинетът изготвил 110 мерки за превенция на битовата престъпност 
 
110 мерки за превенция на битовата престъпност са били набелязани от междуведомствен национален съвет, обяви във 
вторник вътрешният министър Румяна Бъчварова. Така и не се разбра обаче какви точно са мерките, нито пък какъв ще 
бъде ефектът от тях. Бъчварова спомена само направленията на работа, които били набелязани на съвета, но те са доста 
общи. 
 
Разбра се, че МВР и социалното министерство ще се фокусират върху роми, пенсионери и младежи. Ромите ще бъдат обект 
на социални мерки, тъй като безработицата сред тях е голяма. Зам.-министърът на труда Гълъб Донев цитира статистика, 
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според която около 60% от битовата престъпност се извършвала от безработни и затова трябвало да се осигурява заетост. 
Той обясни, че политиката била "хоризонтална", а мерките "многопосочни". 
 
Ромите и пенсионерите ще станат обект на медийни кампании с цел да бъдат предпазени от прехвърляне на тяхно име на 
задлъжнели фирми и от телефонни измами. МВР обаче няма пари за медийни кампании и ще разчита на безплатното 
сътрудничество на медиите. Младежите неясно как ще станат обект на "възпитаване на отговорности и гражданска 
култура".  
 
Срокът за изпълнение на плана е 2018 г. "Ние ще разработим работни планове година по година с отделните министерства 
и ведомства и по този начин ще ги разположим във времето", обясни Бъчварова. На финала щели да се напишат и пакет 
законодателни промени.  
 
Гръмко обявените мерки, които никога не заработват, са характерни за МВР. Последно мерки бяха писани преди по-малко 
от година. Предишните години отново имаше голямо активизиране - дори жандармерията беше пращана в горещи точки 
по селата. Преди няколко седмици главният прокурор Сотир Цацаров отново заговори за жандармерия по малките 
населени места, но този път с разследващи функции.  
 
След съвета вчера Бъчварова обясни, че целта са превантивните мерки, а не толкова оперативните. На въпрос защо не се 
набляга на разследването, при положение че разкриваемостта на кражбите е едва около 1/3, тя отвърна: "Тук сме се 
концентрирали върху мерките за превенция, не искаме да объркваме двете нива на възможни въздействия. Оперативните 
действия се осъществяват от МВР и това е съвсем друга тема. Някак превенцията винаги остава в ъгъла или не е толкова 
атрактивна за публиката, защото прекият резултат не може да бъде видян". 
 
СЪБИРАЕМОСТ 
 
Изпълнителната агенция по горите е предложила санкционираните за незаконна сеч да полагат общественополезен труд. 
Такава промяна може да се направи в опит все пак да има някаква санкция. В момента събираемостта на глобите за 
незаконна сеч била едва 15%.  
 
 
√ КЗК е против намалението на доплащането на лекарства 
 
Таванът за максимално допустимо доплащане от пациентите на лекарствата, частично поети от здравната каса, трябва да 
бъде отменен, обяви Комисията за защита на конкуренцията. Според наредба на здравното министерство от 1 септември 
пациентите трябва да доплащат не повече от 60% от цената на най-евтиния медикамент в дадена група, т.е. ако той струва 
1 лв., за по-скъпите доплащането не трябва да е повече от 60 ст., въпреки че в момента може да има и медикаменти, за 
които се доплаща 10 лв. 
 
Според КЗК този текст ограничава конкуренцията в няколко аспекта. Ограничава се ценовата конкуренция, като се създава 
ненужна регулация на цените на лекарствата, при положение че има и други вече предприети мерки за понижаване на 
цените. "Освен това разпоредбата ограничава възможността на някои участници на пазара да предлагат лекарствените си 
продукти, което би могло да доведе до оттегляне на лекарствени продукти не само от реимбурсния списък, но така също 
и от пазара на свободна продажба. По този начин текстът ограничава конкуренцията, като ограничава и способността на 
потребителите да решават от кого да купуват", смятат от комисията. 
 
Според КЗК лекарят съвместно с пациента трябва да разполага с максимално възможния избор от лекарствени продукти, 
а не този избор да бъде ограничаван или предопределян от държавната регулация. 
 
Има риск да се постигне точно обратният на търсения социален ефект, тъй като пациентите, които желаят да продължат да 
използват лекарствен продукт, който не отговаря на изискванията на т.нар. ценови коридор, ще трябва да заплащат 
пълната му стойност, вместо част от нея да се поеме от НЗОК, смятат още от КЗК. 
 
 
√ Три държави може да доставят изтребители на армията 
 
Швеция с нови "Грипен", Италия с Eurofighter Tranche 1 и Португалия с логистичен пакет и въоръжение от САЩ, с F-16 MLU 
(Third Party Transfer) - това са трите варианта за бъдещите изтребители на армията. Те ще бъдат разгледани от 
Министерството на отбраната, съобщи otbrana.com, като цитира документи.  
 
Проектът за придобиване на нов тип боен самолет предвижда купуване на 16 машини на два етапа. През първия - 2018-
2021 г., ще се придобият 8 самолета, а при финансова възможност и повече. За тях ще са нужни 1.5 млрд. лв. През втория 
етап - 2022-2023 г., е планирана доставка на още 8 машини, или по-малко в зависимост от купените през първия. При 
ефективна организация първите самолети следва да се доставят до края на 2018 г., но не по-късно от средата на 2019 г. 
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Според документите комисията е избрала трите държави, след като през 2011 г. в МО са постъпили 15 предложения от 
девет страни. Това са Германия, Италия, Израел, Португалия, Русия, САЩ, Франция, Холандия и Швеция. Нови самолети 
предлагат Германия, Русия, САЩ, Франция и Швеция. След анализ е установено, че на изискванията отговарят 
предложенията на три държави. За нови самолети това е Швеция с Gripen C/D, а за употребявани - Италия с Eurofighter 
Tranche 1, и Португалия - с логистичен пакет и въоръжение от САЩ (F-16 MLU). 
 
Планът е да се плати в аванс и разсрочено след доставка за период от 6 години. През първата година - 2016 г., вноската ще 
е 10 млн. лв., за втората, третата и четвъртата - по 200 млн. лв. на година, за петата и шестата - по 450 млн. лв. на година. 
Тук обаче не са включени плащанията по другите два проекта, които са за общо 1 млрд. лв. - за покупка на нови кораби и 
двигатели за МиГ-29. С тях МО трудно ще се вмести в парите, които финансовият министър постави като лимит за 
капиталови разходи - по 200 млн. лв. на година. 
 
 
√ Над 150 проекта се състезават за ново лого на България 
 
 
Повече от 150 проекта са подадени в рамките на конкурса за ново туристическо лого на страната, съобщиха вчера от 
ресорното министерство. Интересът е забележителен, като се има предвид, че в предния конкурс от 2013 г., който се 
провали след шумен скандал, авторите се състезаваха за спечелване на седемцифрено финансиране, а сега има само 
символична награда. През 2013 г. се стигна до излъчване на победител, но разработката му за емблема на българския 
туризъм за 1.6 млн. лева срещна масово неодобрение и при това се оказа "близнак" на логото на Киргизстан. 
 
Сега класираният на първо място ще получи само 5000 лева, и то за да доразвие проекта си в brand book - указания за 
използване на знака като цвят, размер, фон и т.н. 
 
В следващите дни журито трябва да пресее предложения, които са най-ефектни, стилни и прилягат на рекламното 
послание на България "Открий и сподели" (A Discovery to Share). Късият списък с най-добрите проекти трябва да е готов в 
средата на месеца, след което те ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Новото туристическо лого се очаква да 
бъде избрано след тайно гласуване през май. 
 
 
 
 
 
Монитор 
 
√ Нови тръби вдигат цената на водата 
 
Инвестициите, направени в последно време за обновяване на ВиК инфраструктурата, ще доведат неминуемо до 
поскъпване на водата. Това прогнозират от Българска асоциация по водите (БАВ). 
Нейният председател Иван Иванов смята, че плащането на амортизационните отчисления за новопридобитите активи 
логично ще се отрази на цената на водата и ще доведе до лекото й покачване. „С колко ще е поскъпването зависи от 
конкретното дружество. За малките ВиК, които не са влезли в голяма водна асоциация, със сигурност водата ще поскъпне 
повече”, прогнозира той. По думите му причината е, че те трябва да изхарчат немалко пари за да спазват показателите на 
ЕС за пречистване на отпадните води и предоставяне на качествена услуга на абонатите си. Според него правейки сами 
инвестиции, без да ползват евросубсидии, те ще бъдат принудени да вдигат цената на водата. 
На подобно мнение е и зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков. По думите му малките ВиК дружества 
няма да могат да се справят, защото нямат не само финансовите възможности, но и кадрови потенциал. Инвестиции в 
големи оператори винаги излизат по-евтино, защото се икономисва от мащаба, смята той. 
„Остават още 23 общини, които засега не искат да участват в процеса по консолидация във водния сектор”, заяви Нанков 
по време на конференцията „Булаква”, проведена вчера в София. 
 
 
√ БГ гурбетчиите изпратиха на роднини над 16 млрд. долара 
 
$601 милиарда ще преведат мигрантите в света тази година 
 
Българските емигранти са изпратили на роднините и близките си 16,289 милиарда долара за последните десет години. 
Това сочат данните на Световната банка за паричните преводи от емигранти към родните им страни, както и в обратната 
посока. Според оценките на международната финансова институция само за миналата година сумата, получена от 
работещите зад граница българи възлиза на 1,752 млрд. долара, като отбелязва годишен ръст от 4 на сто. Едва 5 на сто от 
тази сума се дължи на изпратени от България навън средства, обясниха икономисти. Парите, които реално влизат в 
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икономиката от българските емигранти със сигурност е по-висока, тъй като в официалните данни не се включват парите, 
които се пращат по автобуси или по хора. 
Номер едно по ежегодно изпращани суми в България държи Турция 
На парични преводи от българи, живеещи в южната ни съседска се падат почти половината от всички, пратени от чужбина 
средства. На второ и трето място се нареждат Испания и Германия, които са с дял съответно от 11,7% и 6,7%. В топ 10 на 
страните, от които влизат емигрантски пари у нас попадат още САЩ, Великобритания, Италия и Гърция. 
Най-високата сума, пратена от нашенци в чужбина за 20-те години, откакто Световната банка следи тези данни за България, 
е отчетена през 2008 г. - 1,9 млрд. долара. В резултат на разразилата се тогава финансова и икономическа криза сумата 
падна до 1,3 млрд. долара през 2010 г., след което расте плавно всяка година. 
В глобален мащаб за 2015 г. от Световната банка още в края на миналата година прогнозираха забавяне в ръста на 
паричния поток, който се формира от паричните преводи на 250-те милиона мигранти в света. Общата сума за миналата 
година се оценяваше на 588 млрд. долара. За 2016 г. очакванията са на емигрантите по света да изпратят 601 млрд. долара 
на своите семейства у дома, като от тях 441 млрд. долара ще влязат в развиващите се страни. 
Най-много емигрантски пари излизат от САЩ 
като за 2014 г. те възлизат на 56 млрд. долара. Следват ги Саудитска Арабия с 37 млрд. долара и Русия с 33 млрд. долара. 
Без изненада Индия е първо по преводи отвън – 72 млрд. долара, следвана от Китай (64 млрд. долара) и Филипините (30 
млрд. долара). 
Световната банка оценява и делът на влезлите емигрантски пари като процент от БВП. За България той е 3 на сто и по този 
показател сме на дъното на класацията. Тя се води от Таджикистан, където парите от пратени от чужбина са 42% от БВП на 
страната. Около 30-те процента са Киргизстан, Непал, Молдова и Тонга. Е една пета от БВП Бутан, Салвадор, Гамбия, Хаити 
и Коморските острови. Индия, макар да е номер едно по абсолютна сума, получавана от емигрантите, е на едно ниво с 
България като процент от БВП – 3,4 на сто. 
Междувременно вчера стана ясно, че една от големите банки у нас пуска мобилно приложение за парични преводи. Досега 
у нас пари, изпратени от чужбина можеха да се получават на офис в някоя от фирмите за парични преводи или в банка, с 
която те работят, както и да се теглят на банкомат. 
 
 
√ До 1,5 млн. лв. за енергийна ефективност на малки предприятия 
 
От 50 хил. до 1,5 млн. лв. ще може да се отпускат за повишаване на енергийната ефективност на малки и средни 
предприятия. Средствата се отпускат по програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Това съобщи Албена 
Мерачева от главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на икономиката 
Бюджетът на мярката е 176 млн. лв. Кандидатстването ще започне до дни. Необходимо е кандидатите да имат поне 3 
приключени години, за да може проектът им да се позове на исторически данни от енергиен одит. Програмата е насочена 
към предприятия от добивната и преработваща промишленост, производството и разпространението на електрическа и 
топлоенергия, ВиК сектора, управлението на отпадъци, строителството. 
Инвестициите се дават въз основа на препоръки от енергиен одит, а всяка от мерките да постига поне 5% енергийни 
спестявания. 
Процедурата за енергийна ефективност в големите предприятия се предвижда да бъде обявена в края на годината, а 
бюджетът й е в размер на 97,8 млн. лв. Фирмите могат да кандидатстват за финансиране от 500 хил. до 2,5 млн. Лева 
 
 
 
Инвестор.бг 
 
√ Покритието на валутния борд е 171,86% към края на март 
 
През месеца с 4,67 млрд. лв. растат задълженията към правителството основно заради емисиите на държавен 
дълг, постъпленията от които отиват във фискалния резерв 
 
 
Покритието на валутния борд възлиза на 171,86% към края на първото тримесечие на 2016 г. Това показват изчисленията 
на Investor.bg на база месечния баланс на управление „Емисионно“ на Българска народна банка (БНБ). 
 
Съотношението се изчислява, като се вземат предвид стойностите на международните валутни резерви на централната 
банка и на паричната база. 
 
Още по темата 
Радев: Валутният борд е стабилен и с ясно бъдеще 
По-ниската доходност по ценните книжа смалява печалбата на БНБ 
Христов: Банките трудно ще преразпределят свръхрезервите си без риск 
18 години валутен борд в България 
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Информация за международните валутни резерви дава сумата на активите на управление „Емисионно“ на БНБ, което 
отговаря за поддържането на валутния борд. 
 
Статиите, които попадат в активната страна на баланса, са парични средства и предоставени депозити в чужда валута, 
монетарното злато и други инструменти в монетарно злато, както и инвестициите на БНБ в ценни книжа. 
 
От своя страна паричната база, намираща се в пасива на управление „Емисионно“, представлява всички банкноти и монети 
в обращение, емитирани от БНБ, както и резервите на търговските банки при централната банка. 
 
Към пасивите се причисляват още депозитите на правителството и други държавни институции и депозитът на управление 
„Банково“, с което фактически се изравнява сумата на актива, съгласно устройството на валутния борд. 
 
Така към 31 март 2016 г. международните валутни резерви покриват точно 171,86% от паричната база. 
 
Както знаем, една от функциите на валутния борд е да поддържа поне 100-процентово покритие на паричната база с 
международни резерви. Тези 171,86% означават, че покритието е значително над изискуемия минимум. 
 
Месечен баланс на управление „Емисионно“ към 31 март 2016 г. 
 

 
 
За сравнение – в края на февруари 2016 г. покритието на валутния борд бе 150,66%, а към 31 януари 2016 г. - 150,49%. Към 
31 декември 2015 г. съотношението бе 144,26%, в края на 2014 г. - 165,1%, в края на 2013 г. беше 164,9%, а в края на 2012 
г. - 174,9 на сто. 
 
Цифрите варират както заради динамиката при паричната база, така и при международните валутни резерви. Но 
тенденцията е покритието да е все по-голямо. И още едно сравнение - към 31 март 2015 г. покритието на борда е било 
подобно като сегашното, а именно - 171,33%. 
 
Изчисленията на Investor.bg показват, че към края на март 2016 г. общите чуждестранни запаси на БНБ се увеличават с 8,2% 
на месечна и с 12,6% на годишна база до 41,78 млрд. лв. 
 
Спрямо февруари със 76,5%, или с 4,67 млрд. лв., растат задълженията към правителството и бюджетни организации до 
10,77 млрд. лв. Увеличението е най-вече в резултат на емитираните държавни ценни книжа за около 4 млрд. лв., защото 
постъпленията попадат директно във фискалния резерв, който се съхранява в БНБ. Преди емисиите на 7-годишните и 12-
годишни облигации сумата по статията „Задължения към правителството и бюджетни организации“ беше 6,1 млрд. лв.  
 
Нарастването по тази статия резултира в по-високи инвестиции в ценни книжа. Те са нагоре с 10,4% на месечна база, или с 
2,6 млрд. лв., до 27,79 млрд. лв. 
 
Разликата се компенсира от намалелите наличности на търговските банки по сметките им в централната банка. Към 31 
март 2016 г. банките държат с 9%, или с 1,2 млрд. лв., по-малко средства при БНБ спрямо февруари. Едно от обясненията 
за това може би е отрицателната лихва върху свръхрезервите на банките, която бе въведена от началото на годината. 
 
В края на разглеждания период обемът на банкнотите в обращение остава почти без промяна в сравнение с предходния 
месец при 12,09 млрд. лв., но пък за година растат с 12,4%. 


