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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Монитор 
 
√ Младежи без опит искат 1000 лева стартова заплата 
 
 

 
 
 
Всеки втори работодател дава бонуси за Великден, Бесарабски българи от Украйна и Молдова са атрактивна 
работна ръка за нас 
 
- Г-н Велев, ваше проучване наскоро показа, че всеки втори работодател ще даде бонуси на служителите си за 
Великден. Превръща ли се това в традиция и можем ли да кажем, че бизнесът излиза от кризата? 
- 55% от цитираните наши членове заявиха, че предвиждат да дадат бонуси на служителите си за Великден. Средната 
сума е 200 лева и тя е обвързана с резултата. Размерът на бонусите тази година обаче не нараства спрямо миналата. Ние 
го отдаваме на фактори като повишението на цената на еленергията, ръста на минималната заплата също ограничи 
възможностите на работодателите. Процентът на раздаващите бонуси също не нараства. Но можем да кажем, че има 
устойчива тенденция за Великден и Коледа бизнесът да поощрява служителите си. 
- Има ли вече съживяване на икономиката ни? 
- Бавно, но има някакво съживяване. Всъщност БВП миналата година изненадващо мина 3,5%. Правителствената 
прогноза сега е за 2,1%, а нашата прогноза е по-песимистична - за 1,5%. Но наистина икономиката макар бавно, 
отбелязва ръст. Също така расте и заетостта. 2,2 млн. души бяха наетите по трудов договор през 2009 година, а сега ако 
са 2,2 млн. души, виждате, че заетостта трябва да нарасне с 10%, за да сме до предкризисното ниво за заетост. Затова на 
този етап не бихме могли да говорим, че се доближаваме до средноевропейското ниво. 
- Всъщност вие през януари прогнозирахте ръст на заплатите тази година от 4-5%. Ще се сбъднат ли тези прогнози 
обаче? 
- Правителствената прогноза е малко по-скромна. Така или иначе ръст на възнагражденията ще има и той е изпреварващ 
ръста на производителността. Но ако тази тенденция продължава дълго време, това ще доведе до загуба на 
конкурентоспособност. Тук не бива да забравяме за проблема с човешките ресурси и стремежа на работодателите все 
пак да запазват персонала си. 
- В кои сектори предвиждате ръст на заплатите? 
- На практика във всички сектори. В туризма вече дори обявиха такова увеличение, тъй като в бранша очакват силен 
сезон. Има предпоставки за това и ранните записвания го показват. Това се отнася и за машиностроенето, текстила, 
дървообработването - имам предвид по-ниско платени сектори. Но нека отчетем, че непремереното увеличение на 
минималната работна заплата играе задържаща роля при заетостта. А по-трудното назначаване на нискоквалифициран 
персонал води до увеличаване на сивия сектор у нас. 
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- Оказва ли някакво влияние сега ситуацията в Гърция? Много гръцки фирми преди време заявиха, че искат да се 
преместят у нас, какви са последиците за нас? 
- Гърция наистина е голям търговски партньор за България. След Германия, Италия и Румъния тя се нарежда след най-
големите ни инвеститори. Стагнация или криза в икономиката безспорно ще се отрази на страната ни. Частично наистина 
това се компенсира по посока на преместване на бизнес у нас. Но има и обратна тенденция - заради по-високата цена на 
еленергията у нас гръцки инвеститори са принудени да ограничат производството у нас и да го увеличат в Гърция. 
- Намаля ли износът ни на определени стоки за съседката ни? 
- Още нямаме конкретни данни. Но обща тенденция е за забавяне на износа. Миналата година имахме 12% ръст до 
лятото, а за тази година се прогнозира 4% ръст. Така че има забавяне. Ние посочихме както външни, така и вътрешни 
фактори. Добре е, че тук отиваме макар и частично на този проблем чрез наредба за компенсиране на 
електроинтензивните отрасли. Очакваме от 1 юли и намаление на цената на „задължение към обществото“. 
- Какви кадри ще се търсят на пазара на труда? Между другото вярно ли е, че тепърва ще се търсят много психолози и 
хора с хуманитарни специалности? 
- В индустрията се търсят хора с инженерно-технически специалности. Това се изостря като проблем. Не става дума само 
за инженери, а и специалисти и със средно образование - в машиностроенето, електротехниката. Липсата на такива 
кадри вече е много остра. В машиностроенето са заети над 100 000 души. IT секторът е в пъти по-малко, дава работа на 
20 000 души. Изсмукването допълнително на готови инженери в тези сектори оголва традиционни сфери. Също така 
кадровите смени в образованието не ускоряват реформата, а я забавят. За висшето образование се предприеха стъпки, 
но не можем да кажем същото за професионалното образование. Повечето училища не подготвят кадри за нуждите на 
индустрията. Така че реформата в образованието започва, но трябва да се завърши. Нека се увеличава 
привлекателността на инженерно -техническите специалности, включително чрез отпускането на стипендии, създаването 
на защитени професии, чрез регулиране на план-приемът. Нека бъде ясно обаче, че отпускането на повече места в 
природо-математически специалности не води до никъде, ако няма кандидати. 
- Успяват ли младите да се лансират на пазара на труда, така че да са привлекателни кадри за работодателите? Често 
се изтъква, че дори не могат да подготвят добре CV-то си, не умеят да се държат добре по време на интервю, така ли 
е? 
- Да, тези проблеми още са налице. Става дума за разминаването между високите очаквания на завършилите висше 
образование и реалните му възможности и потребностите за едно работно място. Съвсем са едни очакванията на младия 
човек, а съвсем други са възможностите му. 
- Какви заплати очакват младите хора, когато кандидатстват за работа? 
- Далеч над средните. 
- Преди се говореше за 1000 лева стартова заплата, това продължава ли да е така? 
- Да, това не се променя, напротив, засилва се тази тенденция. В същото време възможностите да изработят такава 
заплата не са налице. 
- А може ли бежанците да се окажат привлекателна работна ръка все пак за нас? 
- От изнесените статистически данни за образователно-квалификационното равнище на тези хора става ясно, че няма как 
да решат проблема с недостиг на работна ръка. Те могат да извършват само нискоквалифициран труд. Като поставите и 
проблема с езиковата бариера и нежеланието да останат у нас, бежанците не биха могли да бъдат такова решение. 
Нуждаем се от добре подготвени специалисти, по-скоро от Молдова, Украйна, Западните покрайнини, които лесно биха 
се интегрирали, знаейки езика. 
- Смятате, че бесарабските българи биха били атрактивна работна ръка тук? 
- При всички случаи много по-атрактивна от бежанците. 
- Къде могат да бъдат наети такива хора освен в туризма, където също има такова желание от страна на 
работодателите? 
- Навсякъде. Инженери от Украйна например са много търсени. Но изискването за минимумът от три средни работни 
заплати и едногодишен договор, за да се получи синя карта по облекчена процедура, възпрепятства този внос. Така че 
процедурата трябва да се облекчи. Такъв специалист може да създаде условия за наемането и на други. 
  
Визитка: 
  
Роден е на 1 април 1959 г. 
Завършил е Техническия университет в София, специалност “Автоматика” 
Бил е преподавател по “Управление на нестопански организации” в Университета за национално и световно 
стопанство 
Последователно е бил изпълнителен директор на фондация “Еврика”, управляващ съдружник на “БИК Холд”, а от 
1999 г. е изпълнителен директор на “Стара планина Холд” АД 
 
 
Факти 
 
√ Започват номинациите за икономика на светло 
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Асоциацията на индустриалния капитал в България обяви началото на номинациите за ежегодните награди „Икономика 
на светло“, които ще бъдат връчени на предстоящата церемония в края на месец юни 2016 г. 
 
Номинации може да направите, като попълните приложената форма, която така е публикувана на интернет страниците на 
Асоциация на индустриалния капитал в България  и на Националния център „Икономика на светло“, както и директно да 
изпращате предложения в Национален център „Икономика на светло“ (1527 София, ул. „Тракия“ № 15; електронна поща: 
s.ivanova@bica-bg.org). 
 
 
 
Haskovo. info 
 
√ Пенсионирани експерти от Германия ще помагат на хасковския бизнес 
 

 
 
Хасковските фирми могат да се възползват от пенсионирани немски експерти в помощ на бизнеса си, обяви на 
пресконференция заместник-председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Никола Зикатанов.  
 
По-рано от Асоциацията имаха регулярна среща с хасковските предприемачи, на която са били обсъдени проблемите на 
бизнеса, възможностите за европейско финансиране и борбата със сивия сектор.  
 
Петима от управителите на фирми са проявили интерес към възможността да наемат немски кадри. Зикатанов каза, че 
пътните и тяхното възнаграждение се поема от Германия, като нашите трябва да им осигурят хотел и храна. Възможно е 
една фирма да наеме и 3-4 от пенсионираните експерти, които да работят в различни направления. Освен да предадат 
своя опит на нашите фирми, в бъдеще те може и да им съдействат с контакти на немския пазар, допълниха от Асоциацията. 
 
В АИКБ членуват 210 фирми от Хасковска област. 
 
 
 
 
PIK 
 
√ Пенсионирани експерти от Германия ще помагат на хасковския бизнес 
 
Хасковските фирми могат да се възползват от пенсионирани немски експерти в помощ на бизнеса си, обяви на 
пресконференция заместник-председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Никола Зикатанов. 
По-рано от Асоциацията имаха регулярна среща с хасковските предприемачи, на която са били обсъдени проблемите на 
бизнеса, възможностите за европейско финансиране и борбата със сивия сектор. 
Петима от управителите на фирми са проявили интерес към възможността да наемат немски кадри. Зикатанов каза, че 
пътните и тяхното възнаграждение се поема от Германия, като нашите трябва да им осигурят хотел и храна. 
Възможно е една фирма да наеме и 3-4 от пенсионираните експерти, които да работят в различни направления. Освен да 
предадат своя опит на нашите фирми, в бъдеще те може и да им съдействат с контакти на немския пазар, допълниха от 
Асоциацията. 
В АИКБ членуват 210 фирми от Хасковска област. 
 
 

mailto:s.ivanova@bica-bg.org
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

Капитал 
 
√ Масова колективизация 
Проект иска да събере акциите на незаинтересовани инвеститори в мегафонд с 2-3 млрд. лв. капитализация 
 
Двадесет години след като излъга очакванията на хиляди хора, че ще ги направи собственици в предприятия от 
разграждащата се социалистическа държава, позабравеното словосъчетание масова приватизация напомни за себе си. 
 
То беше изпаднало в заслужено забвение, след като малкото успехи бяха потопени в море от провали - къде заради лош 
мениджмънт, къде заради откровено източване. А равносметката е фондова борса, изпълнена със зомби-дружества, пълни 
с призрачни и тотално незаинтересувани акционери. 
 
През седмицата в публичното пространство изплува проект, който гледа към трохите от приватизацията като на златна 
мина, от която могат да спечелят не само собствениците на дялове, но и целият капиталов пазар. Предложението засяга 
интересите на 2.5 млн. души и съдбата на няколко атрактивни предприятия на фондовата борса. Дали ще успее, зависи от 
това доколко професионалистите по финанси и търговско право, които имат тежест при определянето на национално 
значими политики, ще сближат силно противоположните си позиции по темата. Но дори и да си остане само на етап 
дискусия, проектът вече носи позитиви и те са в посочването на конкретни проблеми от корпоративния свят, за които точно 
сега би могло да се намери подходящо решение. Но рискът да бъде реализиран неправилно, тенденциозно и предвид 
нечии конкретни интереси не е за подценяване. Тогава това може да убие и малкото останало инвеститорско доверие в 
борсата. 
 
Идеята 
 
е на Централния депозитар - ключова институция на капиталовия пазар, в която се поддържат сметките на всички 
акционери в публични дружества, в това число и на участниците в масовата приватизация през 1997 г. Тогава държавата 
раздаде по 25 хил. стари лева, но не в брой, а в бонови книжки на всеки пълнолетен гражданин. Тези книжки служеха като 
валута, срещу която собствениците им можеха да купят малък брой акции от избрано предприятие през организираните 
централизирани публични търгове. Друга опция бе да ги вложат в някой от появилите се над 80 приватизационни фонда, 
които по замисъл трябваше да комасират (уедрят) книжките, така че да могат да придобият по-съществени дялове в 
раздържавяваните дружества. 
 
Според данните на Агенцията за приватизация близо 3.5 млн. души са получили бонови книжки, като в тях се е съдържала 
равностойността на 875 млрд. лв. преди деноминацията. В крайна сметка резултатът не бе задоволителен, защото много 
малко хора успяха да инвестират добре боновете си и да получат дивиденти. Информацията не бе достатъчно обилна, 
населението се оказа неподготвено, а и самата приватизация закъсня. Най-голяма полза успяха да извлекат създателите 
на приватизационните фондове (трансформирали се в холдинги), които сложиха ръка на активни и до днес производствени 
мощности. Така след ентусиазма дойде разочарованието и съвсем обяснимо темата с масовата приватизация потъна като 
неприятна история, за която никой не иска да си спомня. 
 
До миналата седмица, когато депозитарят извади статистика, че по индивидуални сметки, водени в него, има книжа за 2-
3 млрд. лв. по текущи цени, от които никой не се интересува, а събрани заедно в един пул могат да се управляват и да 
носят доход на собствениците си. Според данните близо 26% от акциите на публичните компании се съхраняват в такива 
"спящи" сметки. Близо 60% от тези сметки съдържат по 25 акции и едва 10% от сметките са с до 100 акции. Макар че става 
дума за скромни обеми, собствениците им биха могли да получават дивиденти или да ги продадат на борсата. Все пак 
някои от приватизираните предприятия навремето успяха значително да се развият, а с това се умножи и цената на 
закупеното с боновите книжки. 
 
Основната причина хората да не управляват акциите си е, че масово не знаят, че имат такива. Немалка част от първите 
притежатели на такива активи са починали, но техните наследници продължават да имат права. Ако тръгнат да си ги търсят 
обаче, особено ако са няколко и се налага подялба, разноските биха били по-големи от онова, което би им донесла 



5 

 

 

продажбата на книжата. Патова ситуация, от която някои умело се възползват. Според депозитаря 95% от кражбите и 
злоупотребите с ценни книжа стават именно за сметка на тези "спящи" акционери. 
 
Решението 
 
на проблема, описано в проекта, е да се създаде един фонд, в който да се влеят всички тези акции. На собствениците им 
ще се даде една година време, през която да се поинтересуват от тях и да решат какво ще правят - сами ли ще ги управляват 
или ще се доверят на професионалния мениджмънт на фонда. След този срок акциите служебно ще отиват в общия пул, а 
на собствениците ще се издадат дялове от фонда. След листването му на Българската фондова борса (БФБ) тези дялове ще 
могат да се търгуват, при което собствениците биха могли да осребрят инвестицията. Междувременно и самият фонд ще 
е длъжен да прави обратно изкупуване на дяловете си. Проектът предвижда още във всеки момент собствениците да могат 
да си възстановяват първоначалните финансови инструменти отпреди вливането. Така от гледна точка на малките 
акционери ще трябва да се направи малък компромис - собствеността им да бъде трансформирана от един актив в друг, 
но той ще е за сметка на по-добрия за тях финансов резултат. 
 
Фондът би допринесъл съществено и за преобразяването на капиталовия пазар. Освен че ще стане най-голямата компания 
на борсата, той ще е и един от значимите акционери в редица публични дружества. В много от тях участията ще са 
миноритарни с около 25-30%, но другаде може да се стигне и до тотална промяна на контрола в полза на фонда, защото 
консолидираното участие би достигнало 35- 40%. В момента има компании, в които най-големият акционер управлява с 
под 30% от капитала. На практика това не е мажоритарен собственик, но се облагодетелства от незаинтересоваността на 
малките акционери. 
 
Това води до няколко проблема, които отдавна се забелязват на капиталовия пазар, но така и не се е стигало до идея как 
да бъдат разрешени. На първо място е задържането на дивиденти в дружествата. Когато се разпределя печалбата сред 
акционерите, има 5-годишен давностен срок, след който, ако лицето не си потърси дивидента, той се връща обратно в 
компанията. Друг проблем е в ниската корпоративна отговорност на мениджмънта, който може да не управлява в интерес 
на абсолютно всички акционери. 
 
Реакциите 
 
са поляризирани. Според Васил Големански, който е изпълнителен директор на Централния депозитар, появата на такъв 
значим играч на българския капиталов пазар, какъвто би бил фондът, ще разреши изброените дотук проблеми, като 
едновременно с това допринесе за привличането на чужди инвеститори. "В момента големите фонд мениджъри, които 
управляват активи за милиарди, подминават капиталовия ни пазар, защото компаниите на него са твърде малки за 
инвестициите, които ги интересуват", обясни той пред "Капитал". Авторът на идеята прави аналогия и с такъв фонд в 
Румъния, който е създаден, за да обезщети хора, чието имущество е било отнето от комунистическия режим. Там Fondul 
Proprietatea e най-търгуваното публично дружество с пазарна капитализация от 3.1 млрд. евро и в него има висок интерес 
от страна на чужди инвеститори. 
 
Познавачи на съседния пазар обаче намират подобни сравнения за неуместни. Владислав Панев от "Скай Управление на 
активи" обяснява: "При създаването на румънския фонд държавата е прехвърлила между 10 и 30% от капитала на водещи 
държавни компании и на практика в момента този фонд е собственик на дял в атомна централа, инфраструктура в 
енергетиката, тежката индустрия. А българският фонд ще се създаде с акции от приватизационните фондове като тези на 
Николай Банев и Илия Павлов." 
 
"Ако ще правим нещо добро, защо не се помисли за това акции от останалите читави държавни компании да се прехвърлят 
в Сребърния фонд и впоследствие да се листват. Ако целта е ликвидност и качествени компании, това е пътят. Така частните 
акционери в тях ще могат да контролират държавния мениджмънт, а не това, което ни се предлага - държавни мениджъри 
да контролират частни", продължава Панев. Тези негови идеи, макар с различни нюанси, са спрягани от време на време 
през годините, но те зависят от политическа воля държавата да се раздели с едноличната си хватка върху цели сектори 
като енергетиката. 
 
Петко Вълков от "Конкорд Асет мениджмънт" също е на мнение, че не може да се правят сравнения между България и 
Румъния. "По принцип има логика в идеята, защото доста от т.нар. мъртви активи може да бъдат раздвижени. Но, от друга 
страна, не трябва да бъдат нарушавани интересите на индивидуалните акционери, чиито акции в конкретни компании 
могат да бъдат отнети. Факт е, че има публични компании, които печелят от незаинтересоваността на акционерите и 
прибират непотърсен дивидент с изтекла давност. Факт е че насила ще се променя акционерната структура на бивши 
приватизационни фондове, което не е непременно лошо, но трябва да бъде обмислено внимателно", е мнението на 
Вълков. 
 
Това, което загатва експертът, е всъщност най-големият страх сред мажоритарите на някои дружества на борсата, от 
които се очаква да дойде и най-големият отпор на идеята. Васил Велев, който ръководи "Стара планина холд", рязко се 
противопоставя на проекта и със сигурност мнението му биха споделили от други бивши приватизационни фондове 
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като "Златен лев холдинг" и "ТК - Хлод", където такъв фонд би се превърнал вероятно в най-голям акционер. "Личното 
ми виждане за проекта е отрицателно. Не може да се изземват акции на хора без тяхно съгласие и да се заменят с други. 
Ако се следва принципът на доброволност, тоест този нов фонд да направи проспект, да убеди хората да се преместят 
при него и да заменят акциите, които имат сега, с акциите, които той ще издаде, тогава може би има смисъл. Но ако е 
служебно преместването, това повече прилича на някаква експроприация и реприватизация. Кой ще го управлява този 
фонд? Ако ще е държавата, посочете ми едно държавно дружество, което се управлява ефективно! Защо тогава 
приватизирахме, ако държавата може да управлява по-добре", е реакцията на Велев, потърсен за коментар от 
"Капитал". 
 
Николай Ялъмов от инвестиционния посредник "Капман", който има експозиция към такова застрашено дружество, 
посочва, че целта на тази реформа не е да се отнеме мажоритарното управление над дружествата. Според него най-
вероятно ще се даде буфер от време, през който в дружествата, в които фондът би могъл да се превърне в мажоритар, да 
могат да направят изкупуване на дялове, за да запазят контрола. Това обаче означава, че акционерите ще трябва да 
извадят допълнителен капитал. Ялъмов обаче е от привържениците на идеята, защото "това ще извади замразения обем 
от акции, които при това положение не носят никаква добавена стойност нито на собствениците си, нито на играчите на 
пазара". 
 
Плюсове и минуси 
 
Създаването на фонд, който да обедини акциите на незаинтересованите инвеститори, донякъде прилича на онова, което 
правят областните земеделски служби с безстопанствените земи. Там, ако собственик на нива не я обработва, за да не 
пустее, службата я отдава чрез търг на желаещ арендатор. В края на годината той плаща договорената рента, която 
собственикът има право да получи. При липса на интерес от негова страна след определен давностен срок, парите остават 
в земеделската служба. За разлика от тази схема, при предлаганата от Централния депозитар собствениците губят реално 
активите си и те се преобразуват в нещо друго. Затова идеята на депозитара се интерпретира от някои като 
национализация. Реално може би е по-скоро колективизация, доколкото, ако се структурира така, собствеността ще остане 
частна, но все пак остават ключови въпроси как ще се излъчи ръководство на фонда. В българската реалност, където 
политическите назначения са практика, а експертните - изключения, рискът да се концентрират 2-3 млрд. лв. активи не е 
малък. 
 
Освен това има дружества, които по никакъв начин не могат да бъдат упреквани в лошо отношение към малките 
акционери, дори напротив. "Стара планина холд" например е използвала средствата от непотърсения дивидент за 
увеличение на капитала със собствени средства. Така акционерите са получавали допълнително нови акции. Да не говорим 
и че заради доброто управление цената им в годините значително е нараствала. Според изчисленията 25-те акции, купени 
по времето на масовата приватизация с боновата книжка, вече се равняват на 3 хил. акции. 
 
В сряда, 13 април, ще се проведе първото официално обсъждане на проекта на Централния депозитар, на което 
заинтересованите участници ще могат да изкажат мнения. Най-сериозните въпроси, които се очаква да бъдат обсъждани, 
е как ще се прави оценката, по която ще бъдат признавани активите, вливащи се във фонда. Както подсказва експертът 
Владислав Панев, в тези "спящи" сметки има акции от слаби дружества, а както той казва "От 5 щипки качество и 100 боклук 
не се получава нещо добро. В крайна сметка ще се получи един фонд "Боклук". 
 
Освен това, ако остане клаузата, според която собствениците ще могат да си възстановяват акциите, които са имали преди 
вливането във фонда, това би затруднило сериозно анализаторите, от които се очаква да кажат колко перспективен за 
инвестиции е фондът. "Едно е да сметнеш стойността на дружество, което притежава примерно 20% от "Албена инвест 
холдинг", а след няколко дена да се окаже, че тези акции вече ги няма в баланса му, защото собственикът си ги е поискал 
за възстановяване от фонда", обяснява анализатор. 
 
Проблем би бил и опитът за облагодетелстване чрез създаването на такъв фонд от играчи, които и сега се опитват да 
източват дружества на пазара. Публична тайна е, че на борсата са листвани и дружества с единствената цел в тях на 
супервисоки цени да "инвестират" пенсионни и взаимни фондове. "Ако бях на мястото на акционерите им, веднага бих 
прехвърлил акциите си в Регистър А (това е регистърът на незаинтересованите - бел. ред.). И тъй като са с много висока 
оценка, бих получил много дялове от новия фонд. Плюс, че ще прикрия действията в пенсионните фондове", обяснява 
инвеститор от пазара. 
 
Разбира се, този риск, както и много други, при желание може да бъде избегнат с прецизиране на правилата, по които би 
се изградил фондът. Но след дългите години на разочарования остават и естествените притеснения дали това ще бъде 
направено или съзнателно или не ще се оставят пробойни. Може и страховете да са преувеличени, но те са резултат от 
години потъпкване на правилата на капиталовия пазар. И тези 2.5 млн. "спящи" акционери са свидетелство за това. Затова 
и този път, ако се предприемат предлаганите радикални промени, те трябва да са изчистени до последния детайл. А ако 
не - трябва да се използва дискусията за да изкристализират други решения на хроничните болести на капиталовия пазар. 
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24 часа 
 
√ Тристранните партньори обсъждат реформата в МВР 
 
Реформата в МВР отново е на дневен ред. Днес предложенията за промени в системата ще бъдат разгледани и от 
тристранните партньори, информира Нова тв. 
 
Новите текстове предвиждат орязване на отпуските и парите при пенсионирани на полицаите, както и сериозни промени 
в структурата на министерството. 
 
Именно тези намерения изкараха униформените на протести. Преди дни обаче законопроектът беше отхвърлен от 
вътрешната комисия в парламента. Мнозина изтълкуваха това като бламиране на вътрешния министър Румяна Бъчварова 
от страна на депутатите, включително от своите. 
 
Очакванията са законът да мине на първо четене в пленарната зала, а преди второто да бъде сериозно пренаписан. 
 
 
 
√ 4 проверки доказват, че Бокова няма връзки с ДС, но Външно не го обяви 
 
Екипът от МВнР, който работи за Ирина Бокова, е посочен по длъжностна характеристика. И Кристалина 
Георгиева да беше наш кандидат, все същите ченгета щяха да са около нея. Просто директорите там са такива 
 
Ирина Бокова четири пъти е била проверявана за установяване на принадлежност към Държавна сигурност и резултатът е 
бил “неустановена принадлежност”. 
 
За първи път името на българския кандидат за генерален секретар на ООН е било подадено в комисията за досиетата през 
март 2007 година, когато Бокова е била депутат. 
 
Година по-късно, когато е вече зам.-министър на външните работа и и.д. министър в един ден - на 12 февруари 2008 г., са 
направени нови две проверки. Малко преди Бокова да замине като посланик на България в Париж  на 14 декември 2010 
година, ѝ е направена четвърта проверка за наличието на досие. 
 
Бокова няма досие и не е свързана с Държавна сигурност. Никой официално обаче в България не обявява този факт, което 
позволява на анонимни хейтъри да подхвърлят в сайтове и блогове обратното. Не е ясно защо до този момент София 
официално не е огласила този факт, за да спре спекулациите. Напротив, непрекъснато се подхвърлят недомлъвки, а някои 
открито твърдят, че около нея има само ченгета от ДС. Това, макар че изглежда умишлено, е реалното положение в 
Министерството на външните работи - там е пълно с хора от бившите служби. 
 
Изборът на екип в българското външно министерство, който ще работи на финала на кампанията на ООН, също провокира 
заглавия от типа “Скандално! Седем от екипа на Бокова - агенти на ДС”, “Харакири - двама агенти на ДС ще правят 
кампанията на Бокова” и т.н. От българското външно министерство запазиха мълчание, но дискретно един глас подшушна 
в края на миналата седмица на журналистите, че Ирина Бокова сама си избрала екипа. Това се оказва неистина, разказаха 
дипломати от външното министерство, с които “24 часа” се консултира вчера. 
 
В екипа на Бокова са попаднали всички директори на дирекции, които имат отношение към ООН. Ако Кристалина 
Георгиева бе посочена за кандидата на България, начело на нейния екип също щеше да се окаже Райко Райчев - генерален 
директор на дирекция “Глобални проблеми”. Осветяването му като агент Венелин го е заварило на поста постоянен 
представител, посланик в Ню Йорк. 
 
Същото се отнася и за другите - в т. нар. екип на Бокова влизат хора по длъжностна характеристика. А длъжностите в 
Министерството на външните работи се заемат от такива лица. На самата Бокова реално не е дадена възможност да избере 
хора от България, с които да работи. 
 
Парадоксално е, но постоянният представител на България в ООН Стефан Тафров открито бе против кандидатурата ѝ, а той 
лично ще трябва да лобира за нея сред страните. Мандатът му изтече, но София все още не е посочила кой ще наследи 
бившия външен министър. 
 



8 

 

 

Надяваме се той да е толкова добър професионалист, че да работи за нея въпреки личните си отношения. Казват, че Тафров 
обещал това на външния ни министър, въпреки че при загуба на български кандидат г-н Тафров също би имал шанс за 
висок пост в ООН. 
 
Българският казан завря в месеците преди и след като правителството на Бойко Борисов посочи официално Ирина Бокова 
за наш кандидат за генерален секретар на ООН. 
 
Казват, че съвсем малкият процент негативни публикации в европейски и американски издания бил с български корен - 
приличали си с поднасянето на точно определени факти. 
 
Ирина Бокова е една от малкото българи, които изкачиха високата дипломатическа стълба до ООН сами, без партийна 
подкрепа. Преди дни царят разказа в интервю пред “24 часа” една удивителна история. 
 
“Преди няколко месеца бях в Брюксел – да споделя в даден кръг, че би било полезно да се подкрепи г-жа Бокова. И ми 
направи впечатление – един мой бивш колега, който все още е във функцията си на премиер, ми каза: Слушай, ако вие, 
българите, не можете get your act together (да действате заедно - б. р.), няма как да ви помогнем. На мен ми стана криво и 
си викам: Дотам ли стигаме... не е самобичуване, но да търсим начин кой на кого да навреди. Или пък да си помислим, че 
ни се пада постът на генерален секретар на ООН. Именно поради всичко изброено, а да не забравим и многото езици, 
които тя владее, аз я подкрепям от първия момент”, разказа цар Симеон II. 
 
 
 
√ Лансират създаване на фонд за спящите акции от масовата 
 
 
Може да акумулира книжа за 2-3 млрд. лв.  
Да се създаде фонд, в който да влязат “спящите акции” от масовата приватизация от 1997 г., предлага Централният 
депозитар. Новият фонд да бъде публично дружество. 
 
Изследвания на депозитара са показали, че стойността на тези акции е около 2-3 млрд. лв. по номинал, като книжата са 
притежание основно на дребни собственици, които не търгуват с тях или не са търсили дивидента си в давностния срок от 
5 години. 
 
Лансираната идея е всеки от тези собственици в рамките на една година, или друг по-дълъг срок от създаването на фонда, 
да ги продаде или да получи акции от него. 
 
“Спящите” книжа в момента се намират в над 2,5 млн. лични сметки в “Регистър А” на депозитарната институция, което 
означава, че те не са предоставени от техните собственици да ги управляват инвестиционни посредници. Притежателите с 
по 25 броя, колкото бе номиналът на една бонова книжка са 60% от всички, а останалите са с по 50 до 100 броя, т.е. в 
обичайния смисъл са притежание на дву- или четири-членно семейство. 
 
Създаването на такъв фонд ще бъде насочено главно към малките акционери в бившите приватизационни фондове, които 
в момента са холдинги, мотивират се авторите на идеята от депозитара. Една част от тези акции са във вече непублични 
компании, които са се отписали от борсата, но са останали с безналични книжа, които се водят в депозитара, добавят 
авторите на идеята. 
 
И специално подчертават, че създаването на такъв фонд не е национализация на собственост, а само смяна на формата на 
упражняването ѝ. 
 
“По отношение на тези сметки се наблюдава липса на интерес от притежателите относно управление на съответните 
финансови инструменти. Същевременно разходите по управлението им - продажба, наследство и др., са по-големи от 
стойността на самите инструменти - прехвърлянията с подобни инструменти представляват под 0,001% от регистрирания 
дневен оборот”, обясняват от институцията. И добавят, че в “депозитара регулярно се получават писма от притежатели на 
подобни активи или техни наследници с искане за изплащане на левовата им равностойност. Подобни искания не могат 
да бъдат изпълнени, тъй като са извън компетенциите на депозитарната институция”. 
 
Засега идеята е да има един период от поне година, в която акциите да се прехвърлят след избор на собственика по лични 
сметки с наблюдение от инвестиционен посредник, като в този срок всеки притежател може да се разпорежда с тях по 
своя воля и желание. Така за година книжата ще могат да се продадат, дарят или наследят, но това ще трябва да бъде 
действие на собственика им. 
 
Ако това не се случи, то акциите ще се прехвърлят към инвестиционния фонд, където ще се управляват, а срещу тях 
притежателите им ще получават съответен брой книжа от фонда, който ще бъде листван на фондовата борса. 
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Има опция за служебно прехвърляне към фонда, като е предвидено оригиналните акции да могат да се възстановяват от 
собствениците им, вместо да имат дял в него. 
 
Според депозитара създаването на такъв фонд в България ще има положителен ефект, както за притежателите на мъртвите 
книжки, така и за капиталовия пазар - ще повиши корпоративното управление в някои дружества, свободно търгувания 
обем акции, ликвидността и оборота на борсата. 
 
“Фондът ще притежава значителни дялове в повечето български публични и непублични компании и по този начин 
евентуално би могъл да влияе на управлението на тези компании. Също така ще може да инвестира и активно да управлява 
паричните средства, с които ще разполага, и оттам да осигурява достатъчна доходност”, се казва в предложението. 
 
За да има по-голяма прозрачност, предложението е самият фонд да се управлява от известен фонд мениджър с богат 
международен опит в управлението на активи. 
 
В момента идеите на депозитара за създаване на такъв фонд са на ниво документ - предложение, което е направено като 
отправна точка за дискусия по този въпрос със заинтересованите страни. 
 
Ако се стигне до приемане на предложението, трябва да се мине през редица нормативни промени, касаещи капиталовия 
пазар, предупреждават авторите на идеята.  
 
Емил Хърсев, финансист: Насилственото управление е опасно 
“Надявам се всякакви подобни комсомолски мероприятия да сме ги оставили в миналото. Те по-никакъв начин не са 
полезни, а дори напротив, са много вредни. За търговския оборот поговорката “клин клин избива” не важи. Масовата 
приватизация беше комсомолски устрем, сега с друг да замазваме вредните ѝ ефекти е опасно. Да се карат хората 
насилствено, макар и със закони, да си държат акциите някъде, не го приемам. Има си акционерни дружества, където 
хората имат акции, съветите на директорите да си решават какво да правят с акционерите си. А това изкуствено създадено 
държавно предприятие, какъвто е депозитарът, да не създава повече проблеми. Спомнете си историите с изчезнали от тях 
компенсаторни записи и трудната и тромава процедура по връщането им. 
 
  
Димитър Манолов, президент на КТ “Подкрепа”: Подозрителен съм  
към всякакви намеси в частна собственост  
“Настроен съм много предпазливо и силно подозрително към подобни идеи. Ако наистина приемаме и споделяме,  че 
частната собственост и у нас, както във всички бели държави е свещена и неприкосновена, не трябва да има и помисли за 
каквото и да било действие в такава посока, без значение дали става дума за “спящи” или “будни” акции и дялове. 
Масовата приватизация си беше едно разпределение на държавна собственост в полза на правилните хора, което 
разочарова мнозина, така че втори път няма как да се получи.” 
 
Виктор Папазов, финансист и бивш шеф на БФБ:  
Идеята ми се струва напълно безсмислена 
“Кой ще инвестира в този фонд и по-важното е защо да инвестира в него? Предполагам, че тези акции стоят в регистрите, 
това създава на колегите от депозитара проблем и с право се чудят как да го решат, но това определено не е начинът. За 
съжаление капиталовият пазар у нас отдавна умря и това няма да го съживи. Идеята ми се струва много странна, да не 
кажа направо напълно безсмислена. Да не говорим за това, че реализацията на идеята е чиста експроприация на 
собственост, замяна насила на едно нещо с друго нещо, което не споделям. 
 
 
 
√ От 9 май приемат проекти за ремонт на селски черкви 
 
От 9 май започва прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.6 “Проучваия и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от Програмата за развитие на селските 
райони. По нея могат да кандидатстват за ремонт селски черкви и други сгради с религиозно значение, съобщиха от фонд 
“Земеделие”. По подмярката са допустими и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 
пространства. 
 
Документи ще бъдат приемани в областните дирекции на фонд “Земеделие” до 3 юни. Общият бюджет на субсидията по 
този прием е левовата равностойност на 25 млн. евро. Иначе цялата сума за ремонт на черкви от програмата за периода 
2014-2020 г. е 40 млн. евро. 
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В началото на февруари синодът забрани на свои поделения да участват в европроекти, тъй като някои от условията не 
съответстват на устава на Българската православна църква. След срещи с министрите Томислав Дончев и Десислава Танева 
обаче различията бяха изгладени. 
 
Агроминистерството се съгласи да промени наредбата, за да бъдат изпълнени исканията на Св. синод. В нея вече е 
включено съответният епархийски съвет да одобрява решението на църковното настоятелство при кандидатстването по 
програмата. Размерът на общите допустими разходи по един проект остава с таван от 400 000 евро. Ще се въведе и 
категоризация за премиране на културни ценности от национално и световно значение. И по тази подмярка ще се въведат 
референтни цени за различните видове строителни дейности. Заради споровете по наредбата приемът на проекти се 
забави, първоначално беше обявено, че ще стартира на 15 април. 
 
Освен в Програмата за развитие на селските райони европари за религиозни сгради има и по приоритетна ос 6 от 
оперативната програма “Региони в растеж”. Ресурсът по нея е близо 200 млн. лв. Финансирането на проектите ще бъде 
отчасти с безвъзмездна помощ и отчасти като дългосрочно нисколихвено кредитиране. 
 
 
 
√ Безработни работят с фалшиви ЕГН-та 
 
Страх ги било да не им спрат помощите, че печелят на еднодневни договори 
 
Безработни дават фалшиви ЕГН-та или имена, когато сключват еднодневни трудови договори за бране на земеделска 
реколта. Това са установили от Главната инспекция по труда при анализи на въведените през 2015 г. еднодневни договори. 
 
Анализът, изготвен за социалния министър Ивайло Калфин, ще бъде обсъден в понеделник на тристранка. 
 
Хората лъжели за данните си от страх да не ги лишат от помощи за безработица или социални помощи, въпреки че според 
Кодекса на труда при работа на еднодневен договор тези права не се губят, пише в анализа. Фалшивите ЕГН-та обаче 
пречели на работодателите да внесат коректно осигуровките за пенсия и те няма да бъдат взети предвид при изчислението 
на пенсиите им в бъдеще. 
 
Други безработни пък направо отказвали да сключват еднодневни договори, за да не си загубят социалните помощи, пише 
още в анализа на Румяна Михайлова. Страховете на хората се засилвали от това, че трябва да декларират пред бюрото по 
труда колко пари са получили от еднодневни договори. Заради това се предлага това задължение на безработните да 
отпадне. 
 
81 000 еднодневни договори са били заявени от земеделски производители през втората половина на 2015 г., когато 
текстовете за тях влязоха в сила. 
 
От тях не са били употребени около 8000 договора. 
 
Еднодневните договори бяха въведени миналата година, за да могат безработни да бъдат наемани легално за кампании 
по бране на плодове и зеленчуци. При тях се внасят осигуровки, но хората не губят право на помощи. 
 
 
√ Горанов се цели в 0,5% дефицит 
 
 
Прогнозата е 2,7 на сто ръст на икономиката през 2019 г. 
Плавно свиване на бюджетния дефицит до 0,5% през 2019 г. планира финансовият министър Владислав Горанов. На сайта 
на ведомството е обявена за обществено обсъждане средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. 
 
От документа става ясно, че разчетите са дефицитът на хазната да се свие до 1,4% през 2017 г. , до 1% през 2018 г. и до 0,5% 
от БВП през 2019 г. 
 
Икономическият растеж пък ще се повишава, като целта е той да се вдигне до 2,7% през 2019 г. 
 
Максималният размер на новите пенсии ще бъде премахнат от 1 януари 2019 г. За старите пенсии обаче горна граница пак 
ще има, но тя ще се повиши до 1040 лв. За 2017 г. и 2018 г. таванът на парите за старост остава 910 лв. 
 
От 1 юли 2017 г. индексирането на парите за старост ще бъде заменено от преизчисляване на всички пенсии, като ще се 
повиши тежеста на 1 г. осигурителен стаж. Така по новата формула се планира увеличението им да бъде съответно: 2017 
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г. - с 1,6%; 2018 г. - с 3,1% и 2019 г. - 2,9%. Със същите проценти ще растат социалната пенсия за старост и минималната 
пенсия за стаж и възраст. 
 
Осигурителната вноска за фонд “Пенсии” ще расте с по 1%. Така от 1 януари 2017 г. вноските за пенсия ще бъдат 18,8%, а 
от 2018 г. - 19,8%. Целта на тази мярка е да се намали дефицитът в бюджета на Държавното обществено осигуряване и 
субсидирането му от държавния бюджет. 
 
Минималната работна заплата от 2017 г. се предвижда да бъде увеличена на 460 лв. Диференцираният минимален 
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица ще се увеличи до 550 лв. за 2017 г. и на 600 лв. за 2018 г. 
 
Хазната ще дава повече за училища и детски градини 
Още от 2017 г. държавата ще вдигне стандартите си за финансиране на дейности, които е възложила за изпълнение на 
общините. Това предвижда проект на МС за стандартите за делегираните дейности, обявен за обществено обсъждане. 
 
Държавните служби в населените места ще получат 15,2 млн. лв. повече. Нови 1,8 млн. лв. към бюджета за 2016 г. ще 
финансират увеличаване на броя на обществените възпитатели към местните комисии за борба с противообществените 
прояви на малолетните, за денонощни оперативни дежурни и др. дейности в сектор “Сигурност”. 
 
В сферата на образованието се планират със 700 млн. лв. повече, като с част от тях ще се финансира целодневната 
организация на учебния процес в 7-и клас и назначаването на още учители в детски градини. За детските кухни и 
увеличаване на броя на здравни медиатори в училищата се планират 600 млн. лв. допълнително. С 11 млн.лв. повече ще 
се осигури откриването на нови центрове за хора с увреждания и центрове за настаняване от семеен тип. 
 
 
 
Труд 
 
√ Висшето поскъпва, таксите скачат между 40 и 370 лв. 
 
Драстично скачат таксите за висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Бъдещите юристи вместо 
досегашните 500 лв. на година ще трябва да плащат по 739 лв. За задочниците поскъпването е от 185 на 440 лв. 
Желаещите да учат педагогика задочно вместо досегашните 115 лв. ще плащат по 485 лв. (същата е новата такса и за 
редовно обучение). С 40 лв. повече ще плащат и учещите публична администрация, туризъм и икономика. 
Това предвижда проект за утвърждаване таксите в държавните висши училища за учебната 2016-2017 г., който 
Министерският съвет предстои да гласува. 
И в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ са вдигнати таксите за филолози (от 420 лв. на 560 лв.) и педагози (от 
420 на 560 лв.). Няма увеличение за специалностите психология, философия, право и политически науки. Студентите в тези 
направления ще плащат годишно по 560 лв. Университетите във Велико Търново и Шумен са решили да не пипат 
плащанията. Там таксите остават без промяна. 
Медицинският университет в София също запазва миналогодишните си такси - по 900 лева годишно ще плащат трите 
основни магистърски специалности: медицина, фармация и дентална медицина (за българи и граждани на други страни 
от ЕС). По 8000 евро ще дават чуждестранните студенти, които учат на английски език. 
 
 
 
√ Студентските кредити ще бъдат облекчени, ще отпускат и заеми за обучение в чужбина 
 
Предвиждат се нови облекчения за студентските кредити, сред които значително опростяване на формулярите и 
допълнителните условия за опрощаване на кредити, отпуснати на студенти и докторанти. Това беше съобщено на среща 
на министъра на образованието и науката Меглена Кунева със студенти от Медицинския университет в Плевен. 
Друга мярка е възможността да се отпускат кредити за обучение в чужбина, съобщиха от МОН, цитирани от БГНЕС. 
Тези предложения ще залегнат в проекта за поправки на Закона за кредитиране на студентите и докторантите, обсъдени 
миналата седмица в МОН с всички заинтересовани страни – търговските банки, Министерството на финансите, 
Националната агенция по приходите и Националното представителство на студентските съвети. Проектозаконът е 
предвиден в законодателната програма на Министерския съвет на Република България за 2016 година. 
Самите студенти обявиха, че ще настояват за по-ниски лихви при отпускането на студентски кредити, каквато е практиката 
в съседни държави. На срещата в Медицинския университет беше обсъждана и темата за приоритетните специалности 
след промените в Закона за висшето образование. Медицината не е сред тях, защото едновременно има и търсене от 
студентите, и реализация след завършването. Много е хубаво, че не сте приоритетна специалност и няма нужда да бъдете 
подпомагани. Вие имате 100% заетост, коментира министър Кунева. По думите й Медицинският университет в Плевен, 
който е с висок рейтинг – 8.49, максимално се е възползвал от автономията си и дава качествено образование. 
Министърът съобщи пред преподавателите и студентите новината, че новооткритият факултет по фармация на МУ - Плевен 
тази есен ще може да приеме 30 души. Заради съдействието за откриването на факултета, ректорът проф. д-р Славчо Томов 
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връчи на вицепремиера Европлакет за изключителни заслуги. Министър Кунева разгледа Телекомуникационния 
ендоскопски център в Университета, където студентите се обучават с най-модерни технологии. Тя посочи, че реформата в 
системата на висшето образование, както и Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж” дават 
възможност за финансиране на повече студентски стажове, стипендии за постижения в науката, парите за докторанти и 
пост-докторанти. Министър Кунева изрази задоволство, че в Плевен се подготвят много чужди студенти, които стават 
посланици на България по света след дипломирането си. Тя апелира да бъдат привлечени и българи от нашата диаспора, 
които искат да учат медицина у нас. 
 
 
 
Сега 
 
√ Отношенията между България и Турция пак се обтегнаха 
 
Съвместното заседание на двете правителства няма да се състои 
 
Съвместното заседание на правителствата на България и Турция на 24 април няма да се състои. То е било отложено за 
неопределено време. Информацията беше потвърдена от външното министерство, но засега няма официално обяснение 
за причината. За първи път за подготвяното заседание се разбра по време на посещението на турския премиер Ахмет 
Давутоглу в края на м.г. В началото на април военният министър Николай Ненчев обяви, че датата е 24 април и ще се 
проведе в Анкара. Самият Ненчев планираше разговор с турския си колега, за да го уведоми за нова ограда по граничната 
бразда и включването на армията в охраната на границата. Такива срещи той проведе с колегите си от Македония, Сърбия, 
Румъния и Гърция.  
 
По неофициална информация прибързването на Ненчев е вбесило МВнР, тъй като вече е било ясно, че такова заседание 
няма да има. Причината е охлаждането на дипломатическите отношения между София и Анкара след посещението на 
Давутоглу. Това стана, след като на 21 февруари България изпрати нота до Турция да отзове аташето си по религиозните 
въпроси в консулството в Бургас Угур Емироглу. Турският дипломат е бил акредитиран като аташе по социалните въпроси, 
докато в по-голямата част от времето, прекарано в България, се е занимавал с религиозна дейност. В отговор Анкара поиска 
да бъде отзован първият секретар в генералното ни консулство в Истанбул.  
 
Малко преди това стана ясно, че Турция е забранила на Ахмед Доган и ключови фигури от ДПС да влизат в страната. От 
външно министерство са направили опит да разберат каква е причината, но комуникацията с турския посланик у нас 
Сюлейман Гьокче е била изключително трудна. Вероятно това е причината и за първи път на 11 март българският външен 
министър Даниел Митов да забрави дипломатичния тон. "Оставил съм на турския си колега Мевлют Чавушоглу, когото 
много уважавам, да реши дали присъствието на посланик Сюлейман Гьокче е полезно за нашите отношения, заяви Митов.  
 
Въпреки провала на срещата в Анкара българската страна се надява да бъде финализирано двустранното споразумение за 
връщане в Турция на граждани на трети страни, които са влезли у нас. То е част от споразумението между ЕС и Анкара. В 
него е записано изрично, че Турция ще охранява границата си, за да не влизат у нас мигранти. 
 
 
√ 200 хил. безработни са намерили препитание през 2015 г. 
 
Близо 57 000 младежи са започнали работа в рамките на 4 месеца 
 
През миналата година малко над 200 хил. българи са започнали работа на първичния пазар на труда, или с 10 хил. повече 
от плана, сочи отчетът за изпълнението на бюджета на министерството на труда. Близо 57 хил. младежи до 29 г. са 
започнали работа до 4 месеца след като са се регистрирали в бюрата по труда. От тях почти 15 хил. са работили на 
субсидирани позиции. Срокът от 4 месеца е ангажимент на страната ни в изпълнение на младежката гаранция, по която 
Брюксел е отпуснал финансиране от 56 млн. евро.  
 
В края на декември 328 921 българи са без работа в бюрата по труда, като спрямо началото на годината са намалели с 35 
хил. души. 10% средно е безработицата за м.г. Неактивните българи - които не учат и не работят - между 15 и 64 г. са близо 
1.5 млн. души, или 31 на сто от всички в тази възрастова група. От тях 166 хил. са обезкуражените хора - не търсят работа, 
защото нямат надежда, че ще намерят. Те обаче намаляват с над 19 хил. за една година.  
 
Проблем на пазара на труда остават продължително безработните - те са над 40% от всички регистрирани според отчета 
на ведомството на Ивайло Калфин. За другата уязвима група - хората над 55 г., от министерството посочват, че страната ни 
е изпълнила националната си цел за заетост, защото близо 551 хил. българи в предпенсионна възраст работят, а това е 
почти 56 на сто от хората в тази група. Въпреки оптимистичната констатация на МТСП безработните над 50 години се 
увеличават като дял от общия брой на хората в бюрата по труда до 40 на сто.  
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БЮДЖЕТ 
 
От планираните за годината малко над 73 млн. лв. за субсидирана заетост са изхарчени близо 66 млн. лв. За социални 
помощи са изразходвани 183 млн. лв., а за интеграция на хората с увреждания - над 193 млн. лв. Средно на месец 52 300 
души получават социални помощи, което за годината е струвало над 53.1 млн. лв. Най-голямата програма на 
министерството е за социалното включване - по нея са изразходвани 605 млн. лв. Оттук се финансират семейните помощи 
за деца - миналата година са давани детски на над 741 хил. семейства. Еднократната помощ при раждане на дете е 
изплатена за 67 523 деца - тук има неизпълнение спрямо заложените 80 хил. помощи за новородени. След постоянното 
нарастване в последните години, през 2015 г. помощта за майките студентки - в размер на 2880 лв. - е раздадена на 
значително по-малко жени - с над 41%. Причината е, че от края на юли бе въведено условие да се изплаща половината от 
сумата при записване на следващия семестър. Така за м.г. 4236 майки студентки са получили еднократна помощ за 
отглеждане на дете до 1 г., а през 2014 г. бяха над 7200. 
 
 
 
√ ЧЕЗ пита клиентите искат ли друг доставчик на ток 
 
ЧЕЗ разпраща на абонатите си електронна анкета тип "знаете ли какво е свободен пазар на ток". С допитването, свързано 
с либерализацията от 1 април и за домакинствата, електрокомпанията иска да разбере дали клиентите й смятат да се 
възползват от правото си да сменят доставчика си и какви са очакванията им за цените, качеството на услугите и 
сигурността на доставките. 
 
Анкетата пита от какво се притесняват абонатите, като сред възможните отговори са промени в цените, подвеждащи 
клаузи в договорите, фалит на доставчика, злоупотреба с лични данни и др. Планирате ли да се възползвате от 
възможността за избор на търговец на електроенергия, пита ЧЕЗ.  
 
Преди дни шефът на енергийния регулатор Иван Иванов посочи, че не очаква бум на желаещи в близко бъдеще. Много 
експерти са на същото мнение, а причините са неясните процедури, липсата на разяснителна кампания, ценовите 
неизвестни и др. 
 
 
√ Българският туризъм записа рекорден за ЕС спад 
 
Основната причина е отливът на руснаци, но браншът очаква силна 2016 година 
 
Трупат се все по-противоречиви данни за българския туризъм. По данни на Евростат страната ни е с най-голям спад на 
нощувките в целия ЕС за изтеклата година. Намалението не е драстично - то е само с 1.4%, но е факт, че само четири 
държави от ЕС отчитат отлив и нашата е сред тях. В същото време Румъния печели "точки". Северната ни съседка отчита 
16% повече туристически нощувки за 2015 г., което е рекорд за Евросъюза. И Словакия се радва на отлични резултати - с 
над 12% повишение. Средно за 28-те страни членки ръстът на заетите легла за 2015 година е 3.2% на сто. На второ място 
след България по спад на нощувките са Латвия с 1.2% и Естония с 0.5%.  
 
В същото време много чуждестранни класации и медии дават ласкави отзиви за България като място за почивка, като 
открояват прекрасната природа и ниските цени. България е третата най-гостоприемна страна в Европа след Словакия и 
Сърбия, твърди например порталът Hotel.info, който е направил рейтинг за съотношението цени-качество на хотелските 
услуги на базата на отзивите на гостите. Той е доста представителен - Словакия например е станала №1 в тази класация с 
гласовете на над два милиона посетители. След България изостават страни като Гърция, Швейцария и Полша.  
 
България фигурира и в друга скорошна класация - на сайта roughguide.com за най-прекрасните девствени плажове в 
Европа. Там в челната десятка е поставен Синеморец като изключително красиво и спокойно място, като се отбелязва, че 
такова съчетание вече е рядкост за Българското Черноморие.  
 
На какво всъщност се дължи слабата "реколта" през 2015 г.? При това Евростат отчита 1.4% спад на нощувките, а броят на 
туристите е намалял далеч по-отчетливо, със 7.5%, коментира пред "Сега" директорът на Института за анализи и оценки в 
туризма Румен Драганов. По думите му през изтеклата година у нас са влезли 7.45 млн. туристи, а спадът се дължи изцяло 
на отлива на руснаци. Равносметката сочи 150 хил. руски туристи по-малко. Това се дължи на влошените отношения между 
Русия и ЕС, довели и до взаимно налагане на санкции. 
 
ОПТИМИЗЪМ  
 
За 2016 г. обаче туроператорите виждат огромни ръстове на заявките и резервациите. Според експерти причината за това 
са скорошните терористични събития, които са довели до отлив на туристи от дестинации като Египет, Тунис и Турция. По 
думите на Драганов обаче заявките за настоящата година показват и завръщане на руснаците по родните курорти. "Заради 
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разрива в отношенията между Турция и Русия съседната ни държава ще загуби руските си туристи", каза Драганов и обясни, 
че останалите любими и достъпни дестинации за руснаците са България, Гърция и Кипър. 
 
 
√ Продажбата на ВМЗ и "Кинтекс" пак се отлага 
 
ВМЗ-Сопот и оръжейният търговец "Кинтекс" ще бъдат приватизирани до 2-3 години, а приходите от продажба на 
държавни активи ще растат. Това е заложено в новата средносрочна бюджетна прогноза, подготвена от Министерството 
на финансите - за периода 2017-2019 г.  
 
В плановете за приватизация за догодина са включени "Транзитна търговска зона Варна", "Булгарплодекспорт", "НИТИ", 
"Пазар за плодове и зеленчуци", "Институт по маркетинг". През 2018 г. трябва да приключат сделките за Вазовските 
машиностроителни заводи, "Научни изследвания по геодезия и фотограметрия", "Слънчев бряг" и др. МФ е оставило за 
2019 г. намирането на частни инвеститори за "Кинтекс", "ГУСВ", "Пловдивпроект". 
 
Със смените на властта "ВМЗ-Сопот" ту влиза, ту излиза от плановете за приватизация. Преди два месеца зам.-министърът 
на икономиката Даниела Везиева коментира, че "държавата няма намерение да пусне за продажба предприятието. 
Според Владимир Каролев, който е съветник на министър Божидар Лукарски, няма никакви причини "ВМЗ-Сопот", както и 
"Кинтекс" да останат държавни. Двете дружества не фигурират в тазгодишния план за продажби на Агенцията за 
приватизация.  
 
В последните години ресорната агенция е доста пасивна и не успява да изпълни планираните приходи от раздържавяване. 
Според средносрочната прогноза на МФ и в идните години няма да има особено оживление. Догодина се очакват 17.3 
млн. лв. приходи от приватизация, за 2018-а - 55.6 млн. лв., а през 2019 г. постъпленията ще са около 19 млн. лв. 
 
 
√ Влиза ли България в "дългова спирала" 
 
Предстоят все по-големи плащания по държавните заеми, а развитието на икономиката и източниците на 
финансиране остават под въпрос 
 
Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика 
 
Дебатите и оценките за емисиите на държавни ценни книжа (ДЦК) обикновено кръжат около условията по тях - 
инвеститорски интерес, постигната доходност, одобрени поръчки, срочност и т.н. По-рядко се обсъждат причините за 
трупането на нов дълг и дали то може да бъде избегнато, а още по-рядко се коментира какво ще се случи, когато дойде 
време за връщане на задълженията.  
 
Към края на януари 2016 г. България има публичен дълг в размер на 25.7% от прогнозния БВП за годината. Това е 
сравнително ниско - особено на фона на средното за ЕС. При липсата на сериозни външни и вътрешни шокове това 
позволява безпроблемното рефинансиране на задълженията. Не трябва да забравяме обаче, че размерът не е 
единственият проблем  
 
Да си припомним, че Румъния и Латвия неотдавна фалираха (т.е. имаха нужда от спешни спасителни заеми от МВФ, ЕЦБ и 
ЕК) с дългове от съответно 16% и 10% от БВП.  
 
Важно е номиналното увеличение на публичния дълг да е около номиналния ръст на икономиката, т.е. да не расте по-
бързо. За съжаление от 2010 г. дългът расте с по-висока скорост от икономиката. Изключение прави само 2015 г., когато 
икономиката се развиваше по-добре от очакваното благодарение на мощни "попътни ветрове" - по-доброто икономическо 
развитие на страните от ЕС, ниските цени на горивата, обезценяването на еврото и др. През останалите години ръстът на 
дълга значително изпреварва този на българската икономика, което логично води и до бързото му увеличение и в 
абсолютни стойности, и като процент от брутния вътрешен продукт. За периода от 2008 г. до 2015 г. тежестта на държавните 
задължения реално се е удвоила - от 13% до близо 26% от БВП. 
 
През последните години дългът освен че нараства значително - от близо 6 млрд. лв. към края на 2011 г. до 11.6 млрд. лв. 
към края на 2015 г., - променя и структурата си. Така например делът на дълга в евро и лева се увеличава от 81.6% към  
2011 г. до 98.9% към 2015 г. По този начин  се намалява значително валутният риск от дълговото бреме за бюджета както 
по отношение на лихвените плащания, така и по отношение на плащането на главницата. Това е така поради фиксирания 
валутен курс на лева към еврото, а разходите за обслужването му - лихвите, стават по-предвидими. Промяната в лихвената 
структура на публичния дълг също е в посока към по-голяма стабилност и прогнозируемост - 93.3% от дълга към 2015 г. е с 
фиксирана лихва в сравнение с 82.4% към 2011 г.  
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В същото време правителството взима все повече външни заеми и към края на 2015 г. те са 68% от общите задължения 
(през 2011 г. са 59%). От една страна, това е добра новина, тъй като България става разпознаваема на международните 
капиталови пазари и интересът на чуждестранните инвеститори към българските ДЦК расте. Това се вижда и от 
намаляващия дял на външния дълг, който се държи от местни финансови институции. Този дял се свива от 44.5% към 2011 
г. до под 33% към 2015 г. Нещо повече - намаляването на дела от външния дълг, който се държи от местни банки, е по-
голямо, което означава, че други финансови институции, например пенсионни фондове и застрахователни компании, 
проявяват по-голям интерес.  
 
Това не е изненадващо, като се има предвид, че банковите инвестиции в ДЦК се увеличават от 4 млрд. лв. в края на 2011 
г. до близо 10 млрд. лв. към края на 2015 г., докато инвестиции само във външен дълг се увеличават с около 1 млрд. лв. 
Същевременно инвестиции в ДЦК, деноминирани в лева, растат с около 2 млрд. лв., което показва ясно предпочитание 
към инвестиции на местния дългов пазар вероятно заради сравнително по-добрата им доходност.  
 
Една от възможностите да се финансират плащанията по дълга е фискалният резерв. Той за това и е създаден - да осигури 
безпроблемно обслужване на дълга в краткосрочен план, до 1 година. Към края на 2015 г. фискалният резерв е 6.8 млрд. 
лв., без вземанията от европейските фондове, докато в края на 2011 г. той е едва 5 млрд. лв. Тук трябва да се има предвид, 
че част от средствата в него са целеви, включително т.нар. Сребърен фонд, резерв на НОИ, резерв на НЗОК, фондовете за 
"Козлодуй" и т.н., т.е. те не могат да се използват за дългови плащания. Все пак ръстът на общия резерв последните години 
дава известна гъвкавост при управлението на дълга, тъй като може да се вземе най-доброто решение - рефинансиране 
при пазарни условия, поемане на нов дълг (заради бюджетни дефицити и/или еднократни разходи) и/или използване на 
средствата от резерва. 
 
Заедно с увеличаващите се резерви обаче растат и предстоящите плащания на главници по дълга. Така например при 
фискален резерв от 5 млрд. лв. и брутен държавен дълг от близо 6 млрд. лв. към края на 2011 г. плащанията по главници 
в периода 2012-2021 г. са в размер на 7.4 млрд. лв. Към края на 2015 г. картината е значително по-различна - фискален 
резерв от 6.8 млрд. лв., брутен държавен дълг от 11.6 млрд. лв., но и предстоящи плащания по главници в периода 2016-
2025 г., които са близо два пъти по-големи - 14.5 млрд. лв. Разбира се, в следващите години ще има нови емисии на дългове 
и в предстоящия 10-годишен период сумата от 14.5 млрд. лв. ще нарасне допълнително. 
 
Абсолютният размер на дълга е плашещ само ако икономическият ръст не е достатъчно висок, за да компенсира по-
високите задължения. Така например през 2012 и 2014 г., когато няма падежи на външен дълг, дължимата главница 
представлява 0.7-0.8% от БВП за съответната година. През 2013 и 2015 г., когато има падеж на външен дълг, главниците 
представляват 2.1-2.3% от БВП за съответната година.  
 
Използвайки прогнозите за ръст на икономиката от Средносрочната бюджетна прогноза, може да се изчисли каква ще е 
тежестта на главниците по дълга в периода 2016-2018 г. От данните се вижда, че дължимата главница е в размер на 1.2-
1.3% от БВП през 2016 и 2018 г., когато няма падеж на емисии външен дълг, и 2.9% от БВП през 2017 г., когато има. Това 
значително увеличение в сравнение с периода 2012-2015 г. може да стане и по-голямо, ако държавата междувременно 
емитира нови едно- и двегодишни ДЦК.  
 
Ако икономическият растеж изненада приятно, както през 2015 г., тежестта на тези плащания за бюджета ще е по-малка. 
Въпреки това еднократните ефекти, които стимулираха икономиката през миналата година, най-вероятно ще имат 
ограничено влияние, ако изобщо имат, през тази и следващите години. Икономическият растеж може да бъде стимулиран 
и чрез провеждането на дълго отлагани реформи, които подобряват бизнес и инвестиционната среда, но опитът от 
последните години и неразбирателството между коалиционните партньори в правителството не дават повод за оптимизъм 
в тази посока.  
 
Ако трябва да обобщим, размерът на публичния дълг е сравнително нисък на фона на останалите страни от ЕС, но това не 
е гаранция за безпроблемното му управление. В периода след кризата той се удвоява, с което значително се увеличават и 
предстоящите плащания по главниците в следващите няколко години. Продължаващото трупане на бюджетни дефицити, 
което води до нови дългове, и недостатъчните фискални резерви на фона на предстоящите дългови плащания също не 
носят добри новини. 
 
 
 
Монитор 
 
√ МВР засилва проверките по пътишата заради агресията 
 
МВР ще засили още повече контрола по пътищата срещу агресията. Това заяви БНТ началникът на "Пътна полиция" 
комисар Бойко Рановски. Според него, трябва да се вземат всички мерки за извеждане на агресивните шофьори от пътя. 
Той коментира и идеята катаджиите да взимат процент от наложените глоби на пътя като начин за борба с корупцията. 
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Комисар Рановски заяви, че мерките на "Пътна полиция" в тази насока работят и не трябва всички полицаи да се поставят 
под общ знаменател. 
"Това, което се предприема е да се изведат от пътищата най-агресивните водачи. Броят на загиналите и ранените е огромен 
за нашата територия. Така не може повече. Дали контролът ще е физически, дали с автоматизирани технически средства, 
но всички тези водачи трябва да си получат наказанията. Контролът ще бъде засилен. От началото на тази година имаме 
1582 тежки произшествия, 144 загинали, 1896 ранени. Усилията, които полагаме считаме, че са правилни. Имаме 
намаление за същия период за миналата година", каза Рановски. 
 
 
√ Държавата погна чиновници за неплатени наеми 
 
Гони ги с полиция, праща им ЧСИ заради борчовете 
 
Държавните институции масово са стартирали процедури по събиране на борчове от некоректни наематели, които се 
ширят във ведомствени жилища без да плащат за това. Въпреки че апартаментите са им отдадени за ползване на 
символични цени, някои от служителите в администрацията, на които се дават жилищата, са задлъжнели с огромни суми 
от неплатени наеми, установи проверка на Агенция „Монитор“. 
От администрацията на МС например са предприели крайни мерки срещу петима души, натрупали общи дългове в размер 
на 30 624 лв., отчетоха от „Дондуков“ 1 в отговор на запитване на вестника. До наглите наематели вече са изпратени 
уведомителни писма и нотариални покани. Издадени са и заповеди за принудителното им извеждане от квартирите, като 
изпълнението трябва да се направи от полицията. В същото време в съда са заведени искови молби за събиране на 
дължимите пари. След одобрението им тарикатите могат да се окажат с блокирани банкови сметки или да бъдат навестени 
от частни съдебни изпълнители (ЧСИ). Освен това от момента на едностранното прекратяване на договорите 
докато ключовете за апартаментите не бъдат върнати 
на борчлиите ще бъдат начислявани суми за наем на пазарни, а не преференциални цени.Иначе цените за служителите в 
администрациите на държавните ведомства обикновено са наполовина. От общо 77 апартамента, с които разполага МС в 
София, 66 са отдадени под наем. В касата на „Дондуков“ 1 от наеми през 2015 година пък са постъпили 76 639 лв. Излиза, 
че чиновниците в МС се бъркат средно за ползване на служебна квартира в столицата с под 100 лв. Подобни са сумите, с 
които олекват служителите в централната администрация от МТСП, МОН и МЗХ. Още по-ниски са наемите в провинцията. 
63 лв. е средната цена, на която отдава своите 41 апартамента и тавански помещения Пристанище – Варна. Пристанищният 
комплекс в Русе, който също е под шапката на транспортното министерство пък събира съвсем символични суми. 
Приходите му за 2015 година от наеми възлизат на едва около 4 000 лв., като в момента се ползват девет от общо десетте 
му квартири. 
И докато ръководствата на двете пристанища не се сблъскват с некоректни платци, то Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ (НКЖИ) трябва да си събере 38 бона от общо 56 задлъжнели наематели. 
Освен сред чиновниците в МС и железничарите, борчлии има и в магистратските среди. Двама представители на органите 
на съдебната власт, които ползват ведомствени жилища на Министерството на правосъдието са натрупали дългове към 
ведомството в размер на 2141,82 лв. Грижи на ведомството създават и 11 обитатели на жилища, предоставени на Главна 
дирекция „Изпълнение на наказанията“ за ползване от персонала във Варненския затвор. Натрупаните от тях борчове от 
наеми и неплатени сметки за ток възлизат на 11 593,98 лв. От МП отчетоха, че са предприели мерки, включително за 
принудителното освобождаване на жилища от некоректните платци и даването им на съд. Предвид тежките им семейни 
и здравословни проблеми, на част от наемателите, включително от персонала на варненския затвор пък бил предложен 
погасителен план за разсрочено плащане 
Преди време стана ясно, че некоректни наематели има и сред депутатите. Неколцина народни избраници от предишното 
42-ро НС натрупаха борч към парламента от над 2500 лв. за ток, парно и вода, начислени за ведомствените апартаменти, 
които са обитавали. Година след първия звънец в 43-тото НС пък един вече бивш депутат продължаваше да разиграва 
парламентарното ръководството, като отказваше да върне ключовете от квартирата. 
Както съобщи Агенция „Монитор“ наематели, ползващи общински жилища на тънки цени създават проблеми и на 
местните управи. Оказа се, че хора с доходи от близо 1000 лв. на месец, собственици на имоти за 100 000 евро или 
работещи в чужбина нашенци завличат кметствата с неплатени наеми и битови сметки, докато хиляди социално слаби без 
дом чакат ред за настаняване. Само в четири областни града - Пазарджик, Велико Търново, Варна и Кюстендил, 
натрупаните дългове за наеми и сметки възлизат на 300 000 лв. 
Тарифите най-високи в екоминистерството, част от квартирите пустеят 
 
Не във всички държавни ведомства служителите могат да се доберат до служебно жилище, което да ползват, бъркайки се 
с под стотачка на месец. 
Първото място по най-високи наеми държи екоминистерството. Средната месечна сума за ведомствените жилища достига 
182 лева. Не дотам символични са и наемите в МФ и Министерството на транспорта (МТИТС), които разполагат с по 8 
жилища. Средната цена, на която двете министерства, както и МВнР отдават апартаменти е около 145 лв., става ясно от 
отчетените от тях пред Агенция „Монитор“ приходи от наеми. Ключът излиза още по-солено на служителите на 
президентството - 169 лв. на месец. Иначе администрацията на „Дондуков“ 2, която е събрала от наеми през 2015 година 
20 270 лв. разполага с 13 жилища. От тях в момента се ползват 10. Вероятно по-високите наеми, предлагани за служителите 
на някои държавни структури са причината част от апартаментите им да са свободни. Така например, в момента не са заети 
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двете жилища на енергийното министерство, както и три от апартаментите в столицата на МФ. И понеже от там преценили, 
че жилищата не им трябват, до края на юли стопанисването на седем от тях щяло да бъде прехвърлено на друго ведомство 
или апартаментите щели да бъдат върнати на областната управа. За разлика от мераклиите да наемат служебна квартира, 
не липсват обаче кандидат-купувачи за жилищата на МФ. Съгласно Закона за държавната собственост, за последните пет 
години софийската областна управа е реализирала сделки по продажбата без търг на девет жилища на министерството. 
Те са закупени от служители в МФ със стаж в администрацията му поне от три години. От продажбите са били реализирани 
приходи за ведомството в размер на 480 215 лв. Което означава, че средната цена за държавните служители е повече от 
промоционална - около 53 000 лв. 
Липса на наематели отчитат и други ведомства. 
Цели 32 жилища на МП не са отдадени към момента. Само две пък са наети от общо осемте квартири в София и Бургас на 
МЗХ. За сметка на това и сред земеделските експерти се е намерил купувач, който се е сдобил с апартамент за 111 937 лв. 
през 2012 година. Въпреки тънките оферти от стотина лева, не са заети всички апартаменти и на МК. Повереното на Вежди 
Рашидов ведомство търси наематели за три от деветте си жилища. От общо десетте квартири на МТСП пък са заети едва 
шест. Подобно е положението и с 33-те ведомствени жилища на МОН. Съгласно заповед от 1993 година на министъра, на 
СУ са били предоставени 11 квартири, на 91 немска гимназия – 4, а на 73 СОУ - 1. Така за служителите на МОН са останали 
17 жилища, от които под наем в момента се ползват 13. 
 
Железниците хазяин N1 
 
Оказва се, че с най-много ведомствени жилища за своите служители в страната разполага НКЖИ – общо 1787. Към момента 
от наематели се ползват 1301 от тях, като приходите за компанията за 2015 година от квартирантите възлизат на почти 
половин милион лева. Отделно само за последните пет години са били продадени 84 жилища на НКЖИ със средна площ 
около 50 квадрата, от което са реализирани допълнителни постъпления в размер на 2 573 000 без ДДС. 
Сред по-солидните наемодатели е и МВнР, което разполага със 136 жилища – почти, с колкото подсигурява и парламентът 
престоя в столицата на депутатите от провинцията. От наемите за жилищата, намиращите се предимно в столичните 
квартали „Изток“ и „Овча купел“, където неотдавна бе вдигната нова кооперация за дипломатите, Външно си докарва 
годишно по около четвърт милион лева. С цели 119 квартири разполагат и чиновниците в правосъдното министерство, 
което е събрало от наеми през 2015 година 110 311 лв. 
На другата крайност обаче е спортното министерство. Управляваното от Красен Кралев ведомство разполага с едва един 
апартамент, при това простиращ се върху скромните 40 квадрата в отдалечения от центъра на столицата блок 26 в квартал 
„Банишора“. 
320 военни на опашка за квартира 
 
Точно 320 молби от военнослужещи за наемане на жилище на МО под наем на преференциална цена е разгледала в края 
на 2015 година, специално създадена за целта комисия към силовото ведомство. Апартаментите се намират в 12 града в 
страната. По-голямата част от тях са в София. И докато в някои райони в провинцията мераклиите се оказват по-малко, 
отколкото предлаганите служебни квартири, като във Враца, Шумен, Созопол, Стара Загора и Казанлък дори са липсвали 
такива, то в столицата за покрив над главата си срещу символична сума са се борили по двама военнослужещи. При 
класирането били взети предвид различни критерии, като чина на военния, стажа му в редиците на армията и числеността 
на неговото семейство. За един или двама души се полагал двустаен, а за трима - тристаен апартамент. Наемите, които се 
искат от военните са повече от символични. Както между впрочем и цените при продажбите на жилища, за които те се 
ползват с предимство пред кандидатите извън системата, особено в районите, в които някогашните казарми отдавна 
пустеят. 
 
 
 
√ Глобяват одиторите с 10% от оборота за калпава проверка 
 
Одиторите ще бъдат наказвани с глоба или имуществена санкция в размер на до 10% от чистите им приходи от продажби 
за предходната финансова година, ако са написали доклад, който се разминава със събраните доказателства. Същата е 
санкцията и в случите, в които не са спазили одиторски стандарти, изискванията за независимост и липса на конфликт на 
интереси, максималният срок за одита, изискванията за ограничение на възнагражденията, професионалната тайна и 
други. Това предвижда проекта на изцяло нов Закон за финансовия одит, публикуван за обществено обсъждане от 
Министерството на финансите. Минималната предвидена санкция е 2000 лева. 
Допуска се одиторът да консултира и по данъчни теми своя клиент. Според проекта минималният срок за договор за 
задължителен одит е три години. Въвежда се ограничение за максимален срок за одиторско дружество за одит на 
предприятие от обществен интерес. Той е до 7 години, като за отговорния одитор този срок е 4 години. 
Новият закон е част от поетите ангажимента от страната ни към ЕК във връзката с процедурата на ЕК по 
макроикономическите дисбаланси в икономиката. Тя беше засилена след фалита на КТБ. Според мотивите на финансовото 
министерство с проекта се цели подобряване на контрола върху задължителния одит на корпоративните финансови 
отчети, засилване на надзора върху одиторските компании и гарантиране на споделена отговорност в случаи на измами и 
некоректно отчитане. 
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√ Търговското салдо и инфлацията приковават вниманието през седмицата 
 
В понеделник ще заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество, а в четвъртък - Консултативният 
съвет за национална сигурност на тема киберсигурност 
 
 
Външната търговия на България към края на февруари и инфлацията през март привличат вниманието през новата 
седмица. 
 
В понеделник (11 април) в сградата на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. 
 
В дневния ред на социално-икономическите партньори е предвидено да бъдат разгледани Закон за изменение и 
допълнение на Закона за МВР и анализ от прилагането на разпоредбата на чл. 114 а от Кодекса на труда. 
 
Националният статистически институт (НСИ) ще публикува данни за вноса и износа на България през февруари. 
 
От националната статистика очакваме информация, касаеща местата за настаняване през февруари. 
 
В първия ден от новата седмица ще се проведе общото събрание на акционерите на Кредисимо АД, на което ще се обсъжда 
желанието на компанията да бъде делистната. 
 
Във вторник (12 април) НСИ ще оповести данни за инфлацията през март. 
 
За сряда (13 април) няма предвидени събития. 
 
За четвъртък (14 април) държавният глава Росен Плевнелиев свиква Консултативния съвет за национална сигурност. Той 
ще заседава от 10 часа на „Дондуков“ 2, като темата е „Национална политика за осигуряване на киберсигурност“. 
 
Участниците в КСНС ще обсъдят доклад на тема „Национална политика за осигуряване на киберсигурност. Изграждане на 
система, нормативно и финансово осигурена, за киберсигурност, защита и противодействие на кибератаки“, както и 
доклади относно „Организационни, функционални и ресурсни способности за противодействие на кибератаки“. 
 
На този ден акционерите на Сити Пропъртис АДСИЦ имат събрание. 
 
В петък (15 април) Българска народна банка (БНБ) ще публикува редовното си месечно издание „Информационен 
бюлетин“. Публикацията съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на 
България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. От него ще разберем какъв е бил размерът на 
свръхрезервите в банковата система през февруари. 
 
От НСИ очакваме данни за инвестиционна активност в промишлеността към март 2016 г. и годишни данни за доходите, 
разходите и потреблението на домакинствата и населението и окончателни данни за демографските процеси през 2015 г. 
 
В края на седмицата, по традиция, очакваме доклада на синдиците на Корпоративна търговска банка. 
 
За петък са насрочени общите събрания на акционерите на Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ, 
Тракийски памук АД, ЗСК-Лозово АД и Рой Пропърти Фънд АДСИЦ. 
В събота (16 април) пък ще се съберат акционерите на Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ. 
 
 


