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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Нова телевизия 
 
√ Минималната работна заплата става 460 лева 
Това реши правителството на днешното си заседание 
 
По-висока минимална заплата от догодина, но и по- висока вноска за пенсия. Това планира финансовото министерство.  
От първи януари догодина минималната заплата вече ще е 460 лева или с 40 лева повече от сега.  През 2018 и през 2019 
година обаче не се планира тя да нараства. 
 
За да се намали недостигът на пари в общественото осигуряване се налага повишение на вноските за пенсия с по 1 процент 
през 2017-а и 2018-а. През следващите три години правителството планира и повече разходи за отбраната и спешната 
помощ.  
 
Замитането на разговорите между бизнес и синдикати по темата "минимална заплата" не е добре за никого, казват и 
едните, и другите. А потърпевши са третите - хората с най- ниски доходи. Разпределят и сегашната, и с 40 лева по-високата 
бъдеща заплата трудно.  
  
На Павлина Владимирова й остават 4 години до пенсия. От 10 години взима минимална заплата като чистачка в 
строителната гимназия в Монтана. Примирява се. Бизнесът й обяснява, че системата е сбъркана - защото не се договаряла 
различна минимална заплата за различните професии. 
  
 „Възрастните хигиенистки получават повече от младите учени”, убеден е председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал Васил Велев. А синдикатите реагират на новата заплата от 460 лева с чувство за хумор. „Ние ръкоплещим на такива 
идеи”, заяви президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов. Според него „колкото по-скоро и колкото повече, толкова 
по-добре”. 
  
Бизнесът, обратно, иска ръстът да е плавен. „Трябва да се стигне до това увеличение за три години, а не за една”, смята 
Велев. Причината - минималната заплата много се доближавала до средната, на която хората се осигуряват. Заложените 
460 лева е много вероятно да се увеличат още, но се мисли с колко, затова в прогнозата е записано сигурното число. 
 
„Вероятно и в годините след 2017 година ще има увеличение, защото няма причина да се увеличава и изведнъж да спре”, 
заяви финансовият министър Владислав Горанов. По-високи в следващите две години ще бъдат и вноските за пенсия, които 
плащаме, но хората няма да усетят значително повишение. По-големият проблем, според синдикатите, е рязкото 
намаляване на вноските преди години. 
  
В пролетната прогноза, приета от кабинета, се предвижда след три години растежът на икономиката да достигне 2,7 на 
сто. Държавата крои планове и за по-малък дефицит в хазната и през 2019-та да стигне 0,5 на сто от БВП. Бизнесът иска 
дефицит нула още догодина и обещание за реформи. „Реформите трябва да са такива, че да се простираме според чергата 
си - да харчим толкова, колкото събираме в бюджета”, смята Васил Велев. 
 
Вижте репортажа с участието на Васил Велев тук. 
 
 
Блиц 
 
√ Минималната работна заплата става 460 лева 
През 2018 и през 2019 година обаче не се планира тя да нараства 
 
По-висока минимална заплата от догодина, но и по- висока вноска за пенсия. Това планира финансовото министерство. От 
първи януари догодина минималната заплата вече ще е 460 лева или с 40 лева повече от сега. През 2018 и през 2019 година 
обаче не се планира тя да нараства. 

http://novanews.novatv.bg/news/view/2016/04/20/145559/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-460-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-/
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За да се намали недостигът на пари в общественото осигуряване се налага повишение на вноските за пенсия с по 1 процент 
през 2017-а и 2018-а. През следващите три години правителството планира и повече разходи за отбраната и спешната 
помощ.  
 
Замитането на разговорите между бизнес и синдикати по темата "минимална заплата" не е добре за никого, казват и 
едните, и другите. А потърпевши са третите - хората с най- ниски доходи. Разпределят и сегашната, и с 40 лева по-високата 
бъдеща заплата трудно.  
 
На Павлина Владимирова й остават 4 години до пенсия. От 10 години взима минимална заплата като чистачка в 
строителната гимназия в Монтана. Примирява се. Бизнесът й обяснява, че системата е сбъркана - защото не се договаряла 
различна минимална заплата за различните професии. 
 
„Възрастните хигиенистки получават повече от младите учени”, заявява пред Нова телевизия председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. А синдикатите реагират на новата заплата от 460 лева с чувство за 
хумор. „Ние ръкоплещим на такива идеи”, заяви президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов. Според него „колкото 
по-скоро и колкото повече, толкова по-добре”. 
 
Бизнесът, обратно, иска ръстът да е плавен. „Трябва да се стигне до това увеличение за три години, а не за една”, смята 
Велев. Причината - минималната заплата много се доближавала до средната, на която хората се осигуряват. Заложените 
460 лева е много вероятно да се увеличат още, но се мисли с колко, затова в прогнозата е записано сигурното число.  
 
„Вероятно и в годините след 2017 година ще има увеличение, защото няма причина да се увеличава и изведнъж да спре”, 
заяви финансовият министър Владислав Горанов. По-високи в следващите две години ще бъдат и вноските за пенсия, които 
плащаме, но хората няма да усетят значително повишение. По-големият проблем, според синдикатите, е рязкото 
намаляване на вноските преди години. 
 
В пролетната прогноза, приета от кабинета, се предвижда след три години растежът на икономиката да достигне 2,7 на 
сто. Държавата крои планове и за по-малък дефицит в хазната и през 2019-та да стигне 0,5 на сто от БВП. Бизнесът иска 
дефицит нула още догодина и обещание за реформи. „Реформите трябва да са такива, че да се простираме според чергата 
си - да харчим толкова, колкото събираме в бюджета”, смята Васил Велев. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

Регал 
 
√ Кофас: Световната икономика се "японизира" – нисък растеж, но и ниска инфлация 
 
"Рисковете в определени сектори остават, като страните от ЦИЕ се възползват от своята привлекателност, но определено 
се нуждаят от подобряване на структурната конкурентоспособност", каза при откриването на конференцията Милена 
Виденова, управител на "Кофас" за България. 
Глобалните геополитически промени оказват все по-голямо влияние върху икономиките и то не особено позитивно. 
Политическите рискове се увеличават, но определени сектори се очертават като перспективни, а иновациите във 
финансовата сфера и и не само в нея имат потенциала да задвижат растежа. От своя страна, бизнесът трябва да е готов за 
новите изисквания от страна на специалистите – това е важна тенденция в сферата на човешките ресурси. Това стана ясно 
на организираната от "Кофас" четвърта конференция по управление на риска. Събитието тази година беше на тема 
"Геополитически промени и възможности за българския бизнес". 
 
"Рисковете в определени сектори остават, като страните от ЦИЕ се възползват от своята привлекателност, но определено 
се нуждаят от подобряване на структурната конкурентоспособност", каза при откриването на конференцията Милена 
Виденова, управител на "Кофас" за България. Главният икономист на компанията за кредитно застраховане Жулиен 
Марсили очерта три основни риска при развиващите се пазари – нивата на корпоративна задлъжнялост, спънките в 
растежа и най-вече нарастването на политическите рискове. Според него "световната икономика се "японизира" – нисък 
растеж, но и ниска инфлация. 
 
Глобалните промени и бежанската криза, както и невъзможността на ЕС да се справи с нея, води до нарастване не само на 
политическите, но и на икономически рискове. Това ще е свързано и с нарастването на държавните бюджети в сферата на 
сигурността, което може да се отрази неблагоприятно на икономиките. Около тази идея по време на първия панел се 
обединиха Атанас Симеонов, управител на "ВИП секюрити", Първан Симеонов, изпълнителен директор на "Галъп 
Интернешънъл", и Цветан Симеонов, председател на БТПП. 
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Аглика Събева-Цветанова, която представи възможностите за страната ни от инвестиционния план за Европа, отбеляза, че 
в момента е важно да се развият мобилността на средствата, подкрепата за инвестициите в икономиката и създаването на 
благоприятна инвестиционна среда. Участниците в панела Васил Велев, председател на УС на АИКБ, Стоян Панчев, 
преподавател в СУ, Валери Петров, партньор в Axxess Capital и Жан-Мари Деманж, ръководител на регионалната 
икономическа служба на Франция в България, говориха за нуждата от съществена промяна в сферата на финансите, за 
да се отговори на съвременните предизвикателства. Сигурност в банковата система, свобода на движение на капиталите, 
управление на дълговете – това са посоки, в които е важно да се върви, на фона на смущаващи данни от средата. В 
скорошен свой анализ МВФ поставя под въпрос финансовата стабилност и отбелязва, че има риск от повече от 4% спад в 
световното производство. 
 
Според Николай Генчев, изпълнителен директор на Уника България, въпреки че финансовият сектор изостава от 
очакванията на клиентите по отношение на дигитализацията, той се развива бързо. Филип Генов, вицепрезидент 
специални проекти в Уникредит Булбанк и Стефан Ганчев, партньор в LAUNCHub, наблегнаха на неизбежността и 
нарастващата роля на технологиите във финансовата сфера и на перспективите пред предприемачите, а Милена Виденова 
представи данни за нивото на иновации в европийските страни и отбеляза, че благодарение на технологиите все повече 
компании, например в телекомуникационния сектор, ще се превръщат във финансови институции. 
 
 
Eвропейска комисия 
 
√ Комисията очертава пътя за цифровизиране на европейската промишленост 

 
Брюксел, 19 април 2016 r. 
 

Днес, в изпълнение на своята стратегия за създаване на цифров единен пазар, Комисията разкри плановете си за 
подпомагане на европейската промишленост, МСП, изследователи и публични органи да се възползват в максимална 
степен от новите технологии. 
Днес Европейската комисия представи група от мерки за подкрепа и свързване на националните инициативи за 
цифровизиране на всички промишлени сектори и свързаните с тях услуги и за увеличаване на инвестициите чрез 
стратегически партньорства и мрежи. Комисията също така предлага конкретни мерки за ускоряване на разработването 
на общи стандарти в приоритетни области, като например комуникационните мрежи от 5-то поколение (5G) или 
киберсигурността, и за модернизиране на обществените услуги. Съгласно част от представените днес планове Комисията 
ще създаде европейски изчислителен облак, който ще осигури на 1,7 милиона изследователи и 70 милиона специалисти 
в областта на науката и технологиите в Европа виртуална среда за съхранение, управление, анализ и повторно използване 
на голямо количество данни от научни изследвания. 
Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Днешната индустриална революция 
е цифрова.Нуждаем се от подходящ мащаб, за да може да се реализира пълният потенциал на технологии като 
изчисленията в облак, основаната на данни наука и интернет на нещата.Докато предприятията се стремят да увеличат 
дейността си на единния пазар, обществените електронни услуги също трябва да отговарят на днешните потребности – да 
са цифрови, отворени и трансгранични по характер.Мащабът на ЕС е подходящият мащаб за тези цифрови времена“. 
Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, каза: „Европа разполага с 
изключително конкурентна промишлена база и е световен лидер във важни сектори.Европа обаче ще успее да запази 
водещата си роля само ако цифровизирането на нейната индустрия е успешно и бързо. Точно това е целта на нашите 
предложения. Необходими са съвместни усилия в цяла Европа, за да се привлекат инвестициите, от които се нуждаем за 
растеж на цифровата икономика“. 
Елжбета Бенковска, европейски комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, 
заяви: „Цифровата икономика се слива с реалната икономика.Нуждаем се от лидерство и инвестиции в цифрови 
технологии в области като усъвършенстваните технологии за производство, интелигентните енергийни системи, 
автоматизираното шофиране или електронното здравеопазване“. 
Цифровизиране на промишлеността 
Въпреки че цифровите технологии и процеси бързо бяха въведени в много части на икономиката, европейската 
промишленост, във всички сектори и независимо от размера на предприятията, трябва напълно да използва цифровите 
възможности, ако иска да е конкурентоспособна в световен мащаб. Традиционни сектори (като строителството, 
стоманодобивната, хранително-вкусовата и текстилната промишленост) и МСП изостават особено много по отношение на 
своето цифровизиране. Според неотдавнашни проучвания цифровизирането на продуктите и услугите ще доведе до 
увеличаване на приходите на европейската индустрия със 110 млрд. евро на година 
през следващите пет години. 
Няколко държави от ЕС вече започнаха изпълнението на стратегии за подпомагане на цифровизирането на 
промишлеността. Необходим е обаче цялостен подход на европейско равнище, за да се избегне разпокъсването на 
пазарите и да се извлекат ползите от развитието на цифровите технологии, като например развитието на интернет на 
нещата. 
Като част от този подход Комисията ще: 

- помага за координацията на националните и регионалните инициативи за 
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цифровизиране на индустрията, като провежда непрекъснат диалог с всички участници в 
ЕС. Заедно с държавите членки и промишлеността ще бъде създадена рамка за управление. 
насочва инвестициите в публично-частните партньорства на ЕС и активно ще 
насърчава използването на възможностите, предлагани от Плана за инвестиции за Европа 
и европейските структурни и инвестиционни фондове. 

- инвестира 500 млн. евро в общоевропейска мрежа от центрове за цифрови 
иновации (центрове за високи постижения в областта на технологиите), където 
предприятията ще могат да получават съвети и да тестват цифрови иновации. 

- организира широкомащабни пилотни проекти за подобряване на интернет на 
нещата, усъвършенстваните технологии за производство и технологиите в областта на 
интелигентите градове и домове, свързаните автомобили и мобилното здравеопазване. 

- приеме пригодено за бъдещето законодателство за подкрепа на свободното движение на 
данни и изясняване на собствеността върху данните, генерирани от сензори и интелигентни 
устройства. Комисията също така ще преразгледа правилата за безопасност и отговорност по 
отношение на автономните системи. 

- представи програма на ЕС за уменията, която ще дава възможност на хората да 
придобиват уменията, необходими за работните места в цифровата епоха. 

- Европейската инициатива за компютърни услуги в облак също е част от 
този пакет от мерки и ще помогне на Европа да заеме водещо място в основаната на данни 
икономика. 

Като цяло с представените днес планове би трябвало да се мобилизират над 50 млрд. евро публични и частни 
инвестиции в цифровизирането на промишлеността. Приемане на приоритетни стандарти с цел увеличаване на 
цифровите иновации На цифровия единен пазар милиарди свързани устройства – телефони, компютри, сензори и т.н. – 
трябва да комуникират помежду си по сигурен и безпроблемен начин, независимо от своя производител, технически 
характеристики или страна на произход. За тази цел те се нуждаят от общ език – стандарти. Комисията предлага конкретни 
мерки за ускоряване на процеса на определяне на стандарти чрез: 

- съсредоточаване върху пет приоритетни области, когато от промишлеността и органите по 
стандартизация се иска да работят по стандарти. Тези области са: 5G мрежи, компютърни 
услуги в облак, интернет на нещата, технологии за данни и киберсигурност. 

- съфинансиране на изпитването на технологии и експериментите с тях с цел 
ускоряване на определянето на стандарти, включително в рамките на публично-частни 
партньорства. Това ще гарантира навременното изготвяне на стандарти, за да се стимулират 
иновациите и икономическият растеж. 
 
Благодарение на този по-бърз и по-целенасочен подход също така ще се ускори развитието и внедряването на технологии, 
като например интелигентните енергийни мрежи, мобилното здравеопазване и свързаните автомобили. ЕС планира да 
подкрепя участието на европейски експерти в определянето на международните стандарти, за да може европейските идеи 
да допринасят за намирането на решения в световен мащаб. 
 
Цифрови обществени услуги 
Хората и предприятията все още не могат да се възползват напълно от цифрови обществени услуги, които следва да бъдат 
достъпни безпроблемно в целия ЕС. С представения днес план за действие за електронно управление ще се модернизират 
цифровите обществени услуги и Европа ще стане по-добро място за живот, работа и инвестиции. 
Комисията предлага 20 мерки, чието изпълнение трябва да започне до края на 2017 г. Комисията по-специално ще: 

- създаде единен цифров портал, даващ възможност на потребителите да получават 
информация, съдействие и помощ за решаване на проблеми в трансгранични ситуации; 

- свърже всички търговски регистри и регистри по несъстоятелност помежду им и с портала за 
електронно правосъдие, който ще се превърне в инструмент за обслужване на „едно гише“; 

- организира пилотен проект с администрациите, при който ще се прилага принципът „само 
веднъж“ за предприятията с трансгранична дейност. Това означава, че предприятията 
ще трябва да предоставят необходимите документи само на публичните органи в една страна 
от ЕС дори ако извършват дейност в други страни от ЕС. 

- помага на държавите от ЕС да разработват трансгранични услуги за електронно 
IP/16/1407 здравеопазване, например електронни рецепти и здравни досиета; 

- ускори прехода към електронни обществени поръчки, електронни подписи и прилагане 
на принципа „само веднъж“ при обществените поръчки. 
 
Контекст 
Представените днес инициативи са първият пакет от мерки, свързани с промишлеността, в рамките на стратегията за 
цифров единен пазар. Той беше обявен от председателя Юнкер в Париж през октомври 2015 г.  Пакетът бе предшестван 
от приетите през декември 2015 г. предложения за авторското право и цифровите договори, както и от представения през 
февруари 2016 г. проект на решение за координация на радиочестотния спектър. В стратегията за цифров единен пазар са 
включени 16 инициативи, които трябва да бъдат представени до края на тази година.Комисията продължава да полага 
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амбициозни усилия за подпомагане на промишлеността с различни проекти, като стратегията за единен пазар, плана за 
инвестиции, енергийния съюз, съюза на капиталовите пазари и кръговата икономика. 
 
 
√ Европейска инициатива за компютърни услуги в облак ще осигури на Европа водеща роля в световен мащаб в 
основаната на данни икономика 
 
Днес Комисията представи своя проект за услуги в облак и инфраструктура за данни на световно равнище, за да гарантира, 
че науката, бизнесът и публичните служби извличат ползи от революцията на големите информационни масиви. 
 
Европа е най-големият производител на научни данни в света, но поради недостатъчната и раздробена инфраструктура не 
се използва пълният потенциал на тези големи информационни масиви. Чрез укрепване и свързване на съществуващата 
научноизследователска инфраструктура, Комисията планира да създаде нов европейски облак за отворена наука, чрез 
който на 1,7 милиона изследователи и на 70 милиона специалисти в областта на науката и технологиите да се предостави 
виртуална среда, в която да съхраняват, обменят и използват повторно своите данни от различни дисциплини и държави. 
Това ще бъде подкрепено от Европейската инфраструктура за данни, чрез разгръщане на високоскоростните 
широколентови мрежи, съоръженията за съхранение на големи информационни масиви и капацитета на 
суперкомпютрите, необходими за ефективния достъп и обработката на големите масиви от данни, съхранявани в облака. 
Тази инфраструктура на световно равнище ще гарантира, че Европа участва в глобалната надпревара за 
високопроизводителните изчислителни технологии в съответствие със своя икономически и научен потенциал. 
Първоначално действията ще бъдат насочени към научната общност — в Европа и сред нейните световни партньори, след 
което постепенно кръгът на потребителите ще бъде разширен, за да се включат и публичният сектор и промишлеността. 
Тази инициатива е част от пакет от мерки за укрепване на позицията на Европа в областта на основаните на данни 
иновации, за подобряване на конкурентоспособността и сближаването и в помощ на създаването на цифров единен пазар 
в Европа . 
 
Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, заяви: „Целта ни е да създадем 
европейски облак за отворена наука, за да стане науката по-ефективна и продуктивна и за да позволим на милионите 
изследователи да обменят и анализират научноизследователски данни в рамките на защитена среда, обединяваща всички 
технологии и дисциплини и преминаваща отвъд границите. Вслушахме се в призива на научната общност за 
инфраструктура за отворена наука и с помощта на този всеобхватен план можем да се заловим за работа. Ползите от 
свободно достъпните данни за европейската наука, икономика и общество ще бъдат огромни.“ 
 
Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Европейската 
инициатива за компютърните услуги в облак ще отключи потенциала на големите информационни масиви, като осигури 
първокласен капацитет за високопроизводителни изчисления, високоскоростна свързаност и водещи услуги за данни и 
софтуер за науката, промишлеността и публичния сектор. С тази инициатива имаме амбицията до 2020 г. да бъдем в 
челната тройка в областта на високопроизводителните изчислителни технологии в световен мащаб. Също така ще 
проучваме възможностите на квантовите технологии, които се очаква да разрешат изчислителните проблеми, които 
надхвърлят капацитета на настоящите суперкомпютри.“ 
 
Благодарение на европейската инициатива за компютърните услуги в облак ще се улесни достъпът и повторното 
използване на данни от изследователите и новаторите и ще се намалят разходите за съхранение и високоефективен анализ 
на данните. Осигуряването на свободен достъп до научноизследователски данни може да помогне за укрепване на 
конкурентоспособността на Европа, като донесе ползи за стартиращите предприятия, МСП и основаните на данни 
иновации, включително в областта на медицината и общественото здраве. То може дори да доведе до възникването нови 
отрасли, както бе демонстрирано от проекта за човешкия геном. 
 
Комисията ще въведе постепенно европейската инициатива за компютърните услуги в облак чрез 
поредица от действия, включително: 

- От 2016 г.: създаване на европейски облак за отворена наука за европейските изследователи и техните научни 
сътрудници в световен план чрез интегриране и консолидиране на електронни инфраструктурни платформи, 
обединяващи съществуващитеоблаци с научни данни и научноизследователски инфраструктури, както и чрез 
подпомагане на развитието на услугите в облака. 

- 2017 г.: осигуряване на автоматичен свободен достъп до всички научни данни, генерирани в рамките на бъдещи 
проекти по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на стойност 77 милиарда евро, за да 
се гарантира, ченаучноизследователската общност може да използва повторно огромното количество натрупани 
данни. 

- 2018 г.: стартиране на водеща инициатива за ускоряване на зараждащото се развитие на квантовата технология, 
която е основа за следващото поколение суперкомпютри. 

- До 2020 г.: развитие и разгръщане на широкомащабна европейска инфраструктура за високопроизводителни 
изчислителни технологии, съхранение на данни и мрежи, включително чрез придобиване на два прототипа на 
следващото поколение суперкомпютри, единият от които ще се нареди сред трите най-добри в света, чрез 
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създаване на Европейски център за големи информационни масиви и модернизиране на опорната мрежа за 
научни изследвания и иновации (GEANT). 

 
Освен за европейската научноизследователска общност европейският облак за отворена наука и европейската 
инфраструктура за данни ще бъдат достъпни и от полза за множество други потребители: 
 

- Предприятията ще разполагат с евтин и лесен достъп до данни и компютърна инфраструктура на най-високо ниво, 
както и до изобилие от научни данни, позволяващи развитието на основани на данни иновации. Това ще бъде от 
особена полза за МСП, които обикновено не разполагат с достъп до такива ресурси. 

- Промишлеността ще се възползва от създаването на мащабна екосистема в облак, чрез която ще се подпомогне 
разработването на нови европейски технологии, като например маломощни чипове за високопроизводителни 
изчислителни технологии. 

- Публичните служби ще имат полза от надежден достъп до мощни компютърни ресурси и от създаването на 
платформа за предоставяне на свободен достъп до техните данни и услуги, което може да доведе до по-евтини, 
по-добри и по-бързи взаимосвързани публични услуги. Научните работници също ще получат онлайн достъп до 
богат набор от данни, създадени от публичните служби. 

- Размерът на публичните и частните инвестиции, необходими за изпълнението на европейската инициатива за 
компютърни услуги в облак се изчислява на 6,7 милиарда евро. По изчисления на Комисията общо 2 милиарда 
евро финансиране по „Хоризонт 2020“ ще бъдат отделени за европейската инициатива за компютърни услуги в 
облак. Необходимите допълнителни публични и частни инвестиции се изчисляват на 4,7 милиарда евро за период 
от 5 години. 

 
 
 
В. 24 часа 
 
√ 70% от парите на фонда за лечение на деца в чужбина оставали за лечение тук 
 
От обществения съвет на фонда знаели за натиск върху директора от август.  
 
Всеки път, когато фондът за лечение на деца в чужбина заработи, се появяват проблеми, каза пред Нова тв Красимира 
Величкова, член на Обществения съвет на фонда, директор на Българския дарителски форум.  
 
Фондът бил проверяван многократно, включително преди месец, но нищо нередно не било установявано.  
 
Фондът за лечение на деца в чужбина е изключително нужен. Докато не излязат доказателства, не е нужно да се говори за 
всякакви чудовища, заяви Мария Чернева, журналист в БНТ, и също член на Обществения съвет. 
 
Според Десислава Хормузова, също член на Обществения съвет към Фонда за лечение на деца в чужбина, от август месец 
е имало натиск върху директора на фонда да подаде оставка. "От август непрекъснато има натиск върху Павел Александров 
да подаде оставка. През декември от министерството спряха заплатите на служителите за Коледа – бил се изчерпал 
бюджета. Нямам представа защо, но искат той да се махне. Преди един месец приключи проверка във фонда и нямаше 
проблеми." 
 
Те обясниха, че около 70% от средствата за лечение на деца в чужбина вече се дават за лечение на децата в наши болници, 
никой нямал интерес деца да се лекуват навън, защото било скъпо. 
 
Тази практика обаче според лекари е добра, тъй като при лечение, което може да се извърши тук с чужди специалисти, се 
спестяват средства и така може да се лекуват по-голям брой  деца.  
 
"Обвинявам фонда, тъй като работят бавно и тромаво", заяви в пряко включване за сутрешния блок майката на 4-месечния 
Дилян, който е с тежко онкологично заболяване на гръбначния стълб.  "Разговарях с Павел Александров в понеделник. 
Държа се грубо и арогантно. Няма нужда да бъдем допълнително мачкани от хора, които не са достатъчно човечни", заяви 
майката. В отговор на въпрос на репортера обаче каза, че никой от фонда не й е искал пари, нито пък тя е предлагала 
такива. 
 
Както "24 часа" писа, директорът на фонда за лечение на деца Павел Александров и всичките му подчинени бяха 
арестувани в сряда при акция на спецпрокуратурата и ГДБОП. Разследва се организирана престъпна група за корупционни 
престъпления, съобщи по-късно прокуратурата. Сигналът за подкупи е бил приет от министър Петър Москов преди няколко 
месеца. Той го предал на премиера Борисов, който разпоредил на службите да работят по него. СРС са използвани срещу 
директора Александров, счетоводителите и експертите от фонда. Акцията на МВР и прокуратурата бе проведена преди 
заседание на обществения съвет към фонда, който е трябвало да вземе решение за лечението на 70 деца. 
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√ Проф. Владимир Пилософ оглави фонда за лечение на деца след среща с Борисов и Москов 
 
Здравният министър д-р Петър Москов подписа заповед за назначение на поста директор на Център „Фонд за лечение на 
деца“ проф. Владимир Пилософ. Доайенът на българската педиатрия прие новия пост на среща с премиера Бойко Борисов 
и министър Москов, съобщиха от здравното министерство. 
 
В разговора професорът е декларирал, че ще вземе всички мерки за ефективно и спокойно продължаване на изключително 
важната дейност на фонда. Във връзка с необходимостта да се вземат спешни решения за нуждаещи се от лечение деца 
проф. Пилософ свиква заседание на обществения съвет още в петък. 
 
До момента проф. Пилософ бе в Изпълнителната агенция за медицински одит. Два мандата бе директор на Националната 
кардиологична болница, където работи от 1970 до 2015 г. Основал е отделението за следоперативно и интензивно лечение 
на деца със сърдечносъдови заболявания, първото и единствено у нас. Има специалности по по детски болести, детска 
кардиология и социална медицина и здравен мениджмънт. 
 
Проф. Пилософ участва в инициативата "Лекарите, на които вярваме" на в. "24 часа", в която читатели номинират 
доверените си лекари.   
 
По-рано днес министър Москов освободи от длъжност директора на Център „Фонд за лечение на деца“ Павел 
Александров. 
 
 
 
√ Одобриха въвеждането на чипове в личните карти и паспортите 
 
Личните карти ще могат да съдържат данни за електронна идентичност 
 
Правителството одобри промени в закона за българските лични документи, с които се създава правна възможност личните 
карти на българските граждани да съдържат данни и удостоверения за електронна идентичност и квалифициран 
електронен подпис. 
 
Законопроектът, който ще бъде предложен за приемане от Народното събрание, е систематично свързан с нормативната 
уредба за електронната идентификация и удостоверителните услуги в националното и европейското право (Регламент ЕС 
910/2014) и е съобразен с възприетите в държавите-членки стандарти и добри практики. 
 
Законопроектът не налага задължителна смяна на личните карти – тя ще става поетапно, при изтичане на настоящите. По 
данни на МВР всяка година, поради изтичане на срока, загуба или навършване на 14-годишна възраст, се издават по около 
600 000 лични карти, като в някои години се очаква този брой да нарасне до 1 600 000. 
 
Предвидена е възможност на електронния носител на информация в личната карта да се записват и биометрични данни 
на лицето, в отделен защитен сегмент на носителя, съгласно препоръките на Международната организация по гражданско 
въздухоплаване, ако в заявлението за издаване лицето е заявило желание за това. 
 
С цел използване на електронната идентификация от максимално голям брой граждани, законопроектът изрично урежда 
наличието на електронен носител на информация (чип) в личните карти. Предвидено е заявяването на желанието да се 
ползва електронна идентификация да става според правилото на изричния отказ, като така се гарантира правото на избор 
на българските граждани. По този начин се създават условия услугата да се ползва от значителен брой лица, което ще има 
позитивен ефект върху изграждането на електронното управление, отварянето на институциите към гражданите и достъпа 
до електронни административни услуги. 
 
Като допълнителна мярка за постигане на масова употреба на електронната идентификация и с оглед на техническите 
възможности на електронните носители, законопроектът регламентира използването на електронна идентификация и в 
международния паспорт. Записването на удостоверения за електронна идентичност и електронен подпис става само ако 
гражданинът е заявил изрично желание за това. Макар идентификацията с паспорт за целите на електронното управление 
да е подход, който никоя друга държава не използва, възможността за това може да бъде полезна на българските 
граждани, особено на живеещите или пребиваващите в чужбина. 
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Законопроектът разширява възможностите за подаване на заявления за издаване на документи по електронен път като 
добавя използването на електронната идентификация като алтернатива на квалифицирания електронен подпис. 
 
Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2018 г., когато МВР ще има техническа възможност за издаване на лични 
документи с електронен носител. 
Всички решения на Министерския съвет от 20.04.2016 г. може да видите тук. 
 
 
 
√ МВР предупреди за възможни проблеми при издаването на лични документи  
 
Възможни са временни затруднения в работата на информационните системи на Български документи за самоличност и 
Пътна полиция, съобщиха от пресцентъра на МВР. 
 
Проблеми може да има в интервала от 11 до 16 часа на 21 април (четвъртък) заради обновяване на версия на софтуерен 
компонент на информационните системи на Български документи за самоличност и Пътна полиция. 
 
Създадена е организация за максимално бързото възстановяване на нормалния режим на работа. 
 
 
√ Само министри и кметове ще възлагат концесии 
 
Концесии могат да се възлагат само от министри и от кметове. Това предвижда проект на нов Закон за концесиите, 
публикуван за обществено обсъждане. 
 
Досегашните концеденти - Министерският съвет и общинските съвети, само одобряват актове за възлагането и 
изпълнението на концесии - откриването на процедура, изменението и прекратяването на концесионен договор. 
Промяната засилва оперативната самостоятелност на министрите и на кметовете на общини, се казва в мотивите на 
проекта, подписани от премиера Бойко Борисов. 
 
Дефинират се и видовете концесии - за строителство, за услуги и за ползване. 
 
Запазва се възможността концесионерът да плаща на държавата или общината на концесионно възнаграждение. 
Максималният срок на концесията ще се определя от концедента (държава или общини) и се премахва ограничението до 
35 години. 
 
При концесията за ползване обаче срокът не може да е по-голям от 25 г. Срокът на концесията ще бъде сред критериите 
при обявяването. 
 
Досегашният Закон за концесиите допуска само открита процедура и това се отчита като недостатък. 
 
Въвеждат се изискванията на Европейската комисия за състезателна процедура чрез договаряне или състезателен диалог. 
 
Въвежда се “европейски праг” за концесии за строителство и за услуги, които са над 5,225 млн. евро. В такъв случай 
процедурата попада в обхвата на европейската Директива за концесиите и се нарича трансгранична концесия. 
 
За да станат концесиите алтернатива на обществените поръчки, проектът предвижда да бъде приета Национална стратегия 
за развитие на концесиите. Тя ще се прилага чрез планове за определени периоди. 
 
Концесиите на подземните богатства са извън обсега на този закон, предвижда проектът. 
 
 
 
Труд 
 
√ Заемът на НЕК влиза в цената на тока 
 
Комисията за енергийно и водно регулиране ще признае за разход на НЕК заема, който компанията взима, за да се 
разплати с американските централи - AES Гълъбово и КонтурГлобал. Това заяви председателят на регулатора Иван Иванов. 
Става въпрос за 650 милиона евро кредит, за който Българският енергиен холдинг трябва да подпише договор до дни. 
Всеки гражданин, всяко дружество, което получава кредит, се разплаща. Разбира се, ние ще признаваме тези разходи, 
обяви Иван Иванов. 

https://www.24chasa.bg/Article/5442055
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Заемът е един от аргументите, посочени от НЕК, в искането за по-висока цена на тока от 1 юли. В заявлението им се посочва, 
че за новия ценови период разходите само за лихви по този кредит ще бъдат в рамките на 68 млн. лева годишно. 
Затова компанията предлага добавката "задължение към обществото", която влиза в крайната цена на електроенергията 
за бита, да бъде увеличена от 36.83 на 47.41 лв. за мегаватчас. 
И трите електроразпределителни дружества вече поискаха поскъпване на тока от 1 юли, като най-драстично увеличение 
предлагат от ЧЕЗ – с 21%. 
От Енерго-Про настояват за ръст от 2,92% на дневната и над 10% на нощната тарифа. EVN предлага дневният ток да 
поскъпне с 2,3%, а нощният – с 3,5%. 
Председателят на КЕВР увери, че много детайлно и критично анализират заявленията. Окончателното решение за цената 
на тока ще стане ясно до 30 юни. 
С колко поскъпва водата в София регулаторът ще обяви на 28 април. 
Рано или късно цената на водата трябва да се повиши заради заложените цели пред ВиК операторите. Днес просто се 
покриват текущите разходи на операторите и се замазва положението, но това не може да продължава вечно, коментира 
Иванов. 
 
 
Сега 
 
√ Пенсионната вноска ще расте с по 1 пункт през 2017 и 2018 г. 
Увеличението на пенсиите догодина ще бъде минимално - с 1.6% 
 
 
Вноската за пенсия ще расте с по 1 пункт през следващите две години и през 2018 г. вече ще е 19.8%. Това потвърди вчера 
кабинетът с приемането на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. Увеличаването на осигурителната 
тежест бе записано в социалния кодекс преди година покрай пенсионната реформа с цел "да се намали недостигът от 
средства по бюджета на държавното обществено осигуряване и субсидирането му от държавния бюджет". Според 
прогнозите това ще струва на бизнеса и гражданите малко над 716 млн. лв. за двете години. 
 
Увеличението на осигуровката за НОИ е за сметка на планираното с предишната пенсионна реформа плавно нарастване 
на вноската за втора пенсия, която от 5% трябваше да стане 7%. Така вместо частните фондове да заемат все по-съществен 
дял в осигуряването, то остава ориентирано главно към нуждите на държавния фонд. Здравната осигуровка остава 8% до 
2019 г. 
 
Според бюджетната прогноза на кабинета догодина пенсиите ще бъдат увеличени съвсем минимално - с 1.6%, при 2.6% 
този юли. Увеличението догодина ще стане не по швейцарското правило, както е сега, а чрез увеличаване на тежестта на 
всяка година осигурителен стаж във формулата за изчисление на пенсията. В момента този коефициент е 1.1, а през 2017 
г. се планира да стане 1.118. През 2018 г. ръстът на пенсиите ще е с 3.1% при увеличение на тежестта на всяка година 
осигурителен стаж от 1.118 на 1.153. През 2019 г. е планирано увеличение на този коефициент на 1.186, което ще доведе 
до 2.9% ръст на пенсиите. Според социалния кодекс целта е коефициентът да стигне 1.5, но не е посочено кога.  
 
В осигурителната система се запазва максималният осигурителен доход на 2600 лв. за целия период. Съответно и таванът 
на пенсиите остава 910 лв. до 2018 г. включително, но през 2019 г. ще се вдигне на 1040 лв., тъй като вече ще е 40% от 
максималния осигурителен доход вместо 35%, както е сега. Едва от 2019 г. отпада таванът само за новоотпуснатите пенсии. 
 
Разходите за пенсии ще се увеличат с 229 млн. лв. догодина, сочи прогнозата. Тази година в ДОО са планирани над 8.7 
млрд. лв. само за пенсии. През 2018 г. допускането е, че разходите за пенсиите ще се увеличат с още 231 млн. лв., а през 
2019 г. - с още 341 млн. лв. 
 
ДОХОД 
 
Минималната заплата ще расте и догодина - предвидено е тя да се увеличи с още 40 лв. до 460 лв. от 2017 г. За следващите 
две години кабинетът не предвижда увеличение на минималната заплата. Не е ясно как тази прогноза кореспондира с 
настояването на Брюксел кабинетът да приеме обективен механизъм за определяне на минималното възнаграждение. 
Социалното министерство би трябвало да подготвя критериите, но все още не ги е оповестило. Очаква се те да влязат в 
сила чак от 2018 г. 
 
 
√ Медийната свобода у нас бързо и сигурно изчезва 
 
България падна за година с още 7 места в класацията на "Репортери без граници" 
 
България продължава свободното си падане в годишния индекс на медийната свобода на международната организация 
"Репортери без граници". Страната ни се е сринала с още 7 места и през 2015 г. е на 113-то място сред 180 страни. През 
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2006-а, година преди влизането си в Европейския съюз, България бе 35-а сред 161 страни. През 2009-а е на 68-о място, 
през 2013-а достигна 100-а позиция, а през 2014-а бе 106-а след спад с 6 места. 
 
По медийна свобода страната ни вече трайно заема последно място сред държавите от ЕС. Тя е изпреварена от почти 
всички европейски страни с изключение на Македония (118-о място), Русия (148-о), Турция (151-во) и Беларус (157-о). За 
сравнение Румъния е 49-а, Сърбия - 59-а, Хърватия - 63-та, Босна и Херцеговина - 68-а, Молдова 76-а, Албания - 82-ра, 
Гърция - 89-а, Черна гора - 106-а, Украйна - 107-а. Далеч преди България в класацията на неправителствената организация 
са Самоа, Тонга, Буркина Фасо, Мавритания, Ботсвана, Нигер, Хаити, Папуа и Нова Гвинея, Мадагаскар, Салвадор, 
Монголия, Сенегал, Танзания, Сиера Леоне, Киргизстан. 
 
В България политици и заинтересовани групи контролират повечето от медиите, се посочва в доклада. Кристиан Мир, 
който завежда германската секция на "Репортери без граници" в Берлин, заявява, че в Югоизточна Европа, и в частност в 
България, медиите са икономически зависими и концентрирани. "Един от факторите, които отразяваме в нашата класация, 
е независимостта на медиите. В този смисъл икономическата зависимост, разбира се, играе важна роля. България влоши 
позицията си със седем места, защото е една от страните, където тази тенденция е най-силна. Там на практика олигарсите 
контролират повечето медии. В България освен това се увеличават и случаите на насилие срещу журналисти. Това са двата 
фактора, предопределили лошото класиране на страната", обяснява Мир пред "Дойче веле". 
 
Той посочва още, че, на първо място, в страната ни трябва да има истинска прозрачност за собствеността на медиите. Сега 
съществува привидно медийно разнообразие, но няма действителна прозрачност за собствеността, казва германският 
експерт. На второ място, насилието срещу журналисти е недопустимо в страна - членка на ЕС, макар че го има и в други 
страни от ЕС. Трябва да се създаде климат, в който такова насилие да е неприемливо и да се осъжда най-остро, добавя 
той. 
 
-------ОЦЕНКА 
 
Индексът на свободата на печата в 180 държави се публикува от неправителствената организация от 2002 г. Той обобщава 
оценките в серия от показатели като независимост на медиите, автоцензура, законови рамки, прозрачност и прочее. След 
анализ на отговорите се работи по точковата система - нула точки е най-добрата ситуация, 100 точки - най-лошата. Към 
качествените показатели се добавя и количествената категория "Посегателства и съдебни процеси срещу журналисти". 
 
 
 
√ Националната листа на чакащи тръгва от май 
 
Националната листа на чакащи ще стартира на сайта на здравната каса от май, съобщиха от НЗОК. От тази година болниците 
са длъжни да публикуват на видно място листите на пациентите, които са записани за планов прием. По наредба той не 
бива да се разсрочва за повече от два месеца. Болниците също така пращат отчетите си до НЗОК ежедневно, като в тях 
присъстват и пациентите, които са вписани в списъка на чакащите. Касата ще публикува национална листа на всички хора, 
които чакат за лечение. 
 
Достъпът до информацията ще е свободен за всеки, но пациентите няма да присъстват с никакви лични данни на сайта на 
НЗОК. Те ще са вписани с идентификационен номер, даден от болницата, инициали и дата за плановия прием. "Идеята на 
националната листа на чакащи е да се подобри контролът при приема на пациенти. Определяйки дата за прием, болницата 
ще гарантира, че има капацитета и бюджета да приеме болния пациент на тази дата", обясни подуправителят на касата 
Иванка Кръстева. Пациенти, които са размотавани и на които е отказан прием на дата, ще могат да подават жалби в НЗОК, 
а касата ще санкционира съответните лечебни заведения. Кръстева разказа за случай, при който пациент за операция е 
размотаван в 4 болници с обяснение, че нямат легла, докато най-накрая е приет в Пета болница, но е починал. Според нея 
това се случва и при планови пациенти. 
 
"Тази година болниците ще сключват договори със здравната каса само за реално отчетените си дейности и обеми от 
миналата година", каза още Кръстева. Досега касата сключваше договори за обявените от болниците дейности, но без да 
се има предвид какво реално е отчитано. Така може да бъдат съкратени кухи структури. 
 
 
√ Защо фонд "Земеделие" е на прицел 
 
Заради два вида сигнали - за злоупотреба с пари по селските програми и за надписани количествени сметки, което 
засяга и общините 
 
В началото на месеца ДАНС влезе в ДФ "Земеделие" и облаците се събраха над главата на шефа му Румен Порожанов, 
който бе атакуван за конфликт на интереси. Изтеклата информация за това не звучи сериозно, но чрез нея стана ясно, че 
шефът на една от най-мощните финансови структури в България е взет лично на прицел. 
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Сюжетът бе допълнен с неофициална и непотвърдена засега информация за значителни финансови корекции по селските 
програми от ЕК. В сряда депутати от БСП заявиха в парламента, че на страната ни ще бъде наложена финансова корекция 
от около 250 млн. евро заради нарушения по европроекти по ПРСР в предходния период. Това е близо 10% от сумата по 
програмата за периода след 2007 г. Финансовите корекции са за сметка на бюджета. Ако информацията се потвърди, това 
би било рекордна сума. За сравнение - финансовите корекции, наложени на общини, по "Околна среда" бяха за 153 млн. 
евро (9.5%). 
 
"Ако ме питате дали има опасност за 250 млн., няма такава, това е огромна сума. Каквито и нарушения да са правили 
общини, селски стопани, не виждам как може да са на такава стойност", коментира вицепремиерът Томислав Дончев. 
 
"Няма скандал във фонда и няма опасност България да загуби средства по програмата. Те вече са изплатени", коментира 
премиерът Бойко Борисов в петък. Но и той, както и финансовият министър Владислав Горанов направиха уговорка, че ако 
проверките открият нарушения, ще има последици и както каза премиерът, "нарушителите да бъдат вкарани в затвора". 
Наличната до момента информация предполага, че са верни и двете хипотези по случая - нарушения и накърнени 
интереси. 
 
ДАНС рядко се активира без причина. Проверяват се конкретни проекти на ДФЗ - това е единственото, което е известно по 
случая. Порожанов отрече информацията, че е одобрявал обществени поръчки на Трейс груп, в която преди години е имал 
акции. Той обясни пред няколко телевизии, че ДФ "Земеделие" работи с бенефициенти и не сключва договорите с 
изпълнители. 
 
Проверява се и сигнал срещу уволнения Янаки Червеняков, доскоро началник сектор в договорната дирекция на фонд 
"Земеделие". Той бе уволнен, след като сайтът "Биволъ" разкри, че той кара скъпи лимузини, регистрирани на името на 
баща му и живее в луксозен имот, платен от неговата тъща, която е спечелила два проекта от ДФЗ. Първият е къща за гости 
в село Попина Лъка, община Сандански. Тя е вдигната по Програмата за развитие на селските райони. Вторият е по 
Програмата за развитие на сектор "Рибарство". Но по думите на Порожанов сигналът е проверен от Комисията за конфликт 
на интереси, чието становище е, че конфликт на интереси няма.  
 
Въпреки това Червеняков е освободен от поста си заради неподадени имуществени декларации. Това не изглежда да е 
единственият сигнал за нередности. 
 
Различни източници посочват два вида сигнали - за злоупотреба с пари по селските програми (по-специално за селски 
туризъм, като са купувани яхти, АТВ и каравани) и за надписани количествени сметки, което засяга и общините. 
 
"Биволъ" разкри и други механизми, чрез които се завишават парите по проектите. Например, стадионът в Земен, който 
не би трябвало да струва над 1 млн. лева, е финансиран с 3.5 млн. лева без ДДС, като има разминаване между 
обществената поръчка и договора. 
 
В редица случаи количествено-стойностните сметки на проектите показват данни за завишаване, но впоследствие 
корекциите са отменени или намалени. Според вътрешен човек от фонд "Земеделие" над 90% от проектите са с 
нередности. Порожанов съобщи, че ЕК прави одит за процедури на общините и действията им като възложител, но доклад 
още няма.  
 
Петър Бакърджиев, председател на Института за правни анализи и изследвания, коментира пред БНР, че в Европейската 
комисия са наясно със съществуването на корупционна схема за отклоняване на милиони евро от Програмата за развитие 
на селските райони след 2010 г. "Според одитния доклад на Брюксел в тази схема участва и самото министерство чрез 
изменения на нормативни актове. Участва изпълнителният директор чрез субективни изменения на Правилника за работа 
на фонда", каза той. 
 
Защо 2010 година? Става дума за анонимен сигнал, който обхваща периода след 2010 г. и описва схема, която е 
продължила да действа и през новия програмен период. Докладът от 16 страници, според mediapool, уличава 
Министерството на земеделието и храните (МЗХ), изпълнителния директор на ДФЗ Румен Порожанов, шефа на дирекция 
"Методология и контрол" Атидже Алиева-Вели, която вече е заместник-директор на фонда и дори служител на ЕК и по-
конкретно на Волфганг Кахленборн от Генерална дирекция "Земеделие", който е ръководил одитните мисии в България. 
Проблемните общини са Кайнарджа, Елена, Ковачевци, Перущица, Върбица, Котел, Шабла, Петрич, Монтана, Стара Загора, 
Благоевград, Велико Търново, София и Белоградчик. 
 
Посочва се, че проектите на ключови общини са били под опеката лично на шефа на фонд "Земеделие" и "определени 
политически партии" и за да работи схемата, са били променяни нормативите. 
 
От ДФЗ заявиха в четвъртък, че под риск са проекти на стойност 33 млн. евро, за които скоро предстои помирителна 
комисия. По първоначалните заключения от одитните доклади сумата, предложена за изключване, е била 235 милиона 
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евро. А влезлите в сила финансови корекции са само 26 млн. евро, наложени по осем мерки от ПРСР 2007-2013. Близо 5 
милиона евро са санкциите, които ще бъдат наложени за финансиране на фотоволтаици, като първоначалната санкция, 
планирана от Брюксел, е била 28 милиона евро. 
 
Румен Порожанов предположи, че атаките срещу него са заради накърнени финансови интереси. Той въведе референтни 
цени и оценители, като мярка срещу завишаване на стойността на проектите. Като пример за накърнени интереси, шефът 
на "Земеделие" се позова и на спрени проекти за къщи за гости, три яхти по рибарската програма и 10 кемпера, които уж 
били за туристически дейности. Според друга информация обаче конкретната причина са спрени проекти за две мандри 
(по мярка 4.1). 
 
Развръзката очевидно предстои през следващите седмици. И както многозначително коментира премиерът Бойко 
Борисов: "Борбата с корупцията се прави по най-високите етажи, там, където са парите". 
Премиерът Бойко Борисов твърди, че загуба на средства по ПРСР няма да има. Дали? 
 
 
 
 
Монитор 
 
√ Казваме на данъчните за заеми от приятели над 10 бона 
 
Физическите лица, които са получили заеми от приятели през изминалата година в размер на над 10 хил. лв. и към 31 
декември 2015 г. част от сумата не е погасена, трябва задължително да декларират получените пари в годишната данъчна 
декларация, припомниха НАП. Изискването обаче не задължава гражданите да декларират банковите си кредити. 
Трябва да обявим и всички неизплатени остатъци от кредити в периода от 2010 г. до 2015 г., ако общият им размер възлиза 
на над 40 хил. лв. 
Същото важи и за предоставените заеми на приятели. Тази година декларациите за доходите се подават до 3 май. Това е 
срокът и за плащането на дължимия налог. 
 
 
 
Инвестор.бг 
 
√ Вложенията на банките в български ДЦК намаляват с 23% годишно до 4,43 млрд. лв. 
 
В края на тримесечието вътрешният държавен дълг е на най-ниско ниво от края на 2013 г. 
 
Към края на март 2016 г. банките в България са намалили вложенията си в български държавни ценни книжа (ДЦК) с 4,1% 
на тримесечна и с 23% на годишна база до 4,429 млрд. лв. Това показват изчисленията на Investor.bg на база данните на 
Българска народна банка (БНБ) за вътрешния пазар на ДЦК. 
 
През първото тримесечие на 2016 г. инвестициите на банковата система в облигации на българското правителство са със 
190,2 млн. лв. по-ниски спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. и с 1,32 млрд. лв. по-малко в сравнение с инвестициите 
им в края на март 2015 г. 
 
Понижението може да се обясни с малкото проведени аукциони на вътрешния пазар през миналата година и 
организираните едва два търга от началото на тази година. Същевременно през това време настъпват и падежи на 
държавни ценни книжа. 
 
Факт е, че след последния аукцион на вътрешния пазар от 15 февруари, на който бяха пласирани 3-годишни ДЦК с номинал 
200 млн. лв., и външната емисия на ДЦК за общо близо 2 млрд. евро търгове не са провеждани. Емисионният календар на 
Министерството на финансите за момента не предполага емисии в близките седмици. 
В резултат вътрешният държавен дълг се оказва на най-ниското си ниво от края на 2013 г., когато беше в размер на 6,29 
млрд. лв. Към 31 март 2016 г. размерът му е 6,826 млрд. лв. 
 
Традиционно банките държат най-голямо количество ДЦК, а застрахователните дружества и пенсионните фондове са 
вторият най-голям инвеститор в български държавен дълг. 
 
Към 31 март 2016 г. застрахователите и пенсионните компании притежават облигации за 1,649 млрд. лв. Техният обем 
спада с 8,6% спрямо същия период на миналата година, като това понижение до голяма степен е инкасирано през първото 
тримесечие на 2016 г., защото спадът на тримесечна база е от 8%. 
 



13 

 

 

Статистиката на БНБ показва още, че към края на март  чуждестранни инвеститори притежават български ДЦК за 147,15 
млн. лв., което е по-малко от закупените от тях 237,97 млн. лв. през същия период на миналата година. Към 31 декември 
2015 г. те държаха български дълг за 168,1 млн. лв. 
 
Вложенията на небанковите финансови институции, компаниите и гражданите също се свиват както спрямо края на 
миналата година, така и в сравнение с първите три месеца на 2015 г. 
 
Инвестициите им в български ДЦК са за 601,73 млн. лв. при 651,02 млн. лв. към края на март 2015 г. С други думи – има 
намаление от 7,6% за година, или с 49,29 млн. лв. На тримесечна база понижението е от 14,6%. 
 
От общия дълг за 6,826 млрд. лв., който се намира в обращение към 31 март 2016 г., 65% са в банките, 24% - в 
застрахователите и пенсионните фондове, 9% са притежание на небанкови финансови институции, фирми и граждани, а 
оставащите 2% държат чужди инвеститори. 
 
 

 
Графика БНБ 
 
 
 
 
√ Битовите потребители още не са интересни на търговците на електроенергия 
 
В София може да има пакетна услуга по доставка на топлинна и електрическа енергия 
 
Битовите потребители все още не представляват сериозен интерес за търговците на електроенергия. Това стана ясно по 
време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), по време на което бяха обсъдени 
искания за издаване на лиценз за търговия с електроенергия. 
 
Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов отбеляза, че на този етап търговците обръщат по-голямо внимание 
на небитовите потребители. 
 
Домакинствата са по-чувствителен сегмент, призна Васил Петев, представител на „Болкан Лоджик“, чието заявление за 
лиценз за търговия с ток беше разгледано официално днес. Той посочи, че бизнес моделите за търговия на дребно и на 
едро на ток са различни, а компанията на първо време ще се съсредоточи върху стопанските потребители. 
 
Търговците на електроенергия ще изчакат и официалния доклад на Световната банка, с който трябва да бъде определен 
моделът на пълната либерализация на енергийния пазар, както и защитата на уязвимите потребители у нас. 
 
Заявление за търговия с електроенергия още в края на миналата година е подала и Топлофикация – София. Днес от 
дружеството обясниха, че опитват всички законови възможности да подобрят своето финансово състояние. 
 
Лиценз за търговия с електроенергия обаче може да даде и интересна възможност за столичната топлофикация – пакетна 
услуга за доставка и на топлинна, и на електрическа енергия за абонатите. 
 
Представителят на дружеството Боян Паунов призна, че това е една добра идея, но ще може да бъде коментирана едва 
след анализ на пазара. Той коментира още, че Топлофикация – София пъро ще проследи тенденцията на пазара и след 
това ще насочи вниманието си към битовите потребители. В София има 407 хил. потребители, допълни още Паунов. 
 
 


