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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
 
БТА 
 
√ За членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България са приети 397 нови фирми 
 
На днешното заседание на Националния съвет /НС/ на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ са приети 
за членове 397 нови фирми с близо 16 400 заети, съобщиха от работодателската организация. 
Към Асоциацията са се присъединили осем браншови организации. Организацията, която е член на Европейския център 
на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес /СЕЕР/, 
продължава да се разраства в области като здравеопазване, култура и образование.  
НС на АИКБ е одобрил проект на меморандум за сътрудничество с Организацията на ООН за промишлено развитие 
/UNIDO/. 
Членовете на НС на АИКБ са обсъдили и въпроси, свързани с енергетиката и възможностите за бизнеса да ползва 
алтернативни източници на енергия като втечнения природен газ. 
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√ Нови 397 фирми станаха членове на АИКБ 
 
397 нови фирми с близо 16 400 заети в тях бяха приети за членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) на днешното заседание на Националния съвет (НС), съобщиха от работодателската организация. 
 
Присъединиха се и 8 браншови организации - Асоциация «Българска книга», Асоциация на производителите на рибни 
продукти «БГ фиш», Асоциация на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии, 
Българска национална асоциация «Етерични масла, парфюмерия и козметика», Българска фасилити мениджмънт 
асоциация, Национален съюз на водоползвателите, Сдружение на българските зъболекари и Сдружение на продуцентите 
на частните театри. 
 
Нови членове на АИКБ са и «Прайсуотърхаус Купърс България» ЕООД, «Балар» АД , «Лазур-152» ООД  и театър «Искри и 
сезони» ООД.  АИКБ, която е член на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и 
предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР),  продължава да се разраства в области като здравеопазване, 
култура и образование. 
 
НС на АИКБ одобри проект на меморандум за сътрудничество с Организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO). 
Меморандумът обхваща редица дейности, свързани със сътрудничество за популяризиране на промишлени знания и 
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обмяна на опит, партньорска работа по подготовка на проекти, съвместно участие и организиране на изложения, форуми 
и различни събития, както в България, така и в други страни. 
 
Членовете на НС на АИКБ обсъдиха  и въпроси, свързани с енергетиката и възможностите за бизнеса да ползва 
алтернативни източници на енергия като втечнения природен газ. 
 
 
 
Investor.bg 
 

  
 
√ Васил Велев: Последователност във време на динамични промени 
 
Eкипът на медията успява да формира обществено мнение на нетърпимост към порочните практики в 
икономическата сфера, смята председателят на УС на АИКБ 
 
Да бъдеш в продължение на 15 години последователен и разпознаваем във време на динамични промени е не само 
признак на воля, упоритост, дисциплина, подреденост. То значи също, че си успял да откриеш свои непреходни ценности. 
Именно те формират уникалната ти идентичност и интегритет – и привличат все повече хора към теб. Печелиш 
последователи. 
 
През 15-те години от съществуването си Investor.bg се превърна в надежден и търсен от българските предприемачи 
източник на информация, предлагащ интересни теми и задълбочени анализи. Смятам, че освен професионализъм и 
познания, екипът на медията притежава и високо чувство за отговорност, защото успява да формира по един ненатрапчив 
и елегантен начин обществено мнение на нетърпимост към порочните практики в икономическата сфера. Едва ли ще е 
пресилено, ако кажа, че Investor.bg, използвайки оптимално изразните средства на журналистиката, моделира образа на 
модерен и ефективен, но същевременно чист, прозрачен, етичен бизнес – бизнес по правилата. 
 
Дълбоко съм уверен, че 15-тата годишнина на медията е повод за удовлетворителна равносметка за всички, работещи в 
нея. Продължавайте да допринасяте за изграждане на по-висока икономическа култура в читателите си и за по-добър 
бизнес климат!  Желая ви здраве и нови успехи по пътя напред, бъдете все така аналитични, мислещи, търсещи и чертаещи 
насоки! 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
Investor.bg 
 
√ Синдикати и работодатели искат да няма квоти при ваучерите за храна 
 
Всяка година около 400 хиляди служители получават тази придобивка 
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Синдикати, работодатели и Асоциацията на операторите за ваучерно хранене се обединиха около идеята, че трябва да 
се либерализира пазарът за ваучери за храна чрез оптимизиране на методиката за определяне на квотата и като 
следваща стъпка - нейното отпадане. Тази позиция беше подкрепена от конфедералния секретар на КТ "Подкрепа" 
Александър Загоров, вицепрезидента на КНСБ д-р Иван Кокалов, Румяна Георгиева от КРИБ, Росица Стелиянова от АИКБ 
и Габриела Колева от Асоциацията. 
 
Темата беше обсъдена на форум в централата на КТ "Подкрепа", предаде БТА. 
 
Социалните партньори предлагат да се сформира работна група с представители на Министерството на труда и социалната 
политика (МТСП), Министерството на финансите (МФ), синдикати, работодатели и на Асоциацията на операторите за 
ваучерно хранене, която да предложи методика за по-адекватно определяне на квотите за ваучери за храна.  
 
От Асоциацията отчетоха, че основният проблем, с който са се сблъсквали досега, е недостатъчната обща квота - за 2015 
година недостигът е бил 20 милиона лева, а за тази година очакваният недостиг е от около 60 милиона лева, въпреки 
увеличената обща квота с 20 милиона лева - до 260 милиона лева спрямо миналата година. 
 
Габриела Колева коментира, че хроничният недостиг от 2010 до 2014 година е довел до отлив от системата. 
 
В момента около 400 хиляди служители получават тази придобивка годишно. 
 
Проблемът с недостатъчните квоти води до намалено потребление и по-малки приходи в държавния бюджет, за 
работниците това означава по-малък разполагаем доход и намаляване на покупателната способност, а за работодателите 
е проблем, защото не могат да спазят поет социален ангажимент към служителите си, коментира Габриела Колева. 
Младите хора вече се интересуват и от социалната политика на фирмите при търсене на работа и това е начин да се 
привлекат повече кадри в тях, посочи Иван Кокалов. 
 
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов заяви, че изследвания на различни институции показват, че системата 
не създава проблеми на бюджета, помага за разкриването на работни места, за увеличаване на търговските обороти и 
помага за развитието на фиска. 
 
Тази система е въведена в България, като е ползван опитът на Франция, първата страна, в която се въвеждат ваучерите за 
хранене, каза посланикът на Франция Ксавие Лапер дьо Кабан. Той отбеляза, че има три френски фирми, които са на 
българския пазар за ваучери за храна. По думите на Дьо Кабан е важно, че българските работодатели имат допълнителен 
стимул за работниците. 
 
Системата съществува в България от 2004 година. Тя възниква преди 50 години във Франция и се прилага в повече от 40 
страни в света. България е единствената държава, в която се прилага квотен механизъм, посочиха експертите. 
 
Oбщата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна за 2016 г. е 260 млн. лв., според данни на МФ. 
 
 
√ 50 български фирми се съдържат в Panama Papers 
 
Проблем би било, ако в списъците излязат имена на политици, смята ректорът на ВУЗФ Григорий Вазов 
50 български компании и 117 официални лица се съдържат в списъка от Panama Papers. Документите вече са официално 
достъпни в мрежата. 
 
Сред имената в списъка са вече оповестени като собственици на офшорни компании Васил Божков, Тодор Батков, както и 
Евелина и Николай Баневи и Петър Манджуков. От данните се вижда, че Манджуков например има фирма, регистрирана 
на Британските Вирджински острови, регистрирана през 2001 година. 
 
От Международния журналистически консорциум уточняват, че може да има съвпадение на имена или сходства. Затова 
препоръчват по- разширена проверка на данните. 
 
За Григорий Вазов списъкът е "твърде малък". Пред БНР ректорът на Висшето училище по застраховане и финанси 
коментира, че над 1000 имена биха излезли от "истинския списък" . 
 
За Вазов имената, които вече са известни, са на хора, които се занимават със сериозен бизнес и е необходимо да имат 
фирми в офшорни зони, чрез които да осъществяват определени сделки. 
 
"Проблемът е, когато в този списък се види някой политик и то политик, станал или създал офшорна фирма по време на 
политическия си живот, а не преди това", категоричен беше той. 
 

https://offshoreleaks.icij.org/search?c=BGR&cat=0&e=&j=&q=&utf8=%E2%9C%93
https://offshoreleaks.icij.org/search?c=BGR&cat=0&e=&j=&q=&utf8=%E2%9C%93
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√ Добивът на въглища се свива непрекъснато от началото на 2016 г. 
 
Общият индекс на промишленото производство се увеличава с 3% през март, показват данните на НСИ 
 
От началото на годината добивът на въглища в страната изпитва непрекъснати трудности, става ясно от данните на 
Националния статистически институт (НСИ). През март индексът на промишленото производство в сектора се свива с 24,5% 
на годишна база, след намалението от 13,5% през февруари и от 3,2% през януари.  
 
Като цяло обаче ситуацията в добивната промишленост е оптимистична - общият индекс в този сектор се повишава със 
7,1% през март, благодарение основно на добива на металните руди (ръст от 20,5%) и на неметалните материали и 
суровини (8,3%). 
 
Преработващата промишленост записва леко забавяне на ръста си през март - до 5,5% на годишна база спрямо 6,3% през 
февруари. На годишна база с 23,1% се свива секторът на ремонт и инсталиране на машини и оборудване, а с 22,4% - на 
производството на тютюневи изделия. В същото време обаче производството на метални изделия (без машини и 
съоръжения) се увеличава с 38,8%. 
 
През март индексът на промишленото производство за сектора на производството и разпределението на електрическа и 
топлинна енергия намалява с 5% на годишна база. Спрямо февруари 2016 година обаче спадът е от 0,3 на сто. 
 
На месечна база индексът в преработваща промишленост намалява с 0,5%, а в добивната промишленост остава без 
изменение. 
 
Общият индекс на промишленото производство през март се повишава с 3% на годишна база, показват още календарно 
изгладените данни на НСИ. Предварителните данни от статистиката показват, че индексът намалява с 0,5 на сто спрямо 
февруари 2016 година. 
 
 
√ Общини с ВиК проекти скоро ще обявят търгове за строителство 
 
Докато не приключи водната реформа, с евросредства ще се работи само по ранни и недовършени проекти 
 
Общините с ранни проекти за ВиК по оперативна програма „Околна среда“ скоро ще могат да обявят процедурите за избор 
на изпълнители. Това каза пред журналисти министърът на околната среда Ивелина Василева, която участва в 
конференция за оползотворяването на утайките от пречиствателните станции. 
 
Тя припомни, че от стария програмен период 2007 – 2014 г. останаха осем недовършени проекта. Те бяха фазирани и ще 
се довършват с финансиране от новата оперативна програма "Околна среда" 2007-2014 г. 
 
Фазата на оценка е почти на финала – скоро ще бъдат подписани договорите за безвъзмездно финансиране. Общият 
бюджет на тези осем проекта е 234 млн. лв., каза министърът. 
 
Тя припомни още, че е договорено ранното изпълнение на девет проекта. Четири от тях са големи и са на етап на оценка 
– това са проектите на общините Асеновград, Добрич, Пловдив и Плевен с обща стойност 402 млн. лв. 
 
С ЕК е договорено да се пристъпи към ранното изпълнение на още пет проекта за 117 млн. лв. – за модернизиране на 
водната инфраструктура в Елхово, Тутракан, Приморско, Чирпан и Айтос. Скоро общините ще бъдат поканени да 
кандидатстват. Всички ранни проекти са във висока фаза на техническа готовност. Скоро общините могат да обявят 
процедурите за избор на изпълнители, заяви министърът.  
 
Докато не приключи водната реформа и работата по обявените 14 регионални прединвестиционни проучвания, няма да 
се работи с еврофинансиране по други водни проекти. 
 
Василева коментира още, че регионалната система за управление на отпадъците в Бяла, Русенско, е останала недовършена 
и общината губи средствата за проекта, от който са изпълнени са само 10 на сто от строителните дейности със средства от 
„Околна среда“. 
 
Приключва работата по депото в региона на Разлог. В Пазаржик работят по регионалната система със средства от 
предприятието ПУДООС. 
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МОСВ ще помага на общините Благоевград, Дупница и Провадия да изградят най-необходимите съоръжения в депата за 
отпадъци и това ще стане със средства на ПУДООС. След това общините ще кандидатстват за компостиращи инсталации 
по оперативната програма. 
 
България няма да загуби еврофинансирането за водния сектор заради четирите области, в които някои общини отказват 
да се обединят в асоциации, коментира министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова, която също взе участие в 
конференцията. 
 
Тя заяви, че реформата във водния сектор е факт, с изключение на областите Благоевград, Кюстендил, Ловеч и Пазарджик, 
където отделни общини искат да запазят местните ВиК дружества. 
 
Процесът на окрупняване е завършил напълно в 14 области, които имат право да кандидатстват за ВиК инфраструктура по 
програма „Околна среда“. В десет области остават да се изпълнят единствено технически процедури. 
 
Окрупняването е на доброволен принцип, независимата местна власт има право да взема решения „за“ или „против“. Ако 
кметовете и общинските съвети са против окрупняването обаче, до 2020 г. инвестиции за ВиК в техния район с 
евросредства няма да има, коментира тя. 
 
 
 
√ Утайките от пречиствателни станции като ресурс 
 
Освен в селското стопанство те могат да се използват и като източник на енергия 
 
Утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води стават все по-ценен ресурс. Това коментират експерти на 
конференция, организирана от Българската асоциация по водите. 
 
Според специалистите освен традиционното им използване в земеделието, утайките могат да са източник на енергия при 
изгарянето им, а също така и ценен източник на фосфор за селското стопанство. 
 
Тенденцията е в големите градове е да се предпочита изгарянето, заяви проф. Хелмут Кройс, председател на Световната 
асоциация по водите (IWA). Още повече, че някои държави като Швейцария и някои германски провинции изцяло са 
забранили използването за наторяване. 
 
Проблемът трябва да бъде решен така, че минимално да се отрази на цените на ВиК услугите. Утайките са ресурс, а не 
отпадък, заяви председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов. 
 
До 2020 година в България изцяло трябва да бъде преустановено депонирането на утайки, предупреди министърът на 
околната среда и водите Ивелина Василева.  
 
Тя цитира данни на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), според които през 2014 г. в страната са генерирани 
35 хил. т сухо вещество. От тях 30% са оползотворени в земеделието, 15,4% са депонирани, 40,6% са временно съхранени, 
а останалите количества са компостирани или използвани за рекултивация на терени. 
 
В момента в България работят 89 селищни пречиствателни станции, от които 50 са новоизградени или разширени с 
евросредства от периода 2007 - 2013 година. Предстои довършването на осем пречиствателни станции със средства от 
новия период, както и изграждането на девет нови по така наречените ранни проекти по оперативна програма "Околна 
среда". Така със строителството на водна инфраструктура утайките ще се увеличават. 
 
Проф. Румен Арсов от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) отбеляза, че самостоятелното изгаряне 
е най-стабилният, но и най-скъпият вариант за оползотворяване. Проблемът при изгарянето според него е, че в България 
няма ТЕЦ с лиценз за допълнително гориво извън газ и въглища. Освен това утайките биха добавили нищожно количество 
енергия, но ще увеличат емисиите серни газове. 
 
Има опасност във всеки един момент по икономически причини да бъде отказан достъпът на утайките до циментовите 
заводи, смята експертът. 
 
В земеделието утайките трябва да се използват при стриктен контрол, осъществяван от специализирани лаборатории, 
препоръча експертът. 
 
Представител на циментовия завод "Холсим" отговори, че за целите на производството на цимент тези заводи могат да 
приемат само утайки с не повече от 10% влага, т. е. те трябва да се почти сухи. 
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Според Орал Чимсьокен, представител на турската компания INEVA, в Европа се генерират около 100 000 т утайки дневно. 
Той представи технология, при която изгарянето на тези отпадъци генерира електроенергия при контрол на емисиите. 
Според него използването на утайките в селското стопанство води до замърсяване и създава рискове за здравето на 
хората. 
 
Проф. Светла Маринова от института по почвознание "Никола Пушкаров" възрази категорично срещу идеята утайките да 
се използват само чрез изгаряне. Тя посочи, че те са ценен източник на минерали и други елементи и според нея е по-
логично да бъдат прилагани директно в земеделието, вместо да се извлича фосфорът. Освен това при създаването на 
рамкови документи трябва да се отчетат различните видове почви, което досега не е направено, заяви експертът. 
 
Екологичният министър Ивелина Василева посочи, че до 2020 година България трябва да намери най-удачния начин за 
третиране на утайките, като изгарянето, селското стопанство, рекултивацията на терени и генерирането  на енергия са 
различните варианти. 
 
Решенията трябва да се търсят на регионално ниво, за да се постигне ефективност и икономия от мащаба. Конкретни 
решения за всеки регион ще се търсят в прединвестиционните проучвания, които трябва да бъдат изработени за всяка 
област, за да ползва съответният регион средства за водна инфраструктура от оперативна програма "Околна среда", каза 
министърът. 
 
За да е изгодно изсушаването и изгарянето на утайките, трябва пречиствателните станции да генерират  достатъчно големи 
количества. Съоръженията в страната обаче нямат такъв капацитет, с изключение на пречиствателната станция в 
Кубратово, която пречиства водите на София, коментираха участници в дискусията. 
 
За малките пречиствателни станции въобще не е икономически изгодно да имат стъпало за третиране на утайките, те би 
трябвало да се третират от по-големите съоръжения в областните градове, смятат ВиК инженери.  
 
По информация от екоминистерството 44% от утайките през 2015 г. са рециклирани и оползотворени. Този дял трябва да 
расте. До края на 2016 г. рециклирането трябва да достигне 55%, 60% до края на 2018 г. и 65% до края на 2020 г. Енергийното 
оползотворяване трябва да достигне 10% до края на 2016 г., 20% до края на 2018 г. и 35% до края на 2020 г. 
 
Годишно в ЕС в резултат от пречистването на отпадъчните води се образуват 15 млн. тона утайки, допълват от МОСВ. 
 
 
 
24 часа 
 
√ АБВ си тръгна, Борисов прие оставката на Калфин 
 
Довчерашният вицепремиер и социален министър май няма да се върне в Народното събрание. Оставка подаде и 
единственият им областен управител - Трендафил Величков на Пазарджик. Първанов съветва премиера да направи 
сериозен ремонт на правителството. Бесни, че ГЕРБ вече не ги пита за нищо, хората на Първанов решили единодушно за 
напускане 
 
АБВ напусна коалицията, премиерът Бойко Борисов прие оставката на вицето си Ивайло Калфин, но правителството ще 
оцелее. 
 
Това стана ясно след инфарктен за управляващите вторник. Той започна с тежка среща в троен формат - ГЕРБ, Патриотичния 
фронт и реформаторите, по президентското вето върху ремонтираните изборни правила. На влизане от ПФ отново 
заплашиха, че преодолее ли се ветото, напускат кабинета. За срещата в парламента отиде лично премиерът Бойко Борисов. 
 
АБВ останаха изолирани и това предизвика остра реакция. Само час след като стана ясно, че ПФ засега остава в коалицията 
и компромис за гласуването в чужбина ще се намери, хората на Георги Първанов обявиха, че напускат управлението.  
 
Това обаче не сваля кабинета. Какво показаха сметките? 
 
След като десетината депутати около ДСБ и Радан Кънев се обявиха за опозиция, парламентарните гласове за кабинета се 
сведоха до 125, в които влизаха 11-имата депутати на АБВ. ГЕРБ има 83 депутати, Патриотичният фронт - 18, а от 
Реформаторския блок 13 останаха да подкрепят правителството. 
 
С оттеглянето на АБВ коалицията с мандатоносител ГЕРБ може да разчита едва на 114 гласа. Премиерът Борисов обаче 
веднага получи нов партньор - съпредседателката на групата на БДЦ Красимира Ковачка декларира пълна подкрепа. Така 
14-те депутати на БДЦ - с 3-има повече от тези на Първанов, заменят ПГ на АБВ. 
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Рамо на кабинета в решения и политики, които са национално отговорни, ще продължи да дава и АБВ, обеща зам.-шефът 
ѝ Румен Петков. Петков е категоричен, че решението на АБВ за напускане на управлението е окончателно. Партията изтегля 
всичките си представители във властта, е решението на Националния съвет от вторник. То ще стане окончателно конгреса 
в неделя. 
 
Оставките обаче заваляха веднага, без да се изчака форумът. Вицепремиерът Ивайло Калфин подаде оставка, а премиерът 
Бойко Борисов светкавично я прие. Двамата провели разговор, в който изразили взаимна благодарност за съвместната си 
работа. Ако Калфин се върне в парламента, депутат повече няма да е Мариана Тодорова. Според негови колеги той нямало 
да остане депутат, а ще предпочете работа в Брюксел. 
 
Следващият социален министър трябва да е от ГЕРБ, категорични са управляващите депутати на заседанието си снощи. 
 
Оставка подаде и областният управител на Пазарджик Трендафил Величков и тя бе приета от премиера. Очаква се да го 
последват и зам.министрите на регионалното развитие Иван Аспарухов и на спорта Нина Найденова. Както и зам.-
областните управители от квотата на АБВ. 
 
Борисов трябва да направи голям ремонт на правителството, призова лидерът на АБВ Георги Първанов. Той смята, че не 
просто има проблеми в диалога на управлението, а че се е изчерпал потенциалът на властта. Нови хора били нужни на 
кабинета, за да има то нова опора. Премиерът можел да избере и друг подход - предсрочни избори. Първанов смята, че 
начинът, по който е бил съставен кабинетът “Борисов” - от партийни лидери, е неудачен, неработещ и блокиращ 
реформите, които трябвало да се проведат докрай. Той даде пример с назначенията на земеделския лидер Ненчев за 
военен министър, с председателя на СДС Божидар Лукарски. “Дори Петър Москов ми е симпатичен, но не му се получава 
реформата”, каза Първанов. 
 
“В края на краищата премиерът го е правил и друг път, можем да отидем на избори, не се притесняваме. Ако нас ни 
принудят, Борисов е добре изявен демократ, той насила няма да стои”, каза Красимир Велчев. 
 
Причините за оттеглянето на АБВ от властта и оставката на вицепремиера и министър на социалната политика Ивайло 
Калфин може да се търсят в завършилия през уикенда конгрес на БСП и започналото проучване за нефт и газ в Черно море. 
Това анализира зам.-шефът на ГЕРБ Цветан Цветанов. 
 
Ивайло Калфин: Доволен съм 
 
“Оттеглям се от правителството по решение на ПП АБВ. През последната година и половина положих много усилия за това 
в България да има по-високи доходи, повече работни места и повече справедливост и предвидимост в социалните системи. 
Доволен съм от това, което постигнах. Остава и още много работа за моите наследници. Благодаря на премиера за 
възможността и подкрепата, която ми даде да работя за българските граждани на тази отговорна позиция. Благодаря и на 
колегите си в Министерския съвет, както и на парламентарните групи, които подкрепяха управлението, за подкрепата и за 
приетите особено важни закони и решения. 
 
БДЦ с 14 депутати заменя в парламента 11-имата от АБВ, постове не искат 
Политическа партия “Български демократичен център” подкрепя правителството на Бойко Борисов във всички решения, 
които касаят националните интереси. Правили сме го и досега, без да искаме постове в изпълнителната власт или в 
парламента. Това коментира д-р Красимира Ковачка, председател на партията БДЦ, само час след като оставката на 
Калфин бе приета. Тя бе категорична, че БДЦ ще продължи тази политика, тъй като най-важното според нея са започналите 
европейски проекти, които ще гарантират стабилност на държавата и подкрепят икономиката . 
 
“Премиерът е човек, който винаги се съобразява с личните решения на всеки един - когато някой си подаде оставката, 
винаги я приема, защото насила хубост не става”, бе пък първият коментар на председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов. 
“Явно не е имало искреност във всичко, което сме правили досега. Премиерът в типично негов стил винаги е бил 
максимално широко скроен, за да даде възможност всеки да прави политика за сектора, който е оглавявал. Искам да кажа, 
че не са били малко случаите, когато просто са се правили кадрови назначения, които са били само за да се обслужват 
определени политически цели, а не да се търсят националните приоритети и реализирането на националните политики”, 
добави той. 
 
“Може би катализатор за всичко, което правят, е конгресът на БСП”, допусна пък заместникът му в ПГ на ГЕРБ Красимир 
Велчев. Той отхвърли упреците на АБВ за липса на диалог с тях. 
 
В управляващата коалиция има проблем с диалога, призна обаче лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. “Това беше 
проблем през цялото време. Нормално е да има един политически механизъм, при който да се съгласуват решенията, а не 
да се решават двустранно: ГЕРБ - АБВ, ГЕРБ - ПФ, ГЕРБ - РБ или ПФ- РБ. Това поединично решаване по двойки, по тройки на 
проблемите затормозяваше работата”, отчете той. 
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√ По-евтин природен газ от 1 юли 
 
По-евтин природен газ от 1 юли. Това прогнозират от "Булгаргаз". Предложението на държавната компания е цената на 
синьото гориво да падне с 10 на сто, съобщава "Нова телевизия". 
 
Очаква се това да доведе до допълнително намаляване на цените на парното и топлата вода. Окончателното решение ще 
бъде взето в края на юни. 
 
 
 
√ Удължиха срока за заявления за директни плащания до 31 май 
 
Министерство на земеделието и храните ще удължи срока за подаване на заявления за подпомагане по кампания'2016 за 
директни плащания до 31 май без санкция и до 27 юни с 1% санкция за всеки просрочен работен ден, съобщиха от 
пресцентъра на държавното ведомство. 
 
До това решение се стигна след проведени консултации със земеделските производители, асоциациите и браншовите 
организации в сектора. Министерството разгледа и се съобрази с предоставените от всички страни становища. 
 
Във връзка с изпълнение на това решение ведомството ще спази всички необходими процедури за промяната. 
 
Това е вторият вариант, представен за обществено обсъждане с бранша и води до частично удължаване на срока по 
кампанията. Решението за удължаване на срока ще бъде взето след като Европейския съюз приеме регламент, който да 
даде възможност на държавите членки на базата на национално решение да удължат периода за подаване на заявления. 
Припомняме, че при първия вариант не се предвиждаше удължаване на срока, а при третия вариант - максимално 
удължаване до 15 юни. 
 
До момента по кампания'2016 протича нормално, като подадените заявления са над 93 хил., а заявените площи са над 3 
млн. и 200 хил. ха. В процентно отношение това са повече от 86 % от общата площ одобрена за подпомагане през 2015 
година. 
 
 
Труд 
 
√ Отвориха конкурс по "Хоризонт 2020" 
 
От 10 май е обявен конкурс за информационни и комуникационни технологии по рамковата програма" Хоризонт 2020", 
чиито краен срок за кандидатстване с проекти изтича на 30 август . Това съобщи във Варна Ели Канева от министерството 
на транспорта и национално контактно лице по програмата. Тя взе участие в провеждането на информационен ден по 
"Хоризонт 2020" в Икономическия университет. 
Рамковата програма за научни изследвания и иновации е с продължителност 7 години от 2014 до 2020 г и с бюджет над 
80 млрд.евро, припомни Канева. Участието става на базата на конкурси, които се обявяват в сайта на ЕК, на национално 
ниво няма съгласуване, а директно се кандидатства в Брюксел.Обикновено участието е на университети, научни институти, 
малки и средни предприятия, но не като самостоятелни юридически лица, а се поощрява кандидатстването чрез 
консорциум от минимум три независи юридически лица от три държави-членки на ЕС. Насърчава се участието на 
представители от различни държави. 
След конкурсите в 2014 и 2015 г. са финансирани 7 проекта за информационни и комуникационни технологии с българско 
участие в размер на 2.5 млн.евро, посочи Канева. Поощряват се не чисто теоретични научни изследвания, а такива с цел 
внедряване на пазара. 
 
 
√ Станете част от иновативното бъдеще на Европа 
 
Справяне с климатичните промени 
Научни организации от всяка точка на планетата ежедневно алармират за вредното влиянието на човека върху околната 
среда. Най-голямата европейска мрежа от компании, академични и обществени организации за развитие и реализиране 
на новаторски решения за справяне с климатичните промени, Climate-KIC, е тук, и за пореден път подава ръка. На 11 април 
т.г. стартира ClimateLaunchpad, най-мащабното състезание за cleantech бизнес идеи, борещи се с вредното влияние на 
климатичните промени. В инициативата, на която в-к “Труд” е медиен партньор, се включват над 25 страни от ЕС, като за 
поредна година България не прави изключение. Какво предстои: 
На 16 май приключва етапът на кандидатстване за участие в ClimateLaunchpad; 
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Между 1 и 2 юни ще се проведе двудневно предприемаческо обучение, от професионални лектори и ментори, как да 
представим страхотна идея като успешен бизнес; 
На 12 юли, в битка за представяне на страната ни на европейските финали, ще се изправят най-добрите 10 български екипа. 
Те ще представят проектите си пред инвеститори и специалисти в областта на “чистите” технологии, на организирана гала 
за целта вечер. Чрез тайно гласуване на журито, ще бъдат излъчени и топ 3 български проекта; 
На 8 октомври предстои и най-голямото предизвикателство за участниците - Европейския финал в Талин, Естония. На 
специално изградена сцена, всеки един от екипите ще има задачата да защити своя проект пред реномирано 
международно жури от инвеститори и специалисти в областта на “чистите” технологии; 
Класираните на първите три места ще грабнат и парична награда от €10 000, €5000 или €2500, а тези, получили шанса да 
попаднат сред първите осем - и директен достъп до акселераторската програма на Climate-KIC. 
Не пропускайте своя шанс! Кандидатствайте днес на www.climatelaunchpad.org 
 
 
 
Сега 
 
√ Прокуратурата си направи тежка самокритика 
 
Разследва се само дребната корупция, има рязък ръст на оправданите престъпни групи, признава обвинението в 
годишния си доклад 
 
Само дребните корупционни престъпления биват разкривани и наказвани, като броят на делата за подкуп остава малък. 
Наказват се предимно дребни рушвети, взети от катаджии. Това е записано в изключително самокритичния годишен 
доклад за дейността на прокуратурата през 2015 г. Подобни откровения от страна на държавното обвинение не е имало 
от началото на мандата на Сотир Цацаров, когато беше направен анализ на завареното положение.  
 
Разследващите не могат да се справят с корупцията по високите етажи, тъй като в масовия случай висши чиновници се 
прикриват зад комисии или други колективни органи, които в крайна сметка взимат решение, обслужващо определен 
интерес. В самокритичен тон прокуратурата обяснява, че подкупите по пътя далеч не са най-големият проблем на 
държавата. Едновременно с това е намерено и оправдание за слабите резултати срещу корупцията по високите етажи. 
"Получаването на самопризнания от лица, разполагащи с влияние и значителни финансови средства, както и ползващи 
активна адвокатска защита, е практически невъзможно. Свидетелите по корупционните дела обичайно са лица в служебна 
или друга зависимост от разследваните и не желаят да дават показания. Изискваните документи обикновено се съхраняват 
в учреждения, ръководени от заинтересувани от изхода на делото лица. Поради това често се отказва или забавя 
предоставянето им на разследващия орган", пише в доклада.  
 
Наред с трудностите при разследването от прокуратурата отчитат и друга тревожна тенденция за корупционните дела - 
увеличава се броят на оправданите. Над 1/4 получават оправдателни присъди, като този дял нараства чувствително спрямо 
2014 г., когато оправданите са били 15,5%. Тенденцията обаче е почти същата като през 2013 г. - оправдания в 25,8% от 
случаите, а през м.г. - при 25,3% от делата. Крайната равносметка показва, че през 2015 г. от общо 312 предадени на съд 
79 са оправдани. Най-много неуспешни разследвания има Софийската градска прокуратура - 32.  
 
Още по-зле е ситуацията при делата за организираната престъпност. Там оправдателните присъди са отчели рязък скок 
спрямо предишните две години и вече са 21.1% при 3.6 за 2014 г. и 4.2% година по-рано. Същевременно този тип дела 
намаляват, но пък се увеличава броят на върнатите от съда обвинителни актове, което добавя още една черна краска към 
качеството на разследването. Спецпрокуратурата, която отговаря за борбата с организираните престъпни групи, е получила 
обратно от съда 43 обвинителни акта заради грешки и непълноти, което е 40% от дейността й за цялата година. 
"Оправданите са се увеличили три пъти - 15, при 5 за 2014 г.", пише в доклада. Тази лоша тенденция е обяснена с широко 
прокламираната реформа на правителството, която уж трябваше да подобри ситуацията в сектор "Сигурност" - връщането 
на ГДБОП в МВР от ДАНС, където антимафиотите бяха пратени от кабинета "Орешарски".  
 
"Процесът на структуриране и кадровото укрепване на ГДБОП през 2015 г. са предизвикали и сериозни проблеми при 
осъществяване на оперативната работа и основната й дейност по разкриване и противодействие на организираната 
престъпност. Поради това в Специализираната прокуратура не са постъпвали достатъчно на брой материали, като само 
малка част от получените са били годни за образуване на наказателни производства. Част от тях обаче са били свързани с 
дребни случаи на квартално разпространение на наркотични вещества, лихварство, компютърни престъпления и др. и не 
са се отнасяли за тежки форми на организирана престъпност. За дълъг период от време не са докладвани разработки за 
такива дейности, като трафик на хора, корупция, трафик на наркотици. Не са изпращани материали от цели региони на 
страната (напр. Варненска и Бургаска област). Едва в края на годината в спецпрокуратурата са започнали да постъпват 
повече материали и с по-добро качество", пише в доклада.  
 
Общото качество на разследването е лошо. Прокуратурата за пореден път дава негативна оценка за работата на 
разследващите полицаи и настояват задължително да се въведе изискване да имат юридическо образование.  

http://www.climatelaunchpad.org/
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БЕЗ НАКАЗАНИЕ 
 
Десетки хиляди престъпления за поредна година остават без наказание, става ясно от доклада. През 2014 г. заради изтекла 
давност бяха прекратени над 40 хил. дела, а през м.г. броят им е намалял с 13%, което значи, че на практика нови близо 30 
хил. остават без наказание. 
 
 
 
 


