
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
КРОСС 
 
√ АИКБ подкрепя кандидатурата на Зорница Русинова за социален министър 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя кандидатурата на Зорница Русинова за министър на 
труда и социалната политика и очаква от нея да подобри диалога със социалните партньори. 
В свое становище от АИКБ заявяват: 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изразява категорична подкрепа за провеждането на реформите, 
които са от компетенцията на МТСП като: развитие на пенсионната система и укрепване на капиталовите стълбове в 
пенсионния модел, за реформа на медицинската и трудовата експертиза, за осъвременяване на системата на трудовата 
медицина, за ограничаване на административната намеса на пазара на труда и др. За тази цел, Асоциацията декларира 
своя ангажимент да продължи да бъде конструктивен партньор, като предостави цялата си експертиза. 
АИКБ счита кандидатурата на г-жа Зорница Русинова за министър на труда и социалната политика на Република България 
за подходяща, тъй като тя е изявен професионалист с доказана експертиза. Разчитаме, че ако заеме поста на министър на 
труда и социалната политика, г-жа Русинова ще подобри диалога със социалните партньори. Очакваме от новия екип на 
МТСП да се вслушва в гласа на работодателските организации и да спазва международните стандарти на социалния диалог 
за решаване на ключовите проблеми на социално-икономическото ни развитие. 
Г-жа Русинова и в качеството на министър на труда и социалната политика ще има нашата подкрепа за правенето на 
политики, насочени към издигане на труда като ценност и средство за успех и просперитет. Бихме искали заедно да 
постигнем успехи при създаването на отговаряща на нуждите на пазара на труда система за професионална квалификация 
и преквалификация и професионално образование. 
Като работодателска организация, обхващаща най-много икономически дейности, АИКБ притежава широкообхватна 
експертиза и има готовност да предоставя експертна помощ за всички необходими реформи в социалната сфера. Очакваме 
ползотворен диалог в съвместната ни работа за превръщане на България в място, където има ясни и спазвани обществено-
икономически правила и в което хората живеят и се трудят достойно. 
 
 
 
Дир. бг 
 
√ АИКБ подкрепя Зорница Русинова 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изразява категорична подкрепа за провеждането на реформите, 
които са от компетенцията на МТСП като: развитие на пенсионната система и укрепване на капиталовите стълбове в 
пенсионния модел, за реформа на медицинската и трудовата експертиза, за осъвременяване на системата на трудовата 
медицина, за ограничаване на административната намеса на пазара на труда и др. За тази цел, Асоциацията декларира 
своя ангажимент да продължи да бъде конструктивен партньор, като предостави цялата си експертиза. 
АИКБ счита кандидатурата на Зорница Русинова за министър на труда и социалната политика на Република България за 
подходяща, тъй като тя е изявен професионалист с доказана експертиза. Разчитаме, че ако заеме поста на министър на 
труда и социалната политика, Русинова ще подобри диалога със социалните партньори. Очакваме от новия екип на МТСП 
да се вслушва в гласа на работодателските организации и да спазва международните стандарти на социалния диалог за 
решаване на ключовите проблеми на социално-икономическото ни развитие. 
 
 
Факти 
 
√ АИКБ подкрепя Зорница Русинова 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изразява категорична подкрепа за провеждането на реформите, 
които са от компетенцията на МТСП като: развитие на пенсионната система и укрепване на капиталовите стълбове в 
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пенсионния модел, за реформа на медицинската и трудовата експертиза, за осъвременяване на системата на трудовата 
медицина, за ограничаване на административната намеса на пазара на труда и др. За тази цел, Асоциацията декларира 
своя ангажимент да продължи да бъде конструктивен партньор, като предостави цялата си експертиза. 
АИКБ счита кандидатурата на Зорница Русинова за министър на труда и социалната политика на Република България за 
подходяща, тъй като тя е изявен професионалист с доказана експертиза. Разчитаме, че ако заеме поста на министър на 
труда и социалната политика, Русинова ще подобри диалога със социалните партньори. Очакваме от новия екип на МТСП 
да се вслушва в гласа на работодателските организации и да спазва международните стандарти на социалния диалог за 
решаване на ключовите проблеми на социално-икономическото ни развитие. 
Русинова и в качеството на министър на труда и социалната политика ще има нашата подкрепа за правенето на политики, 
насочени към издигане на труда като ценност и средство за успех и просперитет. Бихме искали заедно да постигнем успехи 
при създаването на отговаряща на нуждите на пазара на труда система за професионална квалификация и 
преквалификация и професионално образование. 
Като работодателска организация, обхващаща най-много икономически дейности, АИКБ притежава широкообхватна 
експертиза и има готовност да предоставя експертна помощ за всички необходими реформи в социалната сфера. Очакваме 
ползотворен диалог в съвместната ни работа за превръщане на България в място, където има ясни и спазвани обществено-
икономически правила и в което хората живеят и се трудят достойно. 
 
 
БГ Предприемач 
 
√ Работна среща на работодателските организации с министър Кунева обсъди професионалното образование 
 
Държавни стипендии за инженери, техници, технолози, педагози поиска бизнеса и предложи преструктуриране на 
програмите в средното образование по общини, още от следващата учебна година. Председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев посочи, че в някои райони на страната подготовката на кадри не 
съответства на нуждите на местните предприемачи. Индустрията трябва да получава подготвени кадри, допълни той. 
 
Финансирането на мерките и политиките в образованието трябва да бъдат в подкрепа на подготовката на кадри за бизнеса, 
а не на статуквото, заяви Жечко Димитров, програмен директор на Българската стопанска камара (БСК). Според него, 
средства трябва да бъдат отделяни от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и от 
бюджета. 
 
Министър Кунева обяви, че по данни на БСК, над 65% от работодателите заявяват, че имат сериозен проблем с намирането 
на кадри със средно професионално образование. Задълбочава се недостигът за около 170 професии и длъжности със 
средна квалификация – оператори на машини, техници, технолози, механици, монтьори, стругари и др. Зам.-кметът на 
Пловдив Стефан Стоянов каза по време на срещата, че безработицата в региона вече е под 5%. Инвестициите продължават 
да се увеличават, докато проблемът с намирането на кадри се задълбочава. Георги Стоев от Industry Watch подчерта, че 
дори без ръст на инвестициите в сегашната тракийска икономическа зона, всяка година трябват между 5000 и 7000 нови 
служители. 
 
Меглена Кунева обясни, че следващата сряда проектът за изменение и допълнение на Закона за професионалното 
образование влиза за обсъждане в Министерския съвет и се договори с работодателските организации, след това, заедно 
да започнат да подготвят концепция за бъдещето на професионалното образование в България. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

Investor.bg 
 
√ КФН публикува методологията за прегледа на активите на застрахователи и фондове 
 
Съобразяването с международните стандарти, професионалният опит и преценката на независимите външни 
проверяващи са от значение за регулатора 
 
Комисията за финансов надзор (КФН) публикува методологията за прегледа на активите на пенсионните фондове и на 
застрахователните компании, който е част от препоръките на Европейската комисия (ЕК) за справяне с прекомерните 
макроикономически дисбаланси в България и който бе отложен заради недостига на външни проверяващи. 
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Документите, оповестени на сайта на надзорния орган, хвърлят повече светлина за упражнението, на което ще бъде 
подложени пенсионно-осигурителните дружества (ПОД) и застрахователните компании, които съвкупно в края на 2015 г. 
разполагат с активи за 15,5 млрд. лв., и което се прави за пръв път в България. 
 
Методологията описва процедурите, които ще бъдат следвани от независимите външни проверяващи на фондовете на 
деветте ПОД, които оперират на българския пазар, и на застрахователния сектор. КФН до голяма степен обявява, че 
независимите проверяващи ще трябва да се придържат към Международните одиторски стандарти и Международните 
стандарти за финансово отчитане и разчита на техния професионален опит и преценка. 
 
Финансовият регулатор публикува и образци, които проверяващите ще трябва да попълнят и да използват за предоставяне 
на информация и крайни резултати на дружеството, избрано в края на миналата година за ръководител на проекта, 
Управляващия комитет и на ПОД. 
 
Припомняме, че прегледът обхваща общо 27 универсални, професионални и доброволни пенсионни фонда в България. 
Единственият доброволен пенсионен фонд по професионални схеми не участва в прегледа, уточняват от КФН. 
 
Обект на проверка ще бъдат балансите и на всички застрахователи и презастрахователи, както и местните групи и подгрупи 
в България. Компаниите в общото застраховане са 29, животозастрахователите – 14, презастрахователят е един (Джи Пи 
Презастраховане АД), докато българските застрахователни групи са 5, а чуждестранните – 4. 
 
Критериите за пенсионните фондове 
 
Методологията с обем 51 страници обхваща определяне на праговете на същественост и критериите за определяне на 
активите, които ще бъдат обект на преглед, значимите портфейли с активи и експозиции, размера на извадката, преглед 
на равненията с активите, съхранявани от банките-попечители, както и проверка на реалното съществуване на активите на 
пенсионните фондове към 30 юни 2016 г. 
 
След това ще бъде извършена проверка на данните, за да се удостовери тяхната надеждност, качество, достатъчност и 
уместност. След предоставяне на коментари относно принципите, използвани от пенсионните фондове, корпоративното 
управление и съответствието с нормативната уредба, ще бъде дадена оценка на основните процеси, свързани с активите 
на фондовете. 
 
В методологията има и критерии за оценка на активите на пенсионните фондове със стойности до 30 юни 2016 г. и за 
идентифициране на инвестиции в ценни книжа, емитирани от лица, свързани с ПОД, управляващо фонда, т.е. – за свързани 
лица, както и оценка на ефекта върху дейността на пенсионните фондове. 
 
КФН предвижда да бъде направен преглед на рисковете в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба, която 
включва основно Кодекса за социално осигуряване и някои наредби на КФН и Българска народна банка. Сред целите на 
методологията е да бъде подобрена регулаторната рамка за обхващане и противодействие на тези рискове. 
 
Окончателните доклади на независимите външни проверяващи трябва да бъдат представени до 14 октомври. През това 
време ще се следва стриктен план, който трябва да съставят преди работата по съставяне на извадката за прегледа, като в 
него трябва да се посочат потенциалните закъснения и предложения за корективни действия, както и други проблеми, ако 
има. 
 
 
√ Либерализиране, но с нови държавни помощи 
 
А идеята на либерализирането на пазара е точно обратната – конкуренция и повишаване на ефективността, 
коментира Калоян Стайков от ИПИ 
 
От няколко години процесът на либерализиране на пазара на електроенергия в България наподобява преследване на 
надуваема топка в басейн – аха да я хванеш и тя се отдалечава още малко, пише Калоян Стайков от Института за пазарна 
икономика (ИПИ). 
 
Така например, след като Комисията за енергийно и водно регулиране намали сериозно количествата електроенергия, 
които НЕК изкупува от ТЕЦ „Марица Изток 2”, се оказа, че централата е неспособна да работи при пазарни условия. Това 
се вижда от финансовите ѝ резултати за 2015 г., когато компанията регистрира двойно по-голяма загуба преди данъци – 
79 млн. лв., в сравнение с предходната година. 
 
Докато причините за лошия финансов резултат за миналата година се крият изцяло в разходната част на компанията, то за 
първото тримесечие на 2016 г. проблеми вече има и при приходите. 
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През 2015 г. разходите на компанията се увеличават с около 61 млн. лв. на годишна база, което се дължи почти изцяло на 
по-високи разходи за вноската във Фонд „Сигурност на електроенергийната система” (увеличение от близо 15 млн. лв.) и 
за покупка на емисии на парникови газове (увеличение с 92,8 млн. лв.).  
 
През първото тримесечие на 2016 г. тези разходни пера продължават да тежат на финансовия резултат на компанията, но 
към тях се присъединяват и по-ниски приходи. Последното се дължи на спад на приходите от продадена електроенергия 
и разполагаема мощност на НЕК с 10,5 млн. лв. и на липса на приходи от студен резерв – спад от 1 млн. лв. 
Постъпленията от останалите приходоизточници на централата остават почти непроменени, като към тях се добавят и 5,3 
млн. лв. приходи от продажба на електроенергия на електроенергийната борса, които обаче не могат да компенсират 
загубените регулирани приходи.   
 
Централата не успява да се класира на търговете за студен резерв на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), тъй 
като регулираната ѝ цена за разполагаемост е около 2,5 пъти по-висока от максимално допустимата цена за тези търгове. 
За да се разреши този пазарен проблем, в началото на март е предложена поправка в Закона за енергетиката, която 
предвижда ЕСО да резервира допълнителни мощности за студен резерв, за да се предотвратят аварии. А допълнителните 
разходи, свързани с това, няма да се признават за регулаторни цели и няма да повлияят на крайните цени на 
електроенергията. Иначе казано, това представлява елегантен и законов начин за прехвърляне на средства от ЕСО към ТЕЦ 
Марица Изток 2 с цел финансовото й подпомагане. 
 
По-късно през март последва и друго „логично решение”, което цели намаляване на финансовите разходи на компанията 
и привидно подобряване на финансовите му показатели.  
 
По-конкретно, задължения на Марица Изток 2 към Българския енергиен холдинг (който е собственик на централата) в 
размер на 49,5 млн. лв. бяха превърнати в капитал. Увеличението на капитала представлява главница по дълг, отпуснат 
през 2013 г. за покриване на "диспропропорциите в паричните потоци на ТЕЦ". С други думи, отпуснат е заем с цел 
ликвидна подкрепа, който не може да бъде върнат заради нови загуби и е „преквалифициран” като капитал. 
 
Като счетоводна операция това е напълно нормално действие. Проблемът се крие в това, че държавата, в лицето на 
държавния холдинг, продължава да налива средства в губещо предприятие. Дали това се прави под формата на кредити 
или на увеличаване на капитала, оказва се, е от малко значение, защото кредитите реално не се връщат и се превръщат в 
увеличен капитал. В същото време секторът започва да работи във все по-свободен режим – при повече прозрачност и 
конкуренция, която води до по-лоши финансови резултати за компанията. 
 
Накратко – пазарът се отваря, компанията не може да работи в пазарни условия и се нуждае от допълнителни приходи от 
принципала ѝ – БЕХ, т.е. Министерството на енергетиката и данъкоплатците. 
 
За целта се пишат закони, които да гарантират финансовата ѝ стабилност и се правят счетоводни операции, които да 
прикрият факта, че компанията продължава да трупа загуби и е неспособна да обслужва дълговете си. А идеята на 
либерализирането на пазара е точно обратната – конкуренция и повишаване на ефективността. 
 
Ако ТЕЦ Марица Изток 2 не може да издържи на пазарния тест, следва да бъде приватизирана и/или затворена (като всяка 
хронично губеща компания), а не да продължава работата си на държавна издръжка и при индивидуално непазарни 
условия, пише Калоян Стайков. 
 
 
24 часа 
 
√ Огромен интерес към европарите за малки и средни фирми 
 
За иновации подадените проекти надхвърлят 3 пъти предвидените средства 
 
Над 240 млн. евро по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” тръгнаха към бизнеса от януари до края 
на май тази година. 
 
879 проекта бяха подадени до 19 ч на 5 май по процедурата за внедряване на иновации в стартиращи предприятия. 
Бюджетът е 19 558 300 млн. лв. Това съобщи за “24 часа” Ивелина Пенева, шеф на Главна дирекция “Европейски фондове 
за конкурентоспособност” в Министерството на икономиката. 
 
Тъй като проектите още не са отворени, за да започне оценяването им, не може да се каже с колко те надвишават 
предвиденото еврофинансиране. Условие за иновациите в стартиращите фирми е те да имат под 3 приключени финансови 
години. Класирането на проектите ще приключи в 4-месечен срок - към септември. 
 
Това е и първата процедура за стартиращи компании и това обяснява големият интерес. 
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По предишната процедура - за иновации в предприятията, проекти подадоха 567 малки, средни и големи фирми. За да 
бъдат реализирани, са необходими 312 669 506 млн. лв. Проектите надвишават над 3 пъти бюджета, който е заделен - 97 
791 500 лв. “Това е добро съотношение, ще стане състезания, има конкуренция”, каза Пенева. 
 
От цялата сума за безвъзмездно финансиране за иновации в микро- и малки предприятия са предвидени 29,33 млн. лв., 
толкова са и за средните фирми, а за големите компании - 39,116 млн. лв. 
 
“Стартирали сме оценка, която трябва да приключи до средата на август”, казва Пенева. 
 
Двете процедури са по приоритетна ос “Технологично развитие и иновации”. Първата отворена процедура по програмата 
бе за подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия. Бяха подадени 1326 проекта, 
подписаните договори за безвъзмездна финансова помощ са за 256,59 млн. лв. за 472 проекта. Заради големия интерес и 
качествените проекти бе осигурено финансиране за още 274 малки и средни предприятия за 141 млн. лв. 
 
До края на май ще бъдат отворени 90 млн. евро за енергийна ефективност в малки и средни предприятия. Пак в края на 
месеца ще стартира и процедура за развитие на управленския капацитет в малките и средните предприятия. 
 
 
√ Расте броят на икономическите престъпления 
 

Това показват резултатите за България от глобално проучване 

Четири от всеки десет анкетирани фирми в България са били обект на измама през последните две години, като 31% от 

тях са претърпели загуби за над 100 000 щатски долара. Мотивацията на служителите (54%), бизнес взаимоотношенията 

(39%) и накърнената репутация (24%) се посочват като най-сериозните косвени щети от икономическите престъпления. 

Това показват резултатите за страната ни от глобално проучване на стопанската престъпност, направено от 

PricewaterhouseCoopers. То обхваща периода от 2014 г. до 2016 г. и е най-голямото по рода си проучване с 6,337 

участници от 115 страни. 77 водещи компании от България са споделили своя опит, като най-голям е броят на 

участниците от секторите „Финансови услуги“, „Търговия на дребно“ и „Енергетика и добивна промишленост“. 

38% от анкетираните български компании са били обект на едно или повече икономически престъпления през 

последните две години – ръст от 13% спрямо предишното издание на проучването. 
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Присвояването на активи, подкупите и корупцията 

и измамите, свързани с поръчки и доставки, 

са трите най-често срещани икономически престъпления в страната ни, което е индикация, че тези „традиционни“ 

престъпления все още не се контролират ефективно, анализира резултатите от изследването Ренета Мамасян. Тя 

ръководи форензик практиката на PwC в България. Опитът й в областта на форензик услугите включва оценки на риска от 

измами, разследвания на измами, FCPA прегледи, корпоративни проучвания за клиенти от различни индустриални 

сектори. 
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Макар че броят на организациите в България, станали обект на кибер престъпление, се е увеличил през последните две 

години, по брой на регистрираните случаи то заема едва пета позиция, докато на глобално ниво е 2-то най-

разпространено икономическо престъпление. Тези данни потвърждават прогнозите от предишното проучване, че кибер 

престъпленията ще продължават да се увеличават. С оглед на това, още по-тревожен изглежда фактът, че 37% от 

българските участници нямат план за действие при кибер заплаха, като 1/3 от тях дори не възнамеряват да прилагат 

подобен план. 

 
Само 7% от случаите на икономически престъпления в България са били разкрити случайно, което е значителен спад 

спрямо нивото от 20% през 2014 г., показват още данните от проучването. Българските компании са започнали да 

прилагат анализ на риска за определяне на опасността от измами – броят на компаниите, които правят ежегодна оценка 

на риска от измами, се е увеличил с 2% спрямо 2014 г. Въпреки това, компаниите трябва да продължат да работят в тази 

посока, тъй като 1 на всеки 4 от анкетираните организации никога не е правила подобна оценка. 

21% от българските участници посочват, че през 

последните 24 месеца им е бил искан подкуп, 

а други 36% считат, че са загубили бизнес възможност заради конкурент, за когото мислят, че може да е платил подкуп. 

Тези данни са индикация, че българският пазар предлага редица предизвикателства, и затова компаниите у нас трябва 

внимателно да преценяват рисковете от измами и подкуп и корупция, както и да търсят решения за намаляване на тези 

рискове. 

Наблюдава се разминаване между „тона на върха“ и реалността в организацията, тъй като значителна част от измамите 

все още се извършват от служители (34%) - основно мениджъри на отдели и мениджъри на по-малки структурни 

единици. 

Нивото на доверие в местните правоприлагащи органи остава ниско, 

включително в сравнение с други страни в региона. 58% от анкетираните български организации посочват, че нямат 

доверие в капацитета на право-прилагащите органи да разследват и преследват икономически престъпления. Това 

показва, че е изключително необходимо правоприлагащите органи и бизнес организациите да работят в по-тясно 

сътрудничество в борбата срещу икономическата престъпност. 

 
 
 
 
Труд 
 
√ Над 40 000 българи търсят работа в чужбина 
  
Над 40 000 българи търсят работа в чужбина за година. Толкова са хората, консултирани от Агенция по заетостта (АЗ) за 
възможностите зад граница през 2015 г., показва справка, изготвена за „Труд“. 
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Според неофициални данни броят на желаещите да напуснат страната за повече пари е в пъти повече. Между 50 000 и 60 
000 напускат България всяка година, твърдят синдикатите от КНСБ. Според други източници в момента зад граница са над 
2,5 млн. наши сънародници в трудоспособна възраст. Само в съседна Гърция през 2015-а пари от сезонна заетост са 
изкарали над 100 000 българи. 
В Европа топ дестинации за българи в селското стопанство са Испания и Португалия, а в сферата на туризма - Австрия и 
Германия, поясняват експерти на АЗ. По думите им страни като Германия, Великобритания и Чехия предлагат и 
възможности за технически специалисти. Най-търсени остават IT специалисти, като недостигът в Европа надхвърля 100 000 
работни места. Глад на Стария континент има и за технически професии - заварчици, шлосери, електротехници, както и за 
специалисти в областта на хотелиерството и ресторантьорството - сервитьори, бармани, камериерки, рецепционисти, 
готвачи. 
Въпреки твърденията, че в Англия броят на работещите българи е незначителен, проверка на „Труд“ във водеща компания 
- посредник за сезонна работа на Острова в София, показва, че заявките за интервюта по дни вече са запълнени до месец 
август. 
Продължава и „изтичането“ на медицински кадри от страната. Най-много лекари в момента се търсят във Великобритания, 
а Германия е притегателен център за специализанти. По данни на лекарския съюз най-често от страната си тръгват хирурзи, 
анестезиолози и акушер-гинеколози, а най-сериозен недостиг на специалисти има сред патолозите, ортопедите и 
педиатрите. 
Обединените арабски емирства предлагат до 10 000 евро месечна заплата на лекарите и до 4 000 евро за медицинските 
сестри. Стартова заплата на лекар във Великобритания е най-често между 50 000 и 70 000 паунда годишно. 
 
 
√ Едва 1000 от 8000 работни места по морето са заети към момента 
 
Справка в Агенцията по заетостта показва, че обявените работни места по Южното Черноморие са 8000. Едва 1000 от тези 
8000 работни места са заети към средата на месец май. Най-търсени са камериерки, сервитьори, готвачи, бармани и 
администратори в хотел. 
Ситуацията е същата и по Северното Черноморие. Всеки втори обект в Слънчев бряг търси персонал, предаде БТВ. 
На север много от работодателите няма да се справят, други ще наемат без оглед на качеството, само и само да имат 
работници. 
От варненската гимназия по туризъм признават, че учебните програми са стари. За да осъвременят обучението, скоро в час 
поканили майстори по суши. 
В туризма са готови да наемат работна ръка от друга държава. Чужденците обаче нямат право на трудова виза дори и за 3 
месеца. 
 
 
√ Николина Ангелкова: Ще привличаме туристи с легенди за всеки град 
 
Министерството на туризма работи по проект, който има за цел да представи най-важната легенда за всеки български град. 
Легендите ще са част от голямата интерактивна карта, която ще представя осемте културно-исторически дестинации в 
страната. Това обяви министърът на туризма Николина Ангелкова във Варна, където участва в официалното откриване на 
новия туристически сезон. 
Като начало проектът "Легендите за България" включва 52 легенди. До август трябва да е готова концепцията, а от началото 
на следващата година всяка седмица ще бъде излъчвана по една легенда. 
Книжки и карти ще разясняват легендите на туристите, посочи министърът. Тя обясни, че целта е към туристическия 
продукт да се добави усещането за древност, за нашето минало и традиции. 
За Варна ще бъде трудно да се избере най-интересната легенда, защото тук има много какво да се покаже, според 
Ангелкова, предаде "Дарик". 
"Длъжни сме да използваме това, което природата и историята са ни дали, за да можем да привличаме максимално 
целогодишно туристите, които идват у нас. Особено по българското Черноморие, защото летният туризъм ни е ключов 
продукт", изтъкна Ангелкова. 
Тя припомни, че България е кръстосана от 7 епохи и тук е открито най-старото обработено злато в света. 
"Стотиците хиляди туристи, които очакваме това лято, ще имат възможност за допълнителни атракции, което ни липсваше 
до момента в предлагането на целия туристически продукт. Тази динамика в сектора сме длъжни да я развиваме, за да 
отговаряме на предизвикателствата", отбеляза още министърът на туризма 
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Сега 
 
√ Бюджетът свива с 800 млн. лева парите за строителни площадки 
 
Правителството планира да замрази заплатите в публичния сектор до 2019 г. 
 
В следващите две години бюджетът ще налива значително по-малко пари в строителни площадки. Капиталовите разходи 
през 2017 г. ще са с около 800 млн. лв. по-малко спрямо 2016 г. Правителството няма да "замества" със средства от хазната 
по-слабото усвояване на еврофондовете в същата степен, както тази година, и делът инвестициите в строителство ще се 
свие догодина с близо 1.3% от БВП. Това намаляване на разходи заради бавното задвижване на новите оперативни 
програми е една от малкото стъпки за съкращаване на бюджетния дефицит, показва прогнозата за 2017 - 2019 г., 
публикувана от Министерството на финансите (МФ) за обществено обсъждане.  
 
През 2016 г. общите разходи на държавата за строителство и придобиване на дълготрайни активи възлизат на 6.1 млрд. 
лв. Тук се включват и онези 2.5 млрд. лв., които опозицията нарече "личния портфейл" на премиера Бойко Борисов, защото 
няма яснота за какво ще се харчат. И въпреки това сумата е с над половин милиард по-малко от 2015 г., когато бяха 
инвестирани рекордните 6.74 млрд. лв. (годината бе последна за усвояване на средства по стария програмен период).  
 
А догодина хазната няма да е толкова щедра и капиталовите разходи ще паднат от 6.8% на 5.6% от БВП, залага 
тригодишната прогноза. Това означава, че държавата ще инвестира само около 5.2 млрд. лева, или с 800 млн. лв. по-малко 
от т.г.. За 2018 г. финансирането ще 5.6 млрд. лв. - 5.8% от БВП. 
 
Извън това свиване на инвестициите правителството прави само една друга заявка за дисциплиниране на разходи - 
обявява замразяване на ресурса за заплати в публичния сектор на нивото от 2016 г. Харчовете за заплати, съотнесени към 
икономиката, дори символично ще намалеят слабо - с 0.1% през 2017 г. и с 0.2% през 2018 г. Но "замразяването" е само 
относително, не и номинално, тъй като икономиката ще расте. Така догодина се планира разходите за заплати да са 5.3% 
от БВП, което прави 4.86 млрд. лв. За сравнение през тази година за заплати ще отидат 5.4% от БВП, или 4.79 млрд. лв. 
 
МЪГЛА 
 
Според тригодишната прогноза сектор "Отбрана" е приоритетен, но тази заявка е доста непрозрачна. Намерението за 
инвестиции в МИГ-ове и военни кораби не е облечено с нито едно число. В предходната програма пишеше, че през 2016 - 
2018 г. ще се заделят 491 млн. лева, като 160 млн. вече бяха отпуснати с тазгодишния бюджет. 
 
 

 
 
 
√ Пенсионирани служители на МВР ще борят битовата престъпност 
 
Вече пенсионирани служители на МВР ще бъдат преназначавани по трудов договор, за да борят битовата престъпност. 
Това стана ясно от думите на вътрешния министър Румяна Бъчварова по време на парламентарния контрол. Това ще стане 
факт, ако законопроектът за промени в МВР бъде приет. Там се предвижда възможността на пенсионирани полицейски 
служители да се дава служебно оръжие и те да могат да бъдат насочвани към позиции и постове, свързани с охраната на 
обществения ред в страната. Вътрешният министър подчерта, че много разчита на тази възможност. "Ще поставим на едни 
нови релси борбата с битовата престъпност", категорична бе Бъчварова.  
 
Бъчварова заяви още, че се възобновява работата на Съвета за борба с националната престъпност. Там обаче щяло да се 
търси нов подход. До този момент усилията са били концентрирани върху защитата на жертвите и охраната, което обаче 
не дало резултат. Затова вече ще се търси акцент върху превенцията на битовата престъпност.  
 
Вътрешният министър призна, че данните на МВР показвали, че наказателните мерки срещу битовата престъпност са 
неефективни, понякога дори не се и прилагали, защото извършителите повтаряли престъпленията си, дори и след като са 
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били наказвани за тях. Причината била, че липсват добри рехабилитационни програми за извършителите и осъдените на 
битови престъпления. Затова трябвало да се работи със самите извършители. 
 
 
Монитор 
 
√ Рекордно ниски цени на зърното от новата реколта 
 
Стартовите изкупни цени на зърното от реколта 2016 ще бъдат рекордно ниски, прогнозират фермери и търговци от 
Добруджа. Сделките, които се сключват „на зелено” сега, са на цени от 240 – 250 лв., срещу 270 – 280 лв. от началото на 
жътвата през 2015 г. Очакванията за тон слънчоглед са за 650 лв., което е с 50 лв. по-малко от миналата година, а 
прогнозните цени за тон царевица са около 250 лв., срещу 270 – 280 лв. от 2015 година. Такива ниски цени не е имало от 
10 години, когато пшеницата стартира от 220 лв. за тон, коментират производители. Според тях, причините са две: 
очаквано свръхпроизводство в световен мащаб и финансовите трудности в плащането, които ще имат много от 
държавите, които са основни купувачи на зърно, но пък са подложени на тероризъм и атентати, като например Либия, 
Египет, Турция. 
Облните дъждове през последните седмици повлияха добре на пшеницата, но ако валежите продължат, ще нанесат 
маса поразии по зърното, твърдят фермери. На места вече се забелязват мана и ръжда по растенията, както и житна 
дървеница. Производителите вече започнаха да пръскат с фунгициди, но ако дъждовете продължат, има риск машините 
да не успеят да влязат в нивите и пръскането да не се осъществи. Това ще се отрази силно на качеството на зърното. 
Меката зима пък позволи популацията на сивия царевичен хоботник, който вече нанесе поражения върху младите 
растения в Крушарско. Заради високите температури през студените месеци вредителите се крият под листата на 
дърветата в полезащитните пояси и оцеляват. Сивият царевичен хоботник е най-вреден при поникването на растенията. 
Той прегризва кълновете и стъбълцата на царевицата над почвата. Често унищожава току-що показалите се млади 
растения над почвата и при масова поява може да унищожи целия посев за едно-две денонощия. След появата на 
листата се храни с тях, като ги изяжда изцяло или по периферията им прави неправилни силни нагризвания. Остават само 
по-дебелите нерви и грубите участъци. След петия лист растенията преодоляват повредите, обясняват фермери. 


