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√ С 1 млн. лв. е увеличен бюджетът за застраховане на земеделска продукция 
 
Общата сума за подпомагане на стопаните през 2016 година става 2,5 млн. лева 
 
С допълнителни 1 млн. лв. се увеличава бюджетът за тази година по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на 
застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Това реши на своето последно заседание 
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“. 
 
Така общата сума, с която се подпомагат стопаните през 2016 година, става 2,5 млн. лева, съобщи Фондът. С увеличението 
на годишния бюджет по Схемата повече фермери ще имат възможност да се възползват от помощта. 
 
Целта е да се насърчат малките и средни предприятия и земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, 
етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат реколтата срещу неблагоприятни климатични събития. 
 
Максималният размер на финансирането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на 
застрахователната премия.  
 
Срокът за приемане на заявленията за участие в схемата е до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2016 г. 
 
Със свое решение в началото на годината УС първоначално отпусна ресурс от 1,5 млн. лв., който бе усвоен напълно към 19 
май 2016 г. с подадените 323 заявления за участие. 
 
Общият бюджет за застраховане на селскостопанска продукция за целия период на действие на схемата (2015-2020 г.) е 
21 млн. лв. 
 
Междувременно ДФЗ реши фермерите да получат 2 млн. лв. като обезщетение за унищожените животни заради болестта 
заразен нодуларен дерматит. 
 
 
 
√ Разликите в образователното ниво по градове се отразяват на икономиката 
 
Министерството на образованието ще промени начина на оценяване на изпита след седми клас догодина 
 
Големите разлики в образователното ниво в големите и малките градове у нас се отразяват на икономиката ни, каза Боян 
Захариев от Институт "Отворено общество" пред БНР. 
 
По думите му проблемът на нашата образователна система е, че сегрегира децата по социално-икономически статус и по 
способности в отделни училища. Това води до пагубни резултати за разпределението на уменията и за цялата икономика, 
смята той. Според него са нужни мерки за преодоляване на този дефект, а не просто да се констатира. 
 
Според Захариев незадоволителните резултати при седмокласниците доказват, че те се явяват на такъв решаващ изпит 
доста рано.  
 
„След седми клас е малко рано за децата да се явяват на такива тестове. Аз бих казал, че това може да стане някъде две 
години по-късно, особено когато резултатите им са натоварени с толкова важни последствия за тях”, каза той. 
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Според Захариев формата на тестове за национално външно образование има много недостатъци и не дава обратна връзка 
на децата. 
 
„Започват вече съмненията около тестовете като най-подходящата форма за установяване на знанията”, каза експертът. 
Той се съгласи, че тестовата форма на изпитите е нещо като „фаст фууд”, или нещо евтино, с което се проверява масово 
знанията на хиляди деца, но има огромни недостатъци. На първо място Захариев посочи новите технологии, които 
позволяват лесно да се преписва. Второ - не дава обратна връзка, защото тестът не казва какво да направи ученикът, за да 
подобри знанията си. 
 
Той изрази мнение, че през следващите години ще се наложи по-генерално да се ревизира концепцията за тестовете. Ще 
е е хубаво и децата да учат там, където поискат и да няма паника за добри и лоши училища, което се случва в момента. 
 
Зам.-министърът на образованието Диян Стаматов коментира днес по bTV, че промяна в начина на оценяване на изпита 
след седми клас ще бъде бъде цел на Министерството на образованието в следващата година. Причината е, че сегашната 
система не отразява реалните знания на седмокласниците. Идеята идва след рекордния брой двойки на изпита по 
математика след седми клас.   
 
„Тазгодишната скала, отразяваща от 2 до 6, явно вече не показва достатъчно добре степените на подготовка на учениците”, 
каза той. 
 
 „Явно е, че има проблем и то е много сериозен. От няколко години има тенденция към понижаване на знанията на 
учениците по математика”, допълни Стаматов. 
 
 Според него трябва да се постави основен акцент в преподаването на логически задачи, които са с текстови вариант. Да 
не са толкова елементарни и опростени. Това става с много повтаряне и усилия. Не може при еднократно решаване на 
задача да се очаква резултат”, заяви зам.-министърът. 
 
Според него проблемът е, че учениците не се концентрират върху задачите, които им се поставят. Не разбират условието, 
не го четат докрай и отговарят веднага, без да обмислят текста. Именно затова и резултатът е негативен. 
 
 
 
 
√ Бюджетът губи 260 млн. лв. годишно от прехвърлени в чужбина корпоративни данъци 
 
НАП работи по стратегия, която да ограничи риска от подобни практики в бъдеще, коментира министърът на 
финансите Владислав Горанов 
 
За периода от 2008 до 2013 г. загубите за държавния бюджет от данъци върху корпоративните печалби, пренасочени от 
местни юридически лица, които са част от големи чуждестранни корпорации, към офшорни зони или трети страни са за 
260 млн. лв. средно годишно. Това стана ясно от отговорите на министъра на финансите Владислав Горанов на въпросите, 
зададени от народния представител от Реформаторския блок (РБ) Антони Тренчев в рамките на парламентарния контрол. 
 
Горанов се позова на доклад на Националната агенция за приходите (НАП), извършен през 2015 г. за периода от 2008 г. до 
2013 г., който дава прогнозна оценка за трансферните печалби по Закона за корпоративното подоходно облагане от 
България.  
 
По думите на финансовия министър рискът от подобни начинания е висок, като посочи, че през това време НАП не само 
че е предприела значителни по обем контролни действия, но сега работи и по стратегия за противодействие на рисковете 
от прехвърляне на печалби в чужбина. 
 
Горанов каза, че вече е сформирана работна група, която да помисли как да се намали рискът за бюджета от подобни 
начинания през 2016 г. и 2017 г., което пък е част от дългосрочна стратегия за третиране на риска. Тя ще включва комплекс 
от мерки с цел ограничаване на рисковете в бъдеще и трябва да е готова до края на юли тази година. 
 
Според доклада на НАП по географски принцип през 2013 г. около 70% от местните големи юридически лица, част от чужди 
дружества, са насочили печалби в Европейския съюз и основно в Австрия, Германия, Гърция, Кипър и Холандия. Към 25% 
са пренасочили печалби към САЩ, Турция, Швейцария и Русия, а други 6% - към офшорки, измежду които Британски 
Вирджински острови, Сейшелски острови, Лихтенщайн и Белиз. 
 
От отговорите на Горанов стана ясно, че загубите за бюджета от пропуснат приход от корпоративен данък, насочен само 
към офшорни зони, не могат да се определят, защото цитираните данни се отнасят общо както за офшорните зони, така и 
за трети страни. 
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Нямаше конкретна цифра за въпроса колко са действително регистрираните собственици на компании в офшорни зони, 
като тук Горанов изтъкна предприетите мерки за противодействие на избягването на плащане на данъци и укриването им, 
сключените споразумения с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ратифицираните спогодби за 
обмен на информация за данъчни цели и други. 
 
В отговор на въпрос какви са резултатите от прилагането на Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (т. нар. Закон за офшорките), Горанов каза, че Министерството на финансите не е събирало 
информация. Той изтъкна, че офшорните зони и дружества не се използват само за укриване на данъци, но и за инвестиции 
на средства с неясен произход, както и за финансиране на тероризма или пране на пари. 
 
Запитан дали българска фирма или български гражданин, върнал парите си от офшорна зона в страната, няма да се ползва 
с данъчна амнистия, министърът на финансите отговори, че не се предвижда въвеждането на данъчна амнистия за 
дружества или лица, първоначално прехвърлили средствата си от България в офшорни зони, а след това са ги върнали или 
възнамеряват да ги върнат отново. 
 
Според Горанов законова промяна в тази насока не се предвижда, защото най-малкото ще породи чувство за 
несправедливост към останалите данъчно задължени лица, а и защото по принцип в обхвата на данъчната амнистия не се 
включват доходи, придобити по неясен начин. 
 
Той оцени, че в световен план България е сред най-адекватните в прилагането на регулаторната рамка, касаеща офшорните 
зони. 
 
По въпроса с българската следа в т.нар. "Панамски документи" (Panama Papers) Горанов каза, че НАП е започнала да 
разследва имената на българи със сметки или операции в офшорни зони. 
 
„Всяка информация, която достига до данъчните власти за български граждани, имащи средства в офшорни зони, е обект 
на проверка“, добави Горанов. 
 
Финансовият министър бе категоричен, че НАП прилага всички международни инструменти за борба с данъчните измами, 
отклоняване на данъци и неплащане на данъци при проверката на "Панамските документи". 
 
 
 
 
√ Потреблението изглежда се задъхва като двигател на растежа 
 
Потреблението се свива, което директно ще дръпне надолу икономическия растеж, пише в анализ на ИПИ 
 
Министерството на финансите продължава да ни залива с положителни новини относно бюджетното изпълнение – 
натрупан излишък от около 2,3 млрд. лв. към края на април и прогнозни данни за натрупан излишък от близо 2,7 млрд. лв. 
към края на май. В същото време месечните данни и за април, и за май повдигат няколко важни въпроса както за 
изпълнението на бюджета, така и за икономическото развитие.  
 
Въпреки продължаващото трупане на месечни излишъци те са с все по-малък размер. Така месечният излишък от около 
950 млн. лв. през март, намалява до под 500 млн. лв. през април и се очаква да е около 330 млн. лв. през май. 
 
От миналата година трябва да е ясно, че натрупаните излишъци през първите пет месеца на годината започват да се харчат 
от юни и са изядени до ноември. Ако ли не, то дефицитът през декември (който превиши 2 млрд. лева миналата година) 
ще поправи тази грешка и бюджетната цел за 2016 г. за дефицит от 1,8 млрд. лв. ще се изпълни. 
 
Въпреки че очакванията на финансовия министър са за постигане на по-нисък дефицит за годината на фона на 
миналогодишното изпълнение на бюджета това очакване не изглежда реалистично. Все пак с по-висок от очаквания 
икономически ръст през 2015 г., по-добри от очакваните бюджетни приходи и актуализация на бюджета постигнатият 
излишък в края на годината беше точно толкова, колкото беше първоначално заложения – онзи без по-високите приходи. 
 
Освен това трябва да се има предвид, че разходите през първата половина на 2016 г. са занижени заради спиране на 
редица обществени поръчки, които обаче много скоро бяха пуснати отново. С други думи, ставаме свидетели на 
нереалистично ниски разходи, които неминуемо ще се увеличат през втората половина на годината. На този етап е трудно 
да се правят прогнози за тези разходи. Първо, защото са обект на тръжни процедури и второ, защото някои от повторно 
пуснатите поръчки са със завишени финансови показатели. 
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По-притеснителни са предварителните данни за изпълнението на бюджета през май, които навеждат на мисълта за 
забавяне на новия „двигател” на икономическия растеж – крайното потребление. От изслушване на министъра на 
финансите в бюджетната комисия към парламента става ясно, че очакваните приходи от ДДС за периода януари-май 
възлизат на 3,7 млрд. лв., а това означава месечни приходи от около 715 млн. лв. Спрямо май 2015 г. месечните приходи 
от ДДС се увеличават с 63 млн. лв., което е притеснително по две причини. 
 
Първата е, че месечният ръст на приходите от ДДС се забавя за втори пореден месец и ако тенденцията продължи, това 
може да се превърне в проблем за изпълнението на бюджетните приходи. Освен това би означавало и че потреблението 
се свива, което директно ще дръпне надолу икономическия растеж. 
 
От експресните оценки на НСИ за ръста на БВП през първото тримесечие се наблюдава реален годишен спад при 
инвестициите от 3,9%, който, естествено, води до по-ниски приходи от ДДС. Независимо от това изпълнението на 
приходите за първите три месеца показва, че този спад, както и спадът на приходите от ДДС от внос, е изцяло компенсиран 
от крайното потребление, тъй като събраните приходи са с над 300 млн. повече в сравнение с първите три месеца на 2015 
г. 
 
Тук трябва да се отбележи, че в тази сума влиза и еднократният ефект от януари месец, който бе резултат от огромните 
публични разходи през декември 2015 г. в резултат на приключването на периода за разплащане по европейските проекти 
от предходния програмен период. Въпреки това ръстът в потреблението е факт, който беше потвърден и от експресните 
данни на НСИ, според които то се увеличава реално с 2,4% на годишна база.   
 
Спадащото увеличение на приходите от ДДС през април и май поставя под въпрос издръжливостта на този „двигател” и 
по друга причина. 
 
В края на април Българският енергиен холдинг отпуска заем в размер на 1,142 млрд. лв. на Националната електрическа 
компания (НЕК), за да разплати част от просрочените си задължения. Разплащането на тези задължения има еднократен 
първоначален ефект върху приходите от ДДС в размер на не по-малко от 190 млн. лв., а след като контрагентите на НЕК 
разплатят свои просрочени задължения, допълнителните приходи в бюджета могат да достигнат и 300 млн. лв. 
 
Тъй като разплащането е извършено в края на април, приходите от ДДС трябва да бъдат внесени до средата на май. От 
това следва, че при равни други условия месечните постъпления от данъка трябва да са поне със 190 млн. лв. по-високи в 
сравнение с май 2015 г., а те ги надвишават с едва 63 млн. лв. Дори и към това да се включат по-ниските приходи от ДДС 
от внос, които по прогнозни данни са с 13 млн. лв. по-малко, това не може да обясни разлика от поне 127 млн. лв. 
 
Това навежда на мисълта за забавяне на крайното потребление като „двигател” за икономическия растеж, освен ако не се 
е случило рязко възстановяване на инвестициите през второто тримесечие. 
 
На фона на по-ниските публични инвестиции, нестабилната политическа обстановка и предстоящите президентски избори, 
може да се очаква инвестиционната дейност да остана сравнително консервативна, докато вътрешните рискове не 
намалеят. На този фон, а и имайки предвид слабото представяне на износа, възниква въпросът за икономическия растеж 
през 2016 г. и изпълнението на бюджета. 
 
Този въпрос си има и по-конкретни подвъпроси, сред които е и следният: Има ли предвидени мерки за бърза реакция и 
ако не, то предвиждат ли се такива, в случай че икономиката и приходите изненадат като миналата година, само че този 
път негативно? 
 
 
 
√ Правителството още мисли как да стимулира с европари листването на фирми на БФБ 
 
Не трябва да се плашим от иновации, още следващите месеци ще видите реални стъпки в тази посока, заяви 
вицепремиерът Томислав Дончев 
 
Управляващите продължават да обмислят как с пари от оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 
- 2020 да се стимулира листването на фирми на Българската фондова борса (БФБ). Това каза по време на парламентарния 
контрол вицепремиерът Томислав Дончев. 
 
„Това е екзотична стъпка, но не трябва да се плашим от управленските иновации. Още следващите месеци ще видите 
реални стъпки в тази посока", обеща вицепремиерът.  
 
Припомняме, че същата идея коментира скоро и депутатът от ГЕРБ Делян Добрев. Според него евросубсидиите могат да 
покрият разходите на фирмите за листването. 
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Изпълнителният директор на БФБ Васил Големански определи по време на дискусия вчера предложението като добро 
начало за решаването на проблема с липсата на компании и качествени инструменти на борсата. Според него така цената 
за набирането на капитал ще бъде по-малка, което ще стимулира компаниите към публичност. 
 
Идеята получи и подкрепата на главния изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг Камен Колчев, за когото 
предложението е добро „не толкова заради това, че 15-тина компании ще получат финансиране, а заради това, че по този 
начин управляващите показаха, че мислят за този пазар“. 
 
Днес Томислав Дончев коментира в отговор на въпрос от депутата Мартин Димитров, че наличието на ликвиден капиталов 
пазар е важен фактор за растежа и икономиката. 
 
Продажбата на БФБ е приоритет за Агенцията за приватизация (АПСК) за 2016 г. Държавата потвърждава позицията си за 
привличане на стратегически инвеститор, каза още Дончев. Ако се появи първокласен играч, има потенциал за 
витализирането не само на българския капиталов пазар, можем да мислим по-амбициозно на ниво Балкани, допълни той. 
 
Вицепремиерът отбеляза, че моделът за осигуряване на финансиране за нови бизнес начинания чрез борсата се използва 
много слабо, а фирмите разчитат основно на кредити и еврофондове. 
 
Депутатът от Реформаторския блок Мартин Димитров заяви, че АПСК няма капацитет за такава сделка и поиска 
управляващите да съдействат за реализацията й. 
 
Томислав Дончев отговори, че по принцип не е редно представител на политическото ръководство да се меси в 
раздържавяването. Той все пак каза, че лично е разговарял с ръководствата на някои от най-големите борси в Европа. 
 
„Времената в Европа са смутни и към момента не можем да се похвалим с някакъв зрял интерес“, обясни вицепремиерът. 
 
По повод идеята за продажба на дялове от големи държавни дружества той заяви, че те са в изключително чувствителни 
сектори. 
 
 
24 часа 
 
√ "Фич" потвърди кредитния рейтинг на България 
 
Международната рейтинговата агенция „Фич” (Fitch Ratings) отчете „стабилна перспектива” и потвърди нивото 
дългосрочния кредитен рейтинг на България, съобщи БГНЕС. 
 
Оценката за страната ни остава ‘BBB-/ВВВ’, съответно в чуждестранна и местна валута, с таван ‘ВВВ+’. В шестмесечния си 
доклад американската финансова институция отново изтъкна рискът, който представлява евентуална нова държавна 
помощ за банковия сектор, както и структурните слабости на трудовия пазар. 
 
Рейтинговата агенция счита, че са малко вероятни предварителни парламентарни избори през октомври заради 
оттеглянето на АБВ от управляващата коалиция „Рейтингът отразява по-силната външноикономическа позиция и по-
благоприятната фискална рамка на България в сравнение с групата държави, оценявани с рейтинг ‘ВВВ’. 
 
От друга страна от агенцията отбелязват, че страната изпитва структурни предизвикателства в повишаването на 
дългосрочния потенциален растеж и подобряването на БВП на глава от населението до нива близки на страните със същия 
или с по-висок кредитен рейтинг”, отчитат от финансовото министерство в прессъобщение по темата. Прогнозата на 
рейтинговата агенция е брутният вътрешен продукт (БВП) да нарасне с 2,1% през 2016г. след повишаване с 3% през 
миналата година. „Забавянето отразява очакванията за свиване на инвестициите през тази година, което съответства с 
приключването на финансирането на проекти от фондове на ЕС, отнасящи се за периода 2007-2013 година”, отчитат от 
ведомството. От положителна страна се предвижда повишаване на потреблението на домакинствата. Евентуална 
положителна преоценка на рейтинга е възможна при по-висок ръст на БВП, ускоряване на процеса на конвергенция към 
средното за ЕС ниво на доходите, както и устойчиво подобрение на външните финанси, успешна фискална консолидация, 
подкрепяща дългосрочната устойчивост на държавния дълг и устойчиво подобряване на институционалното управление. 
Потенциалният икономически растеж на страната ни се оценява на 2,5%, като достигането му според „Фич” е възможно 
през 2017-2018 година. Структурните слабости на трудовия пазар, като дългосрочната безработица, която е 61,2% от 
общата през 2015 година и слабото нарастване на продуктивността забавят растежа на БВП на глава от населението до 
нивата в по-богати страни от ЕС. 
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√ Огнян Златев: Планът “Юнкер” вече финансира български проекти за 40 млн. евро 
 

Споразумението с Турция за бежанския наплив действа, за нас няма план Б 

Огнян Златев е роден през 1963 г. в София. Завършва класическа филология в СУ “Св. Климент Охридски”. 

Специализира управление и стратегически комуникации. Бил е директор на инфоцентъра на институт “Отворено 

общество” в София, ръководил е Центъра на Би Би Си у нас. Основател на Центъра за развитие на медиите. От 2011 

г. до май 2013 г. работи като началник-отдел “Комуникации” в Генерална дирекция “Трудова заетост, социални 

въпроси и приобщаване” на Европейската комисия. Ръководител на Представителството на Европейската комисия у 

нас от май 2013 г. 

- Г-н Златев, Европейската комисия отбеляза една година от създаването на Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, известен като плана “Юнкер”. Каква е равносметката за Европа? 

- Планът “Юнкер” беше замислен като реална възможност за бърз и ефективен отговор на трудностите с инвестициите, 

които Европейският съюз изпитва при справянето с последиците от икономическата криза. 

Замисълът на плана е да мобилизира наличните пари, които в момента са в търговските банки, да ги извади на бял свят и 

да ги вкара в оборот, така че те да спомогнат за събуждането на европейската икономика. Целта е да бъде постигнат 

един добър ръст на икономиката, да се създадат работни места и оттам да се подобрят животът и благосъстоянието на 

европейските граждани. Можем да кажем, че за първата година от неговото функциониране планът постигна 

изключително добри резултати. Вече има одобрени проекти на стойност над 100 млрд. евро за 1 година, които са 

подадени от 26 страни членки. 

- А как се представя България? 

- България стои много добре. Нашата страна е много активна в тази част от плана “Юнкер”, която е насочена за подкрепа 

на проекти на малките и средните предприятия. Към момента именно в този втори стълб има подписани 2 споразумение 

с български банки, които играят ролята на посредници и отпускат при доста по-добри условия финансиране на малки и 

средни предприятия. Едната кредитна линия е за 100 млн. евро, другата е за 35 млн. евро. Сега предстои подписване на 

такова споразумение с трета българска банкова група. До момента са одобрени и финансирани над 200 български 

проекта на малки и средни предприятия. Ресурсът, който вече е отпуснат и е на разположение на българските фирми, е 

над 40 млн. евро. Това е изключително важно. То показва, че българските предприемачи и собственици на малки и 

средни фирми са много активни, а нека не забравяме, че над 90% от заетите в европейската икономика работят в 

малките и средните предприятия. 

- Какъв е вторият стълб в плана “Юнкер”? 

- Той е насочен към големи и мащабни проекти, свързани основно с енергийна ефективност, инфраструктура, 

популярното вече и у нас саниране на сгради, възобновяеми енергийни източници и нещо много важно - иновации. 

- Какви са изискванията за големите проекти? 

- Насърчават се проекти, които не са държавни. Те трябва да са на частни инвеститори, на бизнес сдружения или 

консорциуми от фирми. Допустимо е също така да кандидатстват т.нар. публично-частни партньорства, които в доста от 

страните членки имат изградени традиции. Може би това е една добра възможност и за нашите общини да помислят в 

тази посока. 

- По този стълб има ли одобрени български проекти? 

- За момента няма, но се надявам скоро да има такива. Нека не забравяме, че тук всичко зависи от инициативността на 

самите предприемачи. Изключително важно е да се каже, че проектите, които се подават, не минават през никаква 

санкция на управленски орган, т.е. не е нужно да се търси одобрение на правителство, агенция или друга държавна 

структура. За големите проекти се кандидатства директно към Европейската инвестиционна банка, която разглежда 

всеки един от тях на базата на неговите икономически параметри. Той ще бъде одобрен, ако показва добър потенциал, 

дори да има известна доза риск в него, който е по-висок от нормалния.    Именно това е смисълът на плана “Юнкер” - със 

средства, които Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка слагат настрана, те покриват именно този 
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първоначален риск за даден проект.По другия прозорец – за малките и средните предприятия, се кандидатства директно 

към 2-те банки в България, които са финансови посредници. 

- А защо нямаме нито един български проект в този втори стълб? 

- За мен има една причина и това е, че нашите големи предприемачи не са толкова активни, колкото на нас би ни се 

искало. Иначе цялата информация е публична, няма никакви политически и административни пречки да се подават 

проекти. Просто трябва да бъдем смели в идеите си и да работим активно, за да могат те да бъдат реализирани. 

Нека не забравяме, че все повече и повече, и това ще го видим в следващите години, относителният дял на средствата, 

които влизат като безвъзмездна европейска помощ, ще намалява. Все повече ще се обръща внимание именно на този 

нов тип финансови инструменти, свързани с кредитиране, където всеки един предприемач поема някакъв риск. 

- Има ли удачни големи проекти у някой от съседите ни, които бихме могли да копираме? 

- Информацията за всички подкрепени проекти е налична и може да се види. Има добри практики във Великобритания, 

Франция, Италия и Гърция. Наскоро организация от Гърция представи проекта си у нас, той е за предприятие за колбаси. 

Има много добри и разнообразни проекти - в Хърватия е за рехабилитация на летището в Дубровник, във 

Великобритания е за болница. Има също така добри проекти, свързани с иновации, с внедряване на нови технологии в 

предприятия. 

- Преди дни бе представен нов портал за инвестиционните проекти, какво представлява той? 

- Порталът функционира от няколко дни. Идеята за него е да има информация за идеи и проекти, които си търсят 

финансиране, което може да дойде практически отвсякъде. Да се срещнат идеите и парите, образно казано. Няма 

географско или квотно разпределение за проектите. Тук печелят най-инициативните и най-активните. Освен това няма 

лимит на средствата. 

Когато стартира концепцията за плана, идеята бе, че ако Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка 

сложат на масата общо 21 млрд. евро, при добра мобилизация на предприемачите тези 21 милиарда могат да генерират 

проекти на стойност 315 млрд. евро. Но сумата може да бъде и по-голяма. Освен това Еврокомисията реши срокът на 

действието на плана “Юнкер” да бъде удължен до края на 2018 година. 

- Какво да очакваме от европейските прокурори, които идват в София за анализ на дейността на прокуратурата? 

- Самата мисия ще бъде в края на месеца. В петък имахме среща с представители на министерството на правосъдието, 

главния прокурор и посланиците на страните, от които ще бъдат тези експерти. Бяха уточнени параметрите на мисията. 

Съобразно натовареността на тези експерти, които са действащи магистрати в своите страни, имаме договореност 

първата мисия да се осъществи в края на този месец. Надявам се, че и двете страни ще успеят много бързо да си свършат 

работата и да се поздравим с едни добри резултати. 

- Бежанската криза е един от най-парливите въпроси в момента. Възможно ли е според вас да се стигне до отмяна на 

споразумението между ЕС и Турция за реадмисия на бежанците? 

- Споразумението беше постигнато с много усилия и от двете страни. Както казва председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер, 

за нас това е споразумението и няма план Б. Постигнатата договорка е най-добрата в този исторически момент. Тя 

очевидно дава своите резултати, тъй като виждаме, че миграционният натиск е силно намалял и броят на имигрантите, 

които са залавяни край бреговете на Гърция или по нашата граница, е в пъти по-малък. 

- Със затоплянето на времето се увеличава потокът от имигранти от Африка. Очаквате ли промяна на ситуацията по 

нашите граници? 

- Не може да правим прогнози, макар че е естествено да се очаква, че с подобряването на времето ще има засилен 

натиск. От друга страна, българските власти показаха, че са добре подготвени да посрещат и да реагират на всякакви 

предизвикателства и нарушения на границата. Имам предвид и последния случай от миналия уикенд на гръцката 

граница. Показахме действително светкавична, бих казал, реакция от страна на гранична полиция и на представителите 

на армията. Границата ни с Турция се охранява също доста добре. Като имаме уверенията на премиера Борисов и на 
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ресорните министри, аз смятам, че българската граница се охранява добре и независимо от евентуален натиск, не би 

трябвало да очакваме проблеми. 

- В Европа се засилиха акциите срещу бъдещото търговско споразумение САЩ-ЕС. В момента Европейската комисия, 

която има мандат, води преговорите.Договорено ли е вече нещо в областта на вноса на храните от САЩ? 

- Факт е, че има прояви в някои страни - членки, насочени срещу този договор. Независимо от това искам да подчертая, 

че благодарение на усилията на Европейската комисия това е едно от най-прозрачните споразумения, по което в 

момента се преговаря. Процесът е възможно най-открит, нека не забравяме все пак, че това са търговски преговори и не 

всичко може да е публично преди края им. 

По въпроса за преговорите за храните мога да ви уверя, че за Еврокомисията и за всички европейски институции благото 

на европейските граждани е най-висша ценност. В този смисъл никой няма никакво намерение да прави компромиси с 

европейските стандарти за качеството на храните, които са сред най-високите в света. И това трябва да е много ясно и да 

не се правят никакви спекулации по въпроса. Има един принцип в правото – нищо не е договорено, докато всичко не е 

договорено. Така че нека да приключат преговорите и тогава да има върху какво да коментираме. В момента повечето 

коментари са спекулации. 

Нямаме официална информация кога могат да приключат преговорите, но знам, че работата върви по график. Да не 

забравяме и нещо много важно – договорът след това ще бъде ратифициран от 3 страни - Европейския парламент, 

Европейския съвет – страните членки, и от националните парламенти. Членовете на всеки един от тези органи се избират 

с пряк вот от европейските граждани. Каква по-голяма гаранция от това може да има, че интересите на европейците ще 

бъдат защитени. 

 
 
 
Труд 
 
√ Министерството на енергетиката преразглежда договорите с американските ТЕЦ  
 
С преминаването към пълна либерализация на електроенергийния пазар договорите с двете американски ТЕЦ отново ще 
бъдат преразгледани, обяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която даде специална пресконференция по 
повод отправени от ръководството на АБВ въпроси, свързани с посещението на екип от енергийното министерство в 
Япония, сключения от БЕХ заем за мостово финансиране и развитието на арбитражното дело за АЕЦ „Белене“. 
По думите на Петкова, ако НЕК не беше се разплатила с двете централи, държавата трябваше да плати 3 млрд. лв. 
неустойки. По повод намерението на АБВ да сезира Европейската комисия за нарушаване на Закона за обществените 
поръчки при разговорите с корпорация „Тошиба“ министърът каза, че няма стартирана обществена поръчка, защото не са 
поемани никакви ангажименти. 
Тя окачестви твърденията на АБВ и Гергьовден като манипулативни и целящи смут в общественото пространство. 
Енергийният министър обясни, че българска делегация е била на посещение в Япония на базата на подписан през 2012 г. 
меморандум за сътрудничество. В него е посочено, че всички срещи, които се провеждат съгласно този меморандум, са 
правно необвързващи. „Така че в рамките на това посещение не са поемани никакви ангажименти за обвързване на БЕХ 
по каквито и да било проекти“, изясни Петкова. Тя категорично заяви, че служители на Министерството на енергетиката, 
както и на БЕХ и неговите дъщерни дружества, не са посещавали Сингапур. 
От АБВ и „Гергьовден“ ще поискат и информация за кредита, който БЕХ изтегли с основна мотивация да се плати на 
американските „Марици“ - натрупано в годините задължение. По думите на Румен Петков ще бъде поискана информация 
как е избрана банката или банките, на базата на какви критерии, на какви условия е трябвало да отговарят 
кредитодателите, какви са разходите по този кредит. 
В отговор енергийният министър беше категорична, че обвиняващите следва първо да се запознаят с изискванията на ЗОП, 
а не да се заканват да сезират ЕК за неспазването му. „БЕХ не попада в приложното поле на ЗОП, но има утвърдени правила 
за това как холдингът да извършва разходите си и тези правила са спазени“, допълни Теменужка Петкова. По отношение 
на спекулациите, че заемът ще се отрази на цената на тока, тя поясни, че единствено лихвата по кредита се признава за 
разход, а тя е по-ниска от намалението по преференциалните цени, договорено с двете американски централи. 
Петкова заяви, че е изненадана от поставянето на въпроса за необходимостта от правна защита по арбитражното дело за 
АЕЦ „Белене“. „Става въпрос за търговски спор между две компании и няма нищо по-естествено от това да имаме 
адекватна правна защита. Ако някой не иска интересите ни да са защитени, нека го каже ясно“, коментира енергийният 
министър. 
По отношение на евентуалното изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ министър Петкова 
отново заяви позицията на правителството, а именно - параметрите за нова ядрена мощност са ясно записани в програмата 
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на кабинета. Там е предвидено, че такъв проект може да се реализира само ако не се изисква държавна гаранция, ако има 
стратегически инвеститор и без договор за преференциално изкупуване на енергията. 
По думите й резултатите от работата на правителството в енергийния сектор са налице, но ясната визия за развитието на 
сектора не се харесва на всички политици в България. 
Положителните резултати за стабилизиране на енергийния сектор са забелязани и от Европейската комисия. „Неотдавна 
при посещението си у нас комисарят по климат и енергетика Мигел Ариас Канете даде висока оценка на усилията ни в тази 
област“, посочи Петкова. По нейните думи задкулисни разговори може и да са се водили в миналото, но не и в мандата на 
настоящето правителство. „Ние работим прозрачно и спазваме законите“, подчерта тя. 
 
 
√ Нов Терминал 1 при концесия на летище София 
 
Страната търси 660 млн. лв. накуп от бъдещия оператор 
Държавата отдава аерогарата за 35 години, чака 1,2 млрд. лв. 
 
Държавата ще отдаде на концесия летище София за 35 години. Концесионерът ще е задължен да реализира инвестиции 
за минимум 306 545 млн. лева и да изгради нов пътнически Терминал 1 със седем ръкава и 5 входа за пътници, с капацитет 
на обслужване 3 млн. души годишно. Терминалът трябва да бъде въведен в експлоатация за срок до 5 години от 
одобряването на Подробен устройствен план. Това стана ясно от документацията за процедурата, публикувана в 
официалния вестник на ЕС. Минималните изисквания към участниците в откритата процедура са да имат опит като летищен 
оператор на поне едно международно летище с пътникопоток над 6 млн. пътници годишно, да разполагат с необходимото 
техническо оборудване, както и с квалифициран технически персонал, да имат опит при изграждането на летищна 
инфраструктура и да дадат надеждни гаранции за осигуряване на финансирането. 
Бъдещият концесионер трябва да плати минимално еднократно концесионна вноска не по-малка от 550 млн. лева без ДДС 
(660 млн. лева с ДДС). Размерът на годишното концесионното плащане не може да бъде по-малък от 9 957 000 лева без 
ДДС или около 12 млн. с данъка. 
Половината от постъпленията от концесията, които трябва да надхвърлят 1,2 млрд. за целия период, ще се използват от 
държавата за оздравяване на БДЖ. 
 
 
 
Сега 
 
√ 75 хил. престъпления са с неизвестен извършител 
 
Разкриваемостта при кражбите и грабежите отново е под 30% 
 
Извършителите на над 75 хил. престъпления през миналата година са неизвестни. Това сочи статистиката на МВР за 
миналата година. В същото време полицията отчита ръст в разкриваемостта на престъпления и я фиксира на 40.1%. 
 
Въпреки сравнително високия общ ръст на разкрити престъпления нивото при най-масовите - кражбите - остава 28.1 %, т.е. 
по-малко от 1/3 от взломните, домови, джебчийски кражби и грабежи се разкриват. Статистиката сочи, че от общо 61 203 
престъпления против собствеността са разкрити 17 191. 
 
От данните става ясно, че на всеки 100 хил. души население се вършат 849 кражби. Най-много са взломните кражби (12 
305), следвани от домовите (10628). Джебчийските кражби пък са 2213. Над 4000 са посегателствата срещу автомобили. 
Най-много престъпления се вършат от хора без образование, написа в отчета си МВР. Над 17 хил. престъпления са 
извършени от неграмотни. Близък е броят на хората с начално и основно образование, извършили престъпления - 
съответно 3281 и 3915. В близо 6000 случая пък за автор на престъплението се сочи човек със средно образование. 
Висшистите, заподозрени в престъпление, са 639, а тези с полувисше - 115.  
 
Традиционно най-много престъпления се вършат в София - над 8500. Следват Бургас с 3618, Варна (3106), Пловдив (3209), 
Стара Загора (2081), Благоевград (2073) и Велико Търново - (1768).  
 
С изключително висока разкриваемост пък може да се похвали Гранична полиция, която е регистрирала близо 1500 
незаконни преминавания на границата и близо 300 превеждания на чужденци. Тяхната разкриваемост е 87%.  
 
Срещу 63 организирани престъпни групи пък е работила ГДБОП през миналата година. Разкрити са 19 от тях.  
 
Ниската разкриваемост в МВР от години е проблем. Ситуацията става още по-сериозна, тъй като над 90% от разследванията 
се водят от полицията. Ниската ефективност на МВР многократно е била обект на сериозна критика от страна на 
прокуратурата. В последния си годишен доклад от държавното обвинение посочиха, че е време да се въведе изискване за 
юридическо образование на разследващите полицаи. Освен това от прокуратурата отбелязаха, че в МВР има и сериозен 
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недостиг на експерти. "Основни фактори, затрудняващи качественото провеждане на разследванията, са недостигът и 
неравномерното разпределение на квалифицирани специалисти, на които да се разчита за изготвяне на експертизи по 
наказателни дела. Казаното важи с особена острота за съдебномедицинските експертизи", пише в доклада. 
 
 
√ Пенсионерите в МО струват 34.4 млн. лв. годишно 
 
Средната им заплата варира от 792 до 1660 лв. 
 
Военното министерство вдига завесата около една от най-добре пазените тайни - бройката и парите, които плаща за 
пенсионерите във ведомството. Общо 3246 цивилни служители от администрацията на МО и подчинените му структури са 
придобили правото на пенсия. Други 3344 са военните пенсионери както в администрацията, така и в различните видове 
войски. Това става ясно от отговор на министъра на отбраната Николай Ненчев на депутатско питане.  
 
Според данните на МО на година за заплати и осигуровки на хора, които са придобили и упражнили правото си на пенсия, 
се плащат над 34.4 млн. лв. Много интересни са данните и за средната им работна заплата. Тя варира от 792 до 1655 лв. 
Най-ниска е в стационарната комуникационно-информационна система, а най-висока - във Военната академия. В 
централната администрация е 1547 лв. Възнаграждението е толкова високо, тъй като в него се включват добавки за 
прослужено време, за чин и бонуси. 
 
Въпросът за пенсионерите в армията и МВР е поставян пред редица министри, но те отказваха да го решат, тъй като щял 
да се приеме като дискриминация. Това обаче е изключително спорно твърдение. Още през 2010 г. бяха приети промени 
в Закона за държавния служител, с които военни и полицаи, които работят като държавни служители след пенсионирането 
си, ще могат да бъдат освобождавани от работа на основание навършена възраст за пенсия, определена за всички 
български граждани. По-късно същите текстове бяха вкарани в Кодекса на труда, за да се обхванат всички пенсионери в 
администрацията.  
 
Миналата година по предложение на депутати от ГЕРБ, АБВ и Реформаторския блок се приеха промени в Закона за 
държавния служител, които позволяват двете ведомства да се освободят от пенсионерите. Става дума за изцяло нов текст 
в закона, който дава възможност служебното правоотношение да се прекратява с едномесечно предизвестие. Мотивите 
на вносителите са, че по този начин ще се даде възможност на министерствата и на другите ведомства, които работят по 
специални закони, да се освободят от навършилите необходимата възраст, за да се пестят пари. Досега не е ясно за колко 
души този текст е бил приложен. 
 
 
√ 6200 фирми искат да наемат безработни с европари 
 
Засилен интерес от страна на фирмите за наемане на безработни с европейско финансиране има и при втория опит на 
социалното министерство да пусне схемата по ОП "Обучение и заетост". По нея в рамките на 6 месеца или година Брюксел 
поема заплатите и осигуровките на хората без препитание.  
 
Първият опит на ведомството да разпредели парите по ОП "Развитие на човешките ресурси" бе злополучен - заваляха 
сигнали за нередности в работата на бюрата по труда, включително и в ОЛАФ - европейската служба за борба с измамите. 
От социалното министерство се принудиха да отменят класирането, а схемата бе обявена наново с повече пари - вместо 8 
млн. лв. сега средствата са 30 млн. лв. За разлика от първия път, когато единственият критерий за класиране бе кой ще 
подаде първи документите си и Агенцията по заетостта (АЗ) прекрати кандидатстването след два дни, сега има и 
изисквания за фирмите - парите са разпределени по региони според нивото на безработицата. Работодателите могат да 
кандидатстват за най-много шест места.  
 
Заявки са подали 6200 фирми за над 19 500 свободни места, съобщиха от АЗ. Класирането се прави от областните комисии 
по заетост. Резултатите се очакват до 16 юни. Област Пловдив ще получи най-големия пай - близо 1.7 млн. лв. За 
Благоевград са заделени над 1.5 млн. лв., за Видин, областта, която държи първото място за най-висока безработица от 
22.6%, сумата е 1 млн. и 150 хил. лв. От областната управа във Видин съобщиха, че над 180 местни фирми са подали заявки 
за 500 свободни места, за което обаче са нужни 4 млн. лв. - значително повече от квотата за областта. Подобно е 
положението и на други места.  
 
-------УСЛОВИЯ  
 
По схемата "Обучение и заетост" се наемат безработни над 29 г., регистрирани в бюрата по труда. Приоритетни са хората 
без препитание над 54 г., продължително безработните (над една година) и тези с ниско образование. Продължението на 
схемата ще е за обучение на безработните, за която са предвидени още 51 млн. лв. За този етап обаче се чака да бъдат 
въведени ваучерите за обучение. 
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√ Сигнали за злоупотреби с фондове ще се подават и анонимно 
 
За 8 години у нас са разкрити едва 3 измами с пари от европрограми 
 
Институциите ще приемат и анонимни сигнали за злоупотреби с пари от еврофондове. Това предвижда наредба, с която 
се създава регистър за проверяваните нередности. Документът е качен за обществено обсъждане на сайта на МВР. В него 
е записано, че сигналите ще се пращат до ръководителите на управляващите оперативните програми, както и до началника 
на фонд "Земеделие". Идеята на регистъра е дирекция АФКОС в МВР да надзирава как другите държавни структури 
разглеждат сигналите за злоупотреби. "Сигналите за нередности могат да бъдат устни или писмени. Сигнали могат да се 
подават и анонимно. Служителят, приел устен сигнал, го документира и регистрира в деловодната система на съответната 
администрация", е записано в наредбата. 
 
Възможността за приемане на анонимки е заложена и в антикорупционния закон на вицепремиера Меглена Кунева. 
Именно по тази точка проектът отнесе много критики.  
 
Срокът за първоначална проверка е три месеца, като след това служителят, който се занимава с нея, трябва да даде първа 
писмена оценка. Според наредбата структурите извън АФКОС ще са длъжни да попълват регистъра периодично, което пък 
дава възможност за надзор от страна на МВР. Сигналите се пращат директно до МВР и прокуратурата, когато има 
съмнения, че самите ръководители на програмите вършат нередности. 
 
Едва три измами с пари от еврофондове са били доказани у нас за периода 2007-2015 г. Това е записано е доклада на 
АФКОС, който бе одобрен преди дни от Министерския съвет. В същото време са постъпили сигнали за 11 706 нередности. 
Огромната част от тях са за Програмата за развитие на селските райони. В доклада е записано още, че за пет години у нас 
са осъдени 791 души, но няма данни за ефективни присъди. Около 70% от нередностите са свързани с провеждането на 
обществените поръчки. На второ място по брой са неоправданите разходи. 2/3 от нарушенията по земеделски фондове 
пък са свързани с неправилно получени суми. 
 
 
√ Повече хора сменят пенсионния си фонд 
 
Хората, избрали да сменят частния фонд, в който се осигуряват за втора пенсия, се увеличават тази година, но средната 
сума по прехвърлените партиди е по-ниска. Това показват данните на Комисията за финансов надзор. За първите три 
месеца близо 54 хил. родени след 1959 г. са сменили пенсионния си фонд. Спрямо края на м.г. те се увеличават с повече 
от 6%. За сравнение през първото тримесечие на 2015 г. сменилите фонд също са повече - тогава КФН отчете 42 хил. души. 
Регулаторът е отказал да прехвърли 6700 души заради грешки при заявленията им. Отказите също се увеличават - т.г. са 
11% при 9 процента м.г. 
 
Към края на март фондовете са си разменили близо 113 млн. лв. от осигуровките на клиентите си. Сумата е по-голяма от 
същия период на м.г. - тогава бяха прехвърлени над 100 млн. лв. Най-голямо традиционно е разместването между 
универсалните пенсионни фондове, където се осигуряват хората от масовата трета категория - близо 50 хил. от сменилите 
фонда си са избрали този вариант. Въпреки това прехвърлените суми по индивидуалните партиди са по-ниски т.г. Средната 
сума е 2094 лв. при 2339 лв. в началото на 2015 г. 
 
През април са постъпили най-много средства в Сребърния фонд от индивидуалните партиди на осигурените - 3.6 млн. лв., 
които са избрали да внасят пълната си вноска в НОИ, показват данните на финансовото министерство. За сравнение от 
началото на годината във фонда са постъпили едва 150 хил. лв. 
 


