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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

Investor.bg 
 
√ Инспектори ще следят за условията, при които чужденци работят в България 
 
Санкциите за незаконно наети работници са между 1500 лв. и 15 хил. лева 
 
Главна инспекция по труда (ГИТ) ще следи за спазване на законодателството при наемане на чужденци, съобщиха от 
пресцентъра на агенцията. 
 
ГИТ напомня това във връзка с началото на активния летен туристически сезон и декларираните публично намерения на 
работодатели в туризма да наемат граждани на други държави заради недостига на работна ръка у нас. 
 
В законодателството ни е регламентиран специален режим за полагане на труд от чужденци у нас. Този режим е разписан 
основно в новия Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) в сила от 21 май тази година.  
 
Инспекторите по труда проверяват за наличие на съответния тип разрешения за пребиване и работа, издадени от органите 
на МВР, или разрешения за достъп до българския пазар на труда, включително за извършване на дейност на свободна 
практика, издавани Агенция по заетостта.  
 
Ще се проверяват и подадени декларации от работодателите, че командированите при тях чуждестранни работници ще 
работят при не по-лоши условия на труд от регламентираните в българското трудовото законодателство, както и за 
регистриране в трудовата агенция на краткосрочната заетост. Ще се следи също за възнагражденията на чужденците, тъй 
като законодателството е регламентирало в някои случаи минимално заплащане за тях, за подадени уведомления за 
фактическото започване на работа от тях и за наличието на други необходими документи. 
 
Работодателите трябва да знаят, че законът ги задължава да съхраняват нотариално заверено копие от документа за 
работа и пребиваване на чужденеца през целия период на полагането на труд. Те са длъжни да уведомят ГИТ в 
седемдневен срок от действителното започване на работа на чужденеца - гражданин на трета страна.  
 
Чужденецът може да полага труд единствено при работодателя, за който има разрешение, и характерът на работата му 
следва да отговаря на полученото разрешение. Той трябва да е извън територията на страната към момента на подаване 
на искането за достъп до българския пазар на труда и до получаването му. 
 
За унифициране на начините и критериите на всички структури на АЗ при осъществяване на контрола за заетостта на 
чужденци са изготвени специални указания до инспекторите по труда. 
 
Санкциите за незаконно наети работници са между 1500 лв. и 15 000 лева. 
 
 
 
√ Производството на плодове и зеленчуци у нас расте през 2015 г. 
 
Обраните череши се увеличават с 48%, а бобовите култури - с 278% 
 
Производството на плодове и зеленчуци в България расте през 2015 година, показват окончателните данни на отдел 
„Агростатистика“ към агроминистерството. 
 
В земеделските стопанства са произведени 213 хил. тона плодове, или с 26,1% повече в сравнение с 2014 г. Прибрана е 
реколтата от 35,6 хил. хектара овощни градини. 
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Произведени са 58,4 хил. тона ябълки, 49,4 хил. тона череши, 36,2 хил. тона сливи и джанки, 35,3 хил. тона праскови и 
нектарини, 14,2 хил. тона кайсии и зарзали и 6,8 хил. тона малини. 
 
Производството на череши се увеличава с 48%, а на сливи – с почти 47%. 
 
Реколтираните площи през 2015 при кайсиите достигат 2,5 хил. хектара, като увеличението спрямо 2014 година е с 43%. 
 
При сливите и джанките е прибрана продукция от 6,8 хил. хектара, или увеличението е 40%, и при черешите – от 8,1 хил. 
хектара, или с 29% повече.  
 
Ябълки са прибрани 4,8 хил. хектара градини, праскови и нектарини – 3,7 хил. хектара и с малини 1,5 хил хектара. 
 
Най-голямо е увеличението на средните добиви през 2015 при малините – със 17% и при черешите – с 15%. 
 
Овощните градини, които все още не дават плод, са 15 хил. хектара. От тях най-голям е делът на орехите – 47,2%, следвани 
от лешниците – 14,6%, и черешите – 12,7%. 
 
От създадените през стопанската 2014/2015 година нови насаждения 58% са от черупкови видове, 29% са костилкови, а 
семковите заемат едва 2%. 
 
От произведените плодове – реколта'2015, са реализирани 97%. За търговската мрежа са насочени 51%, за 
преработвателната промишленост – 34% от плодовете, а 5% са за собствена консумация. 
 
Напоявани са 45% от овощните градини, като 42% от тях чрез инсталации за капково напояване, а 31% – гравитачно. 
 
Най-голям е делът на напояваните площи с череши, ябълки, орехи и сливи. 
 
Предпочитаната обработка на почвената повърхност е изораване или окопаване, приложена при 75% от площите с овощни 
насаждения. Химическо премахване на тревата почти не се прилага. 
 
Производство на зеленчуци 
 
Окончателните данни показват, че през стопанската 2015 г. в земеделските стопанства използваните площи за 
зеленчукопроизводство са над 46 хил. хектара. 
 
Реколта е прибрана от 43,9 хил. хектара – с 46% повече от 2014 година. Най-големи са площите с картофи – 11 017 хектара, 
пипер – 3 681 хектара и зрял фасул – 3 314 хектара. Оранжериите са с площ 968 хектара и са използвани 1,3 пъти за 
производство на зеленчуци. 
 
Продукцията е увеличена със 17% спрямо предходната година и достига 613,4 хил. тона. 
 
Оранжерийното производство е 97,2 хил. тона. 
 
Най-голямо увеличение на производството спрямо 2014 година се наблюдава при бобовите култури – 278%. Причината е 
промяната при директните плащания, която стимулира производството на протеинови култури. 
 
Увеличение има и при производството на дини – 78% и на пипер – 36%. 
 
Производството на картофи е над 164 хил. тона, домати – над 121 хил. тона, краставици и корнишони – над 50 хил. тона. 
 
Произведени са 2 520 тона култивирани гъби. 
 
Най-голямо увеличение на средните добиви се наблюдава при дините с 59%, при картофите – с 15% и при ягодите – с 6%. 
 
Според данни от годишния доклад да Института за икономически изследвания при БАН средногодишно в България се 
произвеждат за консумация на човек едва 7% от ябълките, 22% от доматите, 33% от месото и 44% от млякото (през 2007-
2013 г.). 
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√ 53 хил. души преместиха 113 млн. лв. между пенсионните фондове през тримесечието 
 
Желаещите са с 11 610 повече спрямо първите три месеца на миналата година 
 
През първото тримесечие на 2016 г. броят на осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и 
прехвърляне на средства от индивидуалните партиди в пенсионните фондове, нараства с 3 204 в сравнение с края на 2015 
г. и с 11 610 спрямо първото тримесечие на предходната година. 
 
Расте и общият размер на прехвърлената сума. Към 31 март 2016 г. тя е с 12% по-голяма спрямо същия период на миналата 
година и с 3,5% в сравнение с четвъртото тримесечие, показват изчисленията на Investor.bg на база актуалните данни на 
управление „Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор (КФН). Статистиката не съдържа информация за 
прехвърлените средства от частните пенсионни фондове към Националния осигурителен институт. 
 
През първите три месеца от новата година осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участието и 
прехвърляне на средства от индивидуалните партиди, са общо 53 704 души. Броят им е с 3 204 по-голям в сравнение с 
последните три месеца на 2015 г. 
 
През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове, е 49 635 лица, а 
броят на променилите участието си в професионалните фондове – 3 578 лица. Отново най-малко осигурени лица са 
променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 491 броя. 
 
Общият размер на прехвърлените средства от един фонд в друг се повишава с 3,853 млн. лв. за три месеца и с 12,4 млн. 
лв. за година до 112,576 млн. лв. 
 
От тях 98,818 млн. лв. са преместени между универсалните фондове, 12,756 млн. лв. - между професионалните, а други 
1,002 млн. лв. се падат на доброволните фондове. 
 
Припомняме, че през 2015 г. 179 430 души преместиха 391,243 млн. лв. от един пенсионен фонд в друг. 
 
Към 31 март 2016 г. намалява средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието 
си, до 2 096,24 лв. спрямо 2 209,57 лв. в края на 2015 г. 
 

Показател 

Първо 

тримесечие на 

2015 г. 

Първо 

тримесечие на 

2016 г. 

Абсолютно 

изменение 

Изменение 

в % 

Осигурени лица, прехвърлили 

партидите си, в т.ч.: 
42 094 53 704 11 610 27,58% 

- УПФ 38 699 49 635 10 936 28,26% 

- ППФ 2 967 3 578 611 20,59% 

- ДПФ 428 491 63 14,72% 

Прехвърлени средства (в млн. 

лв.), в т.ч.: 
100,53 112,576 12,04 11,98% 

- УПФ 87,61 98,818 11,21 12,80% 

- ППФ 12,026 12,756 0,73 6,07% 

- ДПФ 0,903 1,002 0,1 10,96% 
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Среден размер на прехвърлени 

средства на едно осигурено 

лице (в лв.) 

2 388 2096,24 -292 -12,23% 

Общо осигурени лица, в т.ч.: 4 295 866 4 390 566 94 700 2,20% 

- УПФ 3 431 987 3 513 084 81 097 2,36% 

- ППФ 270 164 279 247 9 083 3,36% 

- ДПФ 593 715 598 235 4 520 0,76% 

 
Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН 
 
Разбивка по дружества показва, че през първото тримесечие на 2016 г. само при универсалните пенсионни фондове, които 
са задължителни за родените след 31.12.1959 г., нетната разлика (разликата между броя на лицата, които постъпват в 
даден фонд, и тези, които го напускат и отиват в друг) е най-голяма при УПФ „Съгласие“ (-3 715 лица) и УПФ „Бъдеще“ (-2 
703 лица). 
 
Положителна е разликата при УПФ „ДСК-Родина“ (10 168), УПФ „Доверие“ (913 лица) и „NN” УПФ (89). 
 
 

 
Графика: КФН 
 
По отношение на сумите, които са прехвърлени от един УПФ в друг, най-голяма е нетната разлика при УПФ „Доверие“ (-
10,44 млн. лв.) и при УПФ „Съгласие“ (-5,95 млн. лв.). 
 
Най-много средства са се стекли към УПФ „ДСК-Родина“ (22,16 млн. лв.) и ЗУПФ „Алианц България“ (3,72 млн. лв.). 
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√ КЕВР потвърждава първоначалните си изчисления за цената на тока 
 
От 1 юли цената на електроенергията трябва да падне с 0,02%, сочат разчетите на регулаторите 
 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) не се съобрази със становищата на енергийните дружества и потвърди 
първоначалните си изчисления за цената на тока за новия регулаторен период (1 юли 2016 г. - 30 юни 2017 г.). Проектът за 
ценовото решение е публикуван на страницата на регулатора. 
 
Според него цената на Националната електрическа компания (НЕК) в качеството й на обществен доставчик ще бъде 106,63 
лева за мегаватчас, а таксата „Задължения към обществото“ намалява минимално от 37,90 лева на 35,83 лева за 
мегаватчас. 
 
Цената на електроенергията, продавана на крайните клиенти на ЧЕЗ България, остава без промяна. За EVN България е 
предвидено увеличение от 0,65%, а за Енерго Про – намаление от 0,91%. Среднопретегленото изменение на цената на тока 
в страната ще бъде в границите на -0,02%. 
 
По време на откритото заседание в КЕВР, на което енергийните дружества изказаха своите позиции относно ценовото 
предложение, директорът на НЕК Петър Илиев се оплака, че задържането на цената на тока е за сметка на държавната 
компания. През сегашния период цената на микса на НЕК е 116,60 лева за мегаватчас. 
 
Прогнозата на Илиев е, че с това ценово решение компанията ще загуби 400 млн. лева за периода.  
 
Представителите на енергийните дружества възразиха още и срещу цената на електроенергията за технологични разходи. 
По време на изслушването стана ясно, че малко над 80% от тока, който осигурява АЕЦ „Козлодуй“ на регулирания пазар, 
всъщност отива за технологични разходи.   
 
Със своето ценово решение КЕВР цели да намали кроссубсидирането в сектора, заяви след заседанието председателят на 
регулатора Иван Иванов.  
 
На 9 юни КЕВР ще разгледа на обществено обсъждане последния доклад на работната група за цената на тока. 
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√ Одобрени са схеми за над 106 млн. лв. в подкрепа на бизнеса за заетост и обучение 
 
За 50 млн. лв. е схемата за ваучерите за надграждане на личната квалификация и компетентности 
 
Операции на обща стойност 106,5 млн. лв., голяма част от тях в подкрепа на бизнеса и човешките ресурси в България, са 
одобрени на петото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси" (ОП РЧР) 2014-2020 г., съобщават от социалното министерство. 
 
Чрез тях работодателите в различни сектори ще могат да повишат уменията на заетите при тях и в същото време, според 
нуждите им, да обучат неактивни и безработни лица, които да наемат след успешното приключване на обученията. 
 
До края на годината ще бъде стартирана иновативна операция, в която за първи път работодателите ще имат възможност 
сами да определят в кои периоди служителите в предприятията ще работят и в кои ще се обучават. По този начин 
работодателите със сезонност в дейността ще планират според интензитета си обученията, в които да се включат 
работещите при тях, както и безработните или неактивни лица, които ще наемат допълнително.  
 
Друг нов подход към обученията на заети ще предостави схемата „Специфични обучения за заети“, насочена към 
повишаване производителността на труда и създаване на устойчива заетост чрез уникални за всяко предприятие обучения. 
Те ще се провеждат по конкретни програми, съобразени със спецификата на работните места. 
 
Комитетът одобри и операция на стойност 50 млн. лв., която ще се реализира чрез т.нар. „ваучерен механизъм“, познат и 
търсен от работещите за надграждане на личната квалификация и компетентности. Операцията ще подкрепи заети лица 
със средно или по-ниско образование, които са най-уязвими от загуба на работното място и срещат големи трудности при 
прехода към нова работа. 
 
Нова операция на стойност 5 млн. лв. ще реализира дейности за подготовка на бъдещи предприемачи. Операцията ще 
предостави комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на идеите 
си за бизнес дейности, придобиването на нужни за управлението и развитието им знания и умения и разработването на 
жизнеспособни планове за реализация на успешна стопанска дейност. 
 
Желаещите да развиват собствен бизнес ще имат възможност за насочване и достъп до кредитен ресурс чрез финансовите 
инструменти на ОП РЧР и ще могат да ползват допълнителни консултации в стартовия период за своето устойчиво развитие 
като предприемачи. 
 
Одобрена е и дългоочакваната промяна със силен социален отзвук – управляващият орган подготви промени в операция 
„Независим живот“. По специфични за тази операция критерии и след оценка на необходимостта някои общини ще могат 
да получат повече средства от първоначално определения лимит. 
 
 
24 часа 
 
√ Търсят строител за четири метростанции в „Овча купел“ 
 
До края на този месец ще се обяви обществена поръчка за изграждане на 4-те метростанции в столичния кв. „Овча купел“, 
съобщи "Труд". Там се предвижда да има 4-километрово трасе на подземната железница. Документацията е внесена в 
Столичния общински съвет и се разглежда от специална комисия, която решава за тръжните процедури над 500 000 лв., 
обясни изпълнителният директор на „Метрополитен“ Стоян Братоев. 
 
Седемте спирки на третия метролъч, по които се работи в момента са разположени по линията от театър „Зад канала“ през 
„Орлов мост“, Попа, НДК, ул. „Георги Софийски“, бул. „България“ до кв. „Красно село“. Проектите за тях са готови и се 
започва с изграждане на външните конструкции. Работи се по т.нар. топ даун (милански) метод - първо се правят стените 
и покривните плочи и след като те са готови, строителите слизат под земята. 
 
В момента конструкциите са около 20% завършени. Очаква се от есента в някои райони работата по тях да е приключила и 
движението да започне да се пуска поетапно. 
 
Във връзка със строежа на метрото от днес се забранява движението по ул. „Св. Георги Софийски“ в частта между бул. 
„Пенчо Славейков“ и ул. „Константин Иречек“. Между последните две трасета има новоизградена двулентова връзка, 
която ще е алтернативният маршрут до 2018 г. 
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√ Руснаци, украинци и сърби кандидати да работят у нас 
 
10% увеличение на разрешителните за половин година, тръгват хайки за незаконно наети мигранти 
 
233 разрешителни за работа на чужденци в България е издала от началото на годината Агенцията по заетостта. Това е 
увеличение с 10% спрямо работещите на трудов договор в България 2074 души от страни извън ЕС. 
 
Руснаци, украинци и сърби са най-често търсещите работа у нас чужденци, показват данните на агенцията. 48 са 
издадените от нея разрешителни за работа на граждани от Русия, 26 са за украинци, 25 - за сърби. 
 
В класацията следват кандидатстващите за работа в България турци с 19 разрешителни и американци и тунизийци с по 14. 
 
Разрешителни за работа на чужденци се вадят основно за IT-сектора, инженерно-технически персонал, среден технически 
персонал, преподаватели в средни или висши учебни заведения, спортисти, обясняват от Агенцията по заетостта. Проверки 
на Главна инспекция по труда (ГИТ) през 2015 г. обаче са установили работещи чужденци и в сектори като строителство, 
сухопътен транспорт и търговия на дребно. 
 
71 от издадените от началото на годината разрешителни са за високоценени и липсващи у нас специалисти, които идват с 
Европейска синя карта. 
 
Прогнозите са разрешителните да се увеличат значително през лятото заради желанието на туристическия бизнес да наеме 
персонал от трети страни заради липсата на подготвени български кадри. 
 
60 са заловените през миналата година нелегално работещи в България чужденци, отчитат още на трудовата инспекция. 
Най-много работещи без разрешително чужденци са установени във Варна и Бургас. 
 
От понеделник ГИТ започна нова вълна от инспекции за незаконно работещи чужди граждани, съобщиха от инспекцията. 
Причината е влезлият в сила от края на май нов Закон за трудовата миграция. С него се въведоха и ускорени правила за 
издаване на разрешителни за работа на професионалисти, за каквито в страната има криза. Те обаче трябва да получават 
три пъти средната за страната заплата. 
 
Разрешително за работа в България се изисква и за чужденци, които практикуват свободни професии, напомниха от ГИТ. 
 
Чуждите граждани трябва да имат осигурени добри условия на труд от българските им работодатели, гласят още 
изискванията. 
 
 
Труд 
 
√ Усвоили сме едва 0,09% от европарите за образование и наука 
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0,09% от европейските пари за образование и наука, които страната ни има право да получи по европейските фондове до 
2020 година са усвоени две години и половина след началото на програмния период. Това става ясно от справка на 
изпълнението на оперативните програми, предаде БГНЕС. 
Реално изплатените пари по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” са малко под 1,2 млн. евро. Бюджетът на 
програмата е 1,2 млрд. евро, от които са договорени едва 112 млн. евро. В края на миналата седмица европейският 
комисар по бюджета Кристалина Георгиева потвърди в София, че има забавяне с усвояването на средствата от 
европейските фондове за иновации. 
Към 06 юни 2016 г. реално изплатените средства по еврофондовете от новия програмен период възлизат на 269 млн. евро 
или 1,64%. Изпълнението при ОП “Околна среда” е 0,08%, а при ОП “Регионално развитие” 0,17%. Цели 3,2% или 110 млн. 
евро са разплатени по ОП “Транспорт”. Това се дължи основно на усвояването на парите за изграждането на Третия 
метродиаметър, който се финансира с европейски средства. Най-добре върви изпълнението на ОП “Развитие на човешките 
ресурси”. Там са разплатени 6,09% от средствата или 122 млн. евро. 
Ако забавянето на реалното изплащане на средства две години и половина след началото на програмния период донякъде 
е логично, заради необходимостта от стартирането и изпълнението на проектите, то сериозно далеч по-съществен е 
проблемът с договарянето на средствата. От справката става ясно, че към средата на 2016 г. администрацията е успяла да 
договори по-малко от една пета от средствата. В конкретни измерения става въпрос за 17,98% или 2,9 млрд. евро. 
На практика при ОП “Околна среда” няма почти никакво договаряне – 2,85%. При програмата за образование и наука, която 
е нова за България, договорените средства са под девет на сто. Заради обстоятелството, че още при подготвянето на 
програмата бе известно, че ЕК ще финансира ограничен брой инфраструктурни проекти, най-добре върви договарянето на 
средствата по ОП “Транспорт”. Там са договорени 41,7% или почти 1,5 млрд. евро. България ще разполага с достъп до 
ресурс в размер 16,4 млрд. евро, които могат да влязат в икономиката ни до 2022-ра година, когато изпълнението на 
програмния период реално ще приключи. 
 
 
 
Монитор 
 
√ Токът за малкия бизнес със 7 до 18% надолу, цените на стоките не падат 
 
Фирмите чакат намалението, за да си плащат кредитите 
 
Цената на еленергията за малките фирми на регулирания пазар ще падне с между 7 и 18% от 1 юли, но това няма да се 
отрази на цените на стоките и услугите, които те предлагат на крайните потребители. Това показа проучване на „Монитор“ 
сред представители на организациите на дребния бизнес у нас. С икономията малките фирми планират да направят 
скромни и дълго отлагани инвестиции и да си плащат по-редовно кредитите. 
Според Лукан Луканов, председател на Съюз „Произведено в България”, по-скоро не се очаква намаление на цените 
заради спада на тарифите на еленергията. Точно както при тяхното увеличение не се увеличават крайните цени, допълни 
той. „Това намаление ще има благоприятно отражение върху финансите на малките фирми, те ще могат да направят 
инвестиции да си наваксат с трудно обслужваните заеми“, коментира Луканов. По думите му по принцип всяко движение 
при тока – надолу или нагоре, 
трудно се отразява върху крайните цени 
в краткосрочен план, защото малките фирми работят на силно конкурентен пазар. 
От Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България дори не вярват, че намалението на тарифите на 
еленергията ще се случи в действителност. Нито едно желание на малкия и среден бизнес за спад на цените на тока досега 
не се е случило. За последните 15 години не е имало такъв спад, че реално да се усети от фирмите, коментира 
председателят на федерацията Мариана Кукушева. Цената 
„задължение към обществото“ вече е 60% от сметките ни 
за ток, възмути се още тя. Затова засега не сме оптимисти, че ще усетим намаление, допълни Кукушева. 
Според председателя на Националното сдружение за малкия бизнес Елеонора Негулова добрата новина в случая е, че 
понижаването на цените на тока ще препятства поскъпването на стоките в средносрочен план. Така ще можем да заделим 
пари за модернизация и за човешкия ресурс, каза Негулова. И изрази надежди, че този спад няма да е нещо спорадично и 
да остане като единичен случай. 
Най-голямото намаление, което Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) планира да даде, е за дневния ток на 
малките фирми в Североизточна България. При тях дневната тарифа пада с 18,18%, а нощната – с 8%. За компании с 
промишлени електромери върховата и дневната тарифи в същата част на България ще паднат с близо 13%, а тази през 
нощта – с близо 5 на сто. Фирмите с еднотарифни електромери намалението ще е 14%. 
В Югоизточна България бизнесът, който е с електромери като на битовите клиенти ще плаща с малко над 11% по-евтино 
през деня и с едва 1 на сто по-ниска цена от сегашната през нощта. За фирмите, които ползват уреди с три скали, върховата 
енергия ще поевтинее с близо 8%, дневната – с почти 9%, а нощната с под 1 на сто. За тези с еднотарифните цената ще 
падне с 5,7%. 
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За фирмите, които все още си купуват тока от енергото в Западна България, дневната ще падне с почти 16%, а нощната – с 
близо 9 на сто. Компаниите с тарифни електромери могат да очакват спад от 11% на върховата, 8,4% на дневната и близо 
9% на нощната, а тези, чиито уреди са с една скала – с малко над 14 на сто. 
 
 


