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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Сега 
 
√ Агенция "Митници" и МФ са съперници в конкурса "Икономика на светло" 
 
Агенция "Митници", Министерството на финансите, депутати и малинопроизводители са сред номинираните за наградите 
"Икономика на светло". Конкурсът, който се провежда за трета година, има за цел да открои личности, ведомства, 
граждански организации с принос в битката със сивата икономика. Победителите ще бъдат обявени на церемония на 30 
юни, съобщиха организаторите от Асоциацията на индустриалния капитал. 
Наградите са в три категории - за нормативен акт или административна практика; за личности и организация; за медии. 
Тази година в първата категория се състезават: агенция "Митници" - за мерките срещу контрабандата и данъчните измами, 
донесли рекордни приходи в бюджет 2015.; правителството - за въвеждане на т.нар. "отворени данни" чрез промени в 
Закона за достъп до обществена информация"; Министерството на финансите - за данъчни промени, насочени към по-
добра събираемост. Във втората група за наградата спорят: Асоциацията за квалификация на автомобилистите - за работата 
й срещу измамите с шофьорските книжки; Българската асоциация на малинопроизводителите - инициатор на въвеждането 
на еднодневните трудови договори; Людмила Петкова, шеф на дирекция "Данъчна политика" - за цялостен принос; 
депутатите Мартин Димитров, Делян Добрев и Петър Кънев - за законодателни инициативи за ограничаване на сенчестата 
икономика. 
Победителите ще бъдат излъчени от жури, в което участват над 100 изявени личности от бизнеса, финансите, политиката, 
научните среди и медиите. 
 
 
Дир.бг 
 
√ Агенция "Митници" и МФ са съперници в конкурса "Икономика на светло" 
 
Агенция "Митници", Министерството на финансите, депутати и малинопроизводители са сред номинираните за наградите 
"Икономика на светло". Конкурсът, който се провежда за трета година, има за цел да открои личности, ведомства, 
граждански организации с принос в битката със сивата икономика. Победителите ще бъдат обявени на церемония на 30 
юни, съобщиха организаторите от Асоциацията на индустриалния капитал. 
Наградите са в три категории - за нормативен акт или административна практика; за личности и организация; за медии. 
Тази година в първата категория се състезават: агенция "Митници" - за мерките срещу контрабандата и данъчните измами, 
донесли рекордни приходи в бюджет 2015.; правителството - за въвеждане на т.нар. "отворени данни" чрез промени в 
Закона за достъп до обществена информация"; Министерството на финансите - за данъчни промени, насочени към по-
добра събираемост. Във втората група за наградата спорят: Асоциацията за квалификация на автомобилистите - за работата 
й срещу измамите с шофьорските книжки; Българската асоциация на малинопроизводителите - инициатор на въвеждането 
на еднодневните трудови договори; Людмила Петкова, шеф на дирекция "Данъчна политика" - за цялостен принос; 
депутатите Мартин Димитров, Делян Добрев и Петър Кънев - за законодателни инициативи за ограничаване на сенчестата 
икономика. 
Победителите ще бъдат излъчени от жури, в което участват над 100 изявени личности от бизнеса, финансите, политиката, 
научните среди и медиите. 
 
 
√ Investor.bg с номинация за наградите „Икономика на светло“ 
 
Предложението е заради „задълбочени анализи на икономическите и обществено-политическите процеси, 
свързани с формирането на сиви практики“ 
 
Водещият икономически и финансов сайт Investor.bg, който през тази година празнува 15-годишен юбилей, получи 
номинация за престижните награди „Икономика на светло“ - конкурс, който за поредна година се организира от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
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Номинацията на сайта е в категорията за награди за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените 
нагласи към нетърпимост спрямо неформалната икономика. Investor.bg е предложен за наградата заради „задълбочен 
анализ на икономическите и обществено-политическите процеси, свързани с формирането на сиви практики“.  
 
Още по темата 
Наградиха победителите в конкурса "Икономика на светло" за 2014 г. 
Сивата икономика намалява, но политическата криза забавя инерцията 
Над 4 600 души са обучени да разпознават сивата икономика 
 
„Медията проследява и развива темата за ограничаване на неформалната икономика като разкрива и коментира 
факторите, които я обуславят. Осигурена е трибуна на различни експертни мнения като се гарантира обективност и 
плурализъм при представянето на проблемите. През цялата 2015 г. място в медията намираха важни и интересни анализи 
и коментари, както и чисто информационни материали, които формират обществена нетърпимост към незаконните 
икономически практики. Investor.bg се утвърди като сериозен и аналитичен източник на информация, работещ в посока 
изграждане на висока икономическа култура у читателите си, печелейки ги като съмишленици в борбата със сивия сектор 
с активна гражданска позиция“, се казва в обосновката за номинацията на АИКБ. 
 
В същата категория номинирани са и Канна Рачева, журналист в телевизия БТВ, сайтът за разследваща журналистика 
Bivol.bg, както и новинарският сайт News.bg. 
 
Започна процедурата по гласуване, чрез която ще бъдат определени победителите в  конкурса за Награди „Икономика на 
светло“ за 2015 г. Призьорите в категориите ще бъдат избрани от експертно жури, в което участват над 100 изявени 
личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. 
 
Конкурсът откроява стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и награждава водещи 
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели да повиши 
обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока 
и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
 
В категорията за нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата, номинирани са Агенция „Митници“ (за отчетени рекордно високи нива на събираемост 
през 2015 г. и постигнати успехи в борбата с митническите и данъчните измами и контрабандата), Министерски съвет на 
Република България (за подобряване на достъпа до обществена информация и широкообхватно въвеждане на т.н. 
„отворени данни“), Министерство на финансите на Република България (за промяна в режима на деклариране и 
определяне на данъка върху превозните средства) и МФ (за промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и 
присъединяването на България към международните инициативите за борба с укриването на данъци и отклонението от 
данъчно облагане). 
 
В категорията „Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика 
посредством активна позиция“ номинации получават Асоциация за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ), 
Българска асоциация на малинопроизводителите,  Людмила Петкова - директор на дирекция „Данъчна политика“ в 
Министерство на финансите, Мартин Димитров, Делян Добрев и Петър Кънев - народни представители в 43-то Народно 
събрание на България. 
 
Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика 
в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и 
политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика в страната. 
 
Номинациите са извършени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“, в чийто състав 
влизат представители на редица държавни институции, и медиите. 
 
Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония, която ще се проведе на 30 юни 2016 г. Номинираните в 
категориите ще получат грамота, а победителите – специалната статуетка на конкурса „Икономика на светло“. 
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Investor.bg 
 
√ Investor.bg с номинация за наградите „Икономика на светло“ 
 
Предложението е заради „задълбочени анализи на икономическите и обществено-политическите процеси, 
свързани с формирането на сиви практики“ 
 
Водещият икономически и финансов сайт Investor.bg, който през тази година празнува 15-годишен юбилей, получи 
номинация за престижните награди „Икономика на светло“ - конкурс, който за поредна година се организира от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
 
Номинацията на сайта е в категорията за награди за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените 
нагласи към нетърпимост спрямо неформалната икономика. Investor.bg е предложен за наградата заради „задълбочен 
анализ на икономическите и обществено-политическите процеси, свързани с формирането на сиви практики“.  
 
Още по темата 
Наградиха победителите в конкурса "Икономика на светло" за 2014 г. 
Сивата икономика намалява, но политическата криза забавя инерцията 
Над 4 600 души са обучени да разпознават сивата икономика 
 
„Медията проследява и развива темата за ограничаване на неформалната икономика като разкрива и коментира 
факторите, които я обуславят. Осигурена е трибуна на различни експертни мнения като се гарантира обективност и 
плурализъм при представянето на проблемите. През цялата 2015 г. място в медията намираха важни и интересни анализи 
и коментари, както и чисто информационни материали, които формират обществена нетърпимост към незаконните 
икономически практики. Investor.bg се утвърди като сериозен и аналитичен източник на информация, работещ в посока 
изграждане на висока икономическа култура у читателите си, печелейки ги като съмишленици в борбата със сивия сектор 
с активна гражданска позиция“, се казва в обосновката за номинацията на АИКБ. 
 
В същата категория номинирани са и Канна Рачева, журналист в телевизия БТВ, сайтът за разследваща журналистика 
Bivol.bg, както и новинарският сайт News.bg. 
 
Започна процедурата по гласуване, чрез която ще бъдат определени победителите в  конкурса за Награди „Икономика на 
светло“ за 2015 г. Призьорите в категориите ще бъдат избрани от експертно жури, в което участват над 100 изявени 
личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. 
 
Конкурсът откроява стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и награждава водещи 
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин АИКБ цели да повиши 
обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока 
и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
 
В категорията за нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата, номинирани са Агенция „Митници“ (за отчетени рекордно високи нива на събираемост 
през 2015 г. и постигнати успехи в борбата с митническите и данъчните измами и контрабандата), Министерски съвет на 
Република България (за подобряване на достъпа до обществена информация и широкообхватно въвеждане на т.н. 
„отворени данни“), Министерство на финансите на Република България (за промяна в режима на деклариране и 
определяне на данъка върху превозните средства) и МФ (за промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и 
присъединяването на България към международните инициативите за борба с укриването на данъци и отклонението от 
данъчно облагане). 
 
В категорията „Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика 
посредством активна позиция“ номинации получават Асоциация за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ), 
Българска асоциация на малинопроизводителите,  Людмила Петкова - директор на дирекция „Данъчна политика“ в 
Министерство на финансите, Мартин Димитров, Делян Добрев и Петър Кънев - народни представители в 43-то Народно 
събрание на България. 
 
Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика 
в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и 
политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика в страната. 
 
Номинациите са извършени чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, всички социални партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“, в чийто състав 
влизат представители на редица държавни институции, и медиите. 
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Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония, която ще се проведе на 30 юни 2016 г. Номинираните в 
категориите ще получат грамота, а победителите – специалната статуетка на конкурса „Икономика на светло“. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

Investor.bg 
 
√ Предлагаме на Русия съвместни производства в областта на корабостроенето 
 
Страната ни е заинтересована българските корабостроители да произвеждат плавателни съдове и оборудване 
за тях с руската страна 
 
Социалното министерство си е поставило задача до 2020 г. 95% от децата в страната да ходят на детска градина. В момента 
делът на обхванатите деца достига 81%. Данните бяха дискутирани в рамките на форум, посветен на ранното детско 
развитие, съобщи БНР. 
 
Инвестицията в ранно детско развитие означава трайни ползи за България, изразяващи се в повишаване на готовността за 
училище, намаляване на дела на отпадащите от училище ученици и подобряване на производителността в зряла възраст. 
 
По данни на националната статистика само 16% от децата на възраст до 3 години са били записани в детски ясли през 
миналата година, заявиха участниците във форума.  
 
Беше отчетено още, че въпреки реформата от 2010 г., когато предучилищната подготовка стана задължителна за 
петгодишните, едва 38 на сто от ромските деца посещават градина. Често оправдание на родителите им е, че нямат 
средства за таксите. Затова и една от мерките е да се обмисли премахването на таксите за детски градини за групите в 
неравностойно положение. 
 
Бихме искали изцяло да въведем нов интегриран подход в грижите за децата, насочен към превенция на рисковете още 
от ранна детска възраст, заяви заместник-социалният министър Деница Сачева. 
 
В момента страната ни изразходва под 1% от БВП за предучилищно обучение, което е твърде малко, отчетоха експертите. 
 
 
√ Сметната палата откри несъответствия в имуществени декларации на кметове 
 
Одиторите посочиха 178 несъответствия в подадени декларации от лица на високи държавни постове 
 
Сметната палата откри 178 несъответствия в подадени имуществени декларации от лица на високи държавни постове. 
Подадените декларации са встъпителни и финални (подават се при назначаването и освобождаването на поста), съобщиха 
одиторите. 
 
Декларациите са подадени в периода от 7 ноември до 31 декември 2015 г.  
 
Списъкът съдържа открити несъответствия в декларациите, подадени от кметовете и заместник-кметовете на общини, 
кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински съвети, участвали в местните избори, 
проведени през октомври 2015 г. 
 
Открити са несъответствия и в документите, подадени и от други задължени по закона лица. 
  
Проверени са общо 475 лица, подали встъпителна декларация и 484 лица, подали финална декларация, както и техните 
съпрузи и ненавършили пълнолетие деца. 
 
В списъка са включени кметове, които започват или приключват мандата си, в общините: Столична община – район Средец, 
Столична община – район Красно село, Шумен, Търговище, Ботевград, община Добричка и др. 
 
Според Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, когато е открито 
несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява НАП и ДАНС. 
Списъкът може да видите тук. 

http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/zakluchenija-za-nesyotvetstvie-86
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√ БНБ определи нулево ниво на антицикличния буфер и за третото тримесечие 
 
Показателят служи срещу потенциални загуби, произтичащи от натрупване на цикличен системен риск в периоди 
на прекомерен кредитен растеж 
 
Управителният съвет на Българска народна банка (БНБ) определи нулево ниво на антицикличния буфер, приложим към 
кредитни рискови експозиции, и за третото тримесечие на 2016 г., съобщават от пресцентъра на централната банка след 
провелото се днес заседание на ръководния орган. 
 
След въвеждането на глобалната регулаторна рамка Базел III в европейското законодателство бяха създадени пет нови 
капиталови буферa, които са транспонирани у нас чрез Наредба №8 на БНБ от 24 април 2014 г. за капиталовите буфери на 
банките. 
 
Те са предпазен капиталов буфер (capital conservation buffer), антицикличен капиталов буфер (countercyclical capital buffer), 
буфер за системен риск (systemic risk buffer), буфер за глобална системно значима институция – ГСЗИ (buffer for global 
systemically important institutions), и буфер за друга системно значима институция – ДСЗИ (buffer for other systemically 
important institutions). 
 
Основното предназначение на антицикличния капиталов буфер е да послужи като защита на банковата система срещу 
потенциални загуби, произтичащи от натрупване на цикличен системен риск в периоди на прекомерен кредитен растеж. 
 
Антицикличният капиталов буфер остава 0%, тъй като при определянето му „не се отчита проявление на цикличен 
системен риск в икономиката предвид наблюдаваното отрицателно отклонение на съотношението „кредит/БВП“ от 
дългосрочната му стойност“, обосновават се от БНБ за решението си. 
 
С други думи – показателят би бил повишен при наличието на риск за системата, породен от силен ръст на кредита. Но тъй 
като кредитната активност е ниска, то решението на БНБ е банките да не заделят допълнителен капитал и за това. 
 
Централната банка оповести данни и за приложимото съотношение кредити към БВП, което към първото тримесечие е 
111,6%, за неговото отклонение от дългосрочния тренд, определено на -47,3 пр. пункта, и за референтния индикатор, 
подпомагащ преценката при определяне на антицикличния буфер, който също е 0%. 
 
 
√ АЕЦ „Белене” – накъде след арбитража? 
 
Продажба на оборудването или строителство на централата в Белене - вариантите са няколко 
 
Арбитражният съд в Париж отсъди Националната електрическа компания (НЕК) да заплати половината сума от иска на 
руската компания "Атомстройекспорт" за поръчаното, но незаплатено оборудване за АЕЦ "Белене". Така НЕК ще трябва да 
плати на "Атомстройекспорт" 550 млн. евро. В замяна компанията ще получи оборудването, заяви енергийният министър 
Теменужка Петкова. 
 
След решението на Арбитражния съд последва вълна от коментари на енергийни експерти и политици по основния въпрос 
– какви са вариантите пред България с готовото оборудване. Може ли с него да се строи АЕЦ "Белене" или да се търси 
продажба? 
 
За България ще е най-изгодно да направи и АЕЦ „Белене“, и нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“. Това коментира пред 
журналисти по време на ядрената конференция „Булатом“ Богомил Манчев, председател на Българския атомен форум и 
изпълнителен директор на "Риск Инженеринг". Вижте и други коментари по темата. 
 
Делян Добрев: Решението на арбитражния съд за АЕЦ "Белене" е справедливо 
 
Решението на Арбитражния съд е справедливо. Това заяви пред БНТ председателят на комисията по енергетика в 
парламента и бивш енергиен министър Делян Добрев. Това е сумата на неплатените фактури до изтичането на 
споразумението между българската и руската страна през март 2012 г.  
 
Арбитражният съд е потвърдил правотата на българската позиция, че няма сключен договор за строеж на централа, а само 
споразумение, което вече не е валидно. Добрев уточни, че още през 2008 г. правителството на тройната коалиция е 
трябвало да откаже авансово плащане, което е щяло да предотврати производството на оборудването за Белене и 
съответните плащания, които са над 1 млрд. лева. 
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Още тогава е било ясно, че НЕК няма пари да плати проекта, обясни Добрев. Мощността е изчислена на стойност над 10 
млрд. евро, от които българската компания е трябвало да инвестира половината, а финансовото ѝ състояние не позволява 
това. 
 
Впоследствие и двата стратегически партньора, които са се интересували от проекта за ядрена мощност - германската RWE 
и американската SHBC, се отказват, припомни той историята на прекратения проект за нова ядрена централа. 
 
Румен Овчаров: Нищо положително няма в отсъденото по делото 
 
Бившият енергиен министър Румен Овчаров е на противоположната позиция. Той е категоричен, че ако казаното от 
премиера Бойко Борисов е вярно и получаваме само един реактор, то няма нищо положително в отсъденото по делото. 
 
Пред bTV Овчаров отново защити тезата, че България е щяла да спечели много, ако не беше спряла проекта. Според него 
сега същите мощности са инсталирани под формата на фотоволтаици, които са в пъти по-скъпи.  
 
Ще се превърнем в продавачи на ядрено оборудване без да произвеждаме ядрена енергия, заяви още експертът. 
 
Трайчо Трайков: Оборудването може да бъде продадено и да бъде намалена загубата 
 
Решението на Арбитражния съд за делото между НЕК и Атомстройекспорт e максимално близко до оптималното 
отсъждане за България при създаделите се обстоятелства, заяви друг бивш енергиен министър. 
 
Пред Bloomberg TV Bulgaria Трайчо Трайков каза, че реално ще бъде изплатено оборудването за ядрения реактор, 
поръчано от правителството на Тройната коалиция до 2008 г. - поръчка, която той завари в първия кабинет на Борисов като 
енергиен министър. 
 
Според Трайков оборудването може да бъде продадено и да бъде намалена загубата, но въпросът е на каква цена, каза 
той, като добави, че това ще бъде тест на уменията на България да защити своя интерес.  
 
Кирил Цочев: Правителството да потърси незабавни преговори с руската страна за компромис  
 
Българското правителство трябва да потърси незабавни преговори с руската страна за компромис след арбитражното 
решение, с което страната ни бе осъдена да заплати на "Атомстройекспорт" 550 млн. евро. Това смята Кирил Цочев, депутат 
от АБВ и член на парламентарната комисия по енергетика. Пред националното радио Цочев посочи две възможности за 
споразумение. 
 
Има вариант "Русатом" да инвестира в проекта като частен такъв, българската страна да го продаде с всички лицензии като 
на частен инвеститор, който да го реализира на свой риск и да търси друг стратегически партньор, както беше в началото 
на проекта с германската RWЕ, която в последствие се отказа. Друг вариант, според него, е това оборудване да бъде 
преговаряно пак с "Русатом", които имат обекти в Индия, Иран, Йордания, но тази препродажба няма да бъде на цена 550 
млн. евро, а най-вероятно двойно по-ниска. 
 
Според Цочев разходите по делото най-вероятно ще достигнат сумата от 70 млн. евро и така искът ще достигне стойност 
около 620 млн. евро. 
 
Цочев смята, че са необходими "много активни действия в момента" и да се търси диалог с руската страна, както и да се 
отиде на място, за да се установи какво е произведено и какво ще приемем. 
 
По повод предложенията оборудването да се монтира в централата в "Козлодуй" Цочев коментира, че е абсурдно 
мисленето, че това може да стане поради няколко причини. Инфраструктурата не позволява такова оборудване да отиде 
там, а и трябва да минем и през целия цикъл на разрешителни, подчерта той. 
 
В момента отново се водят разговори за инсталиране на реактори на "Уестингхаус" на площадката в Козлодуй, посочи 
Цочев и определи технологията като "компрометирана" заради проблеми в хидравличната помпа за охлаждане на 
реактора. 
 
Проф. Атанас Тасев: България има шанс дори да спечели от руските реактори 
 
България има шанс дори да спечели от руските реактори, защото те са произведени нови и още са в гаранция, коментира 
проф. Атанас Тасев, енергиен експерт, пред в. „Труд”. 
 
След решението на Арбитражния съд по делото за АЕЦ „Белене“ между България и „Русатом“ се оказва, че дяволът не е 
толкова черен, колкото очакваха мнозина. Дори е много бял, казва експертът. Когато управляваш един процес, има два 
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сценария. Единият е да максимализираш печалбата, а другият - да минимализираш загубите. В случая с това дело, в което 
съдът отсъди сумата от 550 млн. евро, загубите са минимализирани, според експерта. 
 
По думите на Тасев реално ние нямаме загуба в този случай, защото първоначалната претенция на руската страна беше за 
1,2 млрд. евро. Разликата между отсъдената сума и претенцията е за пропуснати ползи. Това, че е отпаднала тази 
претенция, е добрата новина, смята той. Какво ще се случи оттук нататък, решава правителството. "Поръчали сме си улук 
за къщата, а после се чудим какво да правим с това оборудване - това си е наш проблем, но имаме нов улук и пазар на 
улуци. Опциите са много", коментира той. 
 
Ако се намери инвеститор, може и да се продължи проектът, но е много трудно, защото дори само като проект „Белене“ е 
много сложен. Допускам и такъв вариант, но е по-малко вероятен", допълва експертът. 
 
Другият вариант е да се договорим с производителя, защото много важно е това оборудване да носи гаранции. Ако то е 
сертифицирано, можем да го продадем някъде, защото то струва доста пари. 
 
Проф. Тасев предполага, че все още имаме гаранция върху самото оборудване. Това означава, че можем да го продадем 
не като скрап, както предишното оборудване на „Белене“, а като ново. Между другото известно е, че Русия строи 
аналогични централи, и то в Иран, във Виетнам, в Индия. Има място, където руската страна при определени условия да 
пласира това оборудване при взаимно изгодна цена. Това означава, че при добро стечение на обстоятелствата не само 
може да не загубим, но дори и да спечелим от тази работа, казва енергийният експерт. 
 
Топката вече е в полето на министерство на енергетиката. Лично аз, ако бях в позиция да решавам, бих довел докрай 
строителството на централата в Белене, защото предимствата са много повече. В този случай обаче бих разработил няколко 
варианта и бих ги предоставил на министър-председателя, като поставя на първо място варианта да се договорим с руската 
страна тези реактори да бъдат предоставени за нова площадка в рамките на Руската федерация, защото там има такива 
проекти. Едно такова решение може да бъде изгодно и за двете страни, защото ние можем да спечелим финансово, а 
руската страна - по друг начин. 
 
"Това оборудване има своята друга стойност. Проектирането и производството на реактори отнема страшно много време 
и ако има чисто нови, неексплоатирани и в гаранции, означава, че един проект за нова площадка може да се реализира 
предсрочно и да се изведе в действие, при това с години по-рано. Руснаците биха имали само полза от подобна сделка, 
защото предсрочното въвеждане на нова централа само ще генерира печалби. 16 млрд. киловатчаса електроенергия 
годишно, при 15% печалба, това е златна кокошка. За две години това оборудване ще си върне парите на половина, ако не 
и повече", казва още Тасев. 
 
Това е оптималното, което България може да постигне в този казус. Приказките, че тези реактори може да се използват в 
АЕЦ „Козлодуй“, не са невъзможни, но е прекалено сложно, поради хиляди технически причини, за които не само аз, но и 
много други колеги експерти са се произнасяли, завършва коментара си проф. Тасев. 
 
 
√ Ваучерите за допълнителна квалификация вече няма да са напълно безплатни 
 
Обучаващите се ще доплащат по около 15% от стойността на курса си 
 
Програмата за обучение на заети с ваучери ще стартира отново през септември тази година. Обученията ще са по професия, 
езици и информационни технологии, съобщава Агенцията по заетостта. 
 
През миналата година само безработните имаха възможност за обучение по чужд език или професионални курсове с 
европейски средства по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 
 
От есента европрограмата за допълнително обучение на работещи за повишаване на квалификацията се възобновява, но 
няма да е напълно безплатна, както досега. Предвижда се обучаващите се да доплащат по около 15% от стойността на 
курса си. Очаква се заплащането на част от обучението да увеличи ангажираността на кандидатите.  
 
Още по темата 
Русинова гарантира справедливо разпределение на 30 млн. лв. за обучение и заетост 
Над 90% от работещите млади са готови да инвестират в допълнително обучение 
 
Приоритетно в програмата ще се одобряват хора със средно и по-ниско образование, а ваучерите ще са на стойност от 700 
до 1 500 лв. 
 
В новото издание на програмата ще бъдат раздадени ваучери за 50 млн. лв., като с тях ще се обучават около 54 хил. души.  
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Кандидатстването ще е по електронен път от септември. 
 
Според статистиката от старата програма около една трета от центровете за обучение са имали нарушения, като най-
честите са били неспазване на учебния план и отсъствие на учители. Сега при установяване на подобни нарушения при две 
поредни проверки договорите на институциите, осигуряващи обучението, ще бъдат прекратявани за срок от две години. 
 
 
 
24 часа 
 
√ НСИ: 29 039 лекари на трудов договор в болниците в страната 
 
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично 
здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2014 г. броят на заведенията остава без промяна, а легловият 
им фонд нараства с 428 легла, или с 0.8%. Това съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт. 
 
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2015 г. 
многопрофилните болници са 181 с 35 140 легла, или в 56.2% от болниците е съсредоточен 71.7% от легловия фонд на 
всички болници в страната. 
 
Към 31.12.2015 г. специализираните болници са 141 с 13 888 легла. Разпределението им по видове е следното: 
 
- за активно лечение - 81 с 4 906 легла; 
 
- за долекуване и продължително лечение - 3 с 345 легла; 
 
- за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - 17 с 1 924 легла; 
 
- за рехабилитация - 28 с 4 330 легла; 
 
- държавни психиатрични болници - 12 с 2 383 легла. 
 
Към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар (бивши диспансери), които при регистрацията 
си като основна дейност са посочили болнична дейност. В края на 2015 г. те са: 
 
- центрове за кожно-венерически заболявания - 7 заведения със 70 легла; 
 
- комплексни онкологични центрове - 7 с 1 250 легла; 
 
- центрове за психично здраве - 12 с 1 585 легла. 
 
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2015 г. е 726.0 на 100 000 души от населението. Най-високи са 
стойностите на показателя в областите Пловдив (936.5 на 100 000 души от населението), Габрово (863.7), Смолян (856.6) и 
Ловеч (818.3), а най-ниски - в областите Ямбол (339.2) и Перник (380.2). Към 31.12.2015 г. заведенията за извънболнична 
помощ в страната са 1 915 с 1 044 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В сравнение с 2014 г. броят на тези 
заведения намалява с 0.8%, а броят на леглата в тях се увеличава с 9.2%. 
 
Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни 
инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните 
центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2015 г. тези заведения са 136 с 2 394 легла, като 
най-голям е броят на хосписите - 44 с 965 легла. В сравнение с края на 2014 г. другите лечебни и здравни заведения 
намаляват с 6.2%, а легловият им фонд - с 24.2%. Причината за това е стартиралият процес по закриване на домовете за 
медико-социални грижи за деца в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 
Република България”. Към 31.12.2015 г. в страната остават 18 дома с 1 429 легла. 
 
По предварителни данни на НСИ в края на 2015 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната 
практикуват 29 039 лекари . Лекарите по дентална медицина са 7 513, като 6 746 от тях имат сключен договор с НЗОК. В 
сравнение с края на 2014 г. броят на практикуващите в лечебни заведения лекари по дентална медицина се увеличава с 
500, или със 7.1%, което се дължи на увеличения брой на тези лекари в дентални практики, сключили договор с НЗОК. 
Медицинските специалисти по здравни грижи, които работят на основен трудов договор в лечебните заведения, са 47 349, 
от които 30 972 медицински сестри и 3 278 акушерки. Осигуреността с лекари в края на 2015 г. общо за страната е 40.6 на 
10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 10.5 на 10 000 души от населението. 
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Осигуреността на населението с лекари по области варира от 26.2 до 54.6 на 10 000 души, като най-висока е тя в областите, 
в чиито центрове има медицински университети и университетски болници (фиг. 3). Стойности над този за страната има 
показателят в областите Плевен (54.6 на 10 000 души от населението), София (столица) (49.1), Пловдив (48.1), Варна (46.9) 
и Стара Загора (44.0). Най-нисък е показателят за областите Разград (26.2 на 10 000 души от населението), Добрич (26.7) и 
Перник (26.8). Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6.2 на 10 000 души от населението. Най-висок е 
показателят за областите Плевен (8.1 на 10 000 души), Добрич (7.3), Видин (7.2), Стара Загора и Кюстендил (7.1). Най-ниска 
е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Разград (4.1 на 10 000 души от населението), 
Кърджали (4.4) и Търговище (4.5). 
 
 
 
Сега 
 
√ Споразумението за връщане на мигранти в Турция още не е в сила 
 
Премиерът обяви, че Анкара е отказала да приеме обратно 200 чужденци от България 
 
Споразумението за реадмисия на бежанци не е било ратифицирано от правителството в Анкара, поради което то все още 
не е влязло в сила. Това коментира вчера кореспондентът на БНР в Истанбул Нахиде Дениз. Информацията бе потвърдена 
пред "Сега" от правителствени източници. Според тях, след като България е подписала документа за връщането на 
граждани на трети страни в Турция, подобни договори е трябвало да бъдат парафирани и с всички останали страни - членки 
на ЕС. Едва тогава споразумението с Европейския съюз за връщане на мигранти в Турция ще се задейства.  
 
Именно това е било причината Турция да откаже да приеме 200 чужденци от България. Отказът бе обвързан вчера от някои 
издания с противопоставянето на България на създаването флотилия на НАТО с Румъния и Турция. Премиерът Бойко 
Борисов обаче категорично отрече. За отказа на София да участва във флотилията стана ясно в сряда, докато проблемът с 
мигранти е по-стар. А Борисов призова двете теми да не се смесват. Министър-председателят допълни, че Анкара не е 
уведомила писмено София за проблема с реадмисията, "но факт е, че от 200 мигранти, които сме върнали, имаме 200 
отказа". "Това ни тревожи, ще намерим всички дипломатически възможности да разговаряме с колегите, за да разберем 
дали това е случайно, временно, или има някакъв друг проблем", посочи Борисов. До момента официално изявление от 
турска страна по въпроса няма. "Сега" потърси коментар от посолството на Анкара у нас, но отговор до редакционното 
приключване на броя не дойде.  
 
Изпълнението на споразумението за реадмисия зависи от преговорите между Турция и ЕС за визите. До 1 юли Брюксел 
трябва да реши дали да разреши на турските граждани да пътуват без визи в Европа. Президентът на Турция Реджеп 
Ердоган е заявил, че въпросът за отменянето на визите за ЕС е в заключителен етап, предаде ТАСС. "Вярвам, че ще 
постигнем положителен резултат по тази тема, който ще вземе под внимание чувствителността на Турция по въпросите на 
борбата с тероризма. В съответствие със споразумението от 18 март се предполага, че от 1 юли тази година визите между 
Турция и Шенгенската зона ще бъдат отменени", е заявил Ердоган. 
 
 
Монитор 
 
 
√ 429 млн. евро чужди инвестиции за четири месеца 
 
През първите 4 месеца на годината в България са влезли 429,1 млн. евро преки инвестиции, което представлява спад от 
45%, или с 353 млн. евро, спрямо същия период на на 2015 г. Това показват предварителните данни на Българската народна 
банка (БНБ) за периода януари – април 2016 г. 
За същия период на миналата година преките инвестиции са били 782,2 млн. евро. Само през април тази година чуждите 
вложения са за 61,6 млн. евро, при ръст от 196,2 млн. евро за април 2015 г. 
Дяловият капитал, както и постъпленията и плащанията по сделки с недвижими имоти в България, възлиза на 165,6 млн. 
евро за първото четиримесечие на 2016 г. Той е по-висок с 46,1 млн. евро в сравнение с дяловия капитал, привлечен през 
същия период на миналата година. 
Според статистиката, чужденците са инвестирали у нас в недвижими имоти 13,3 млн. евро. Те намаляват с 10,7 млн. евро 
спрямо 2015 г., когато са възлизали на 24 млн. евро. Номер едно по вложения в имоти у нас остават руснаците с 2,5 млн. 
евро. Жилища за над милион са купили и гражданите на САЩ. Най-много пари като цяло в страната ни са дошли от 
Холандия – 269 млн. евро. 
Статистиката показва още, че парите, които са инвестирали българите в чужбина са нараснали с 6,4 млн. евро през април. 
За първите 4 месеца пък са се увеличили с 17,3 лн. лв. 
 
 


