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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Телевизия Блумбърг 
 
√ Какво означават президентските резултати за икономиката 
Васил Велев от АИКБ и Лъчезар Богданов от Индъстри Уоч, Светът е бизнес, 7.11.2016 
Предсрочните избори не биха довели до нищо добро. Около тази теза се обединиха Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ) и икономистът от Индъстри Уоч Лъчезар Богданов в "Светът е бизнес" с Ивайло Лаков.  
По време на избори държавата на практика не работи няколко месеца, а когато са предсрочни дори и още повече, каза 
Велев. Едни предсрочни избори, за които заявка дава премиерът Борисов, няма да доведат до нищо друго освен половин 
година държавата да не работи и да се разхлаби финансовата дисциплина, 
допълни той.  
По думите на Богданов един раздробен парламент ще блокира въвеждането на 
структурните реформи, от които икономиката се нуждае. По-късно може да дойде 
друго правителство, което да започне отначало, за да може да каже, че "тези 
реформи бяха въведени от нас".  
Очаквайте скоро видеото от целия разговор. 
 
Новини дир.бг 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
Сега 
 
√ Банките: след стреса 
Емил Хърсев, д-р ик. 
Имаме първите тримесечни резултати на банките след експеримента "стрес тест". Както и самият експеримент, от който 
не научихме нищо, дето не знаехме и без това, така и отчетите на банките към 30 септември потвърдиха главните изводи: 
банките в България не страдат от порока на отрицателна рентабилност, поразил масово трезорите в еврозоната. Напротив, 
печалбата им расте, затова капиталовата адекватност се увеличава и вече е значително по-висока - както от изискваната от 
регулациите, така и от средната в еврозоната. Притиснати от катастрофичните сценарии за обезценка на активите, банките 
у нас отписват отсега бъдещи загуби, трупат "обезценка" на активите, което е скрит капиталов буфер и потенциална 
печалба, която ще добавят към текущите печалби в бъдеще (когато се окаже, че в Брюксел отново са сгрешили сметките, 
а фактическите загуби от проблемни кредити са доста под "прогнозираните"). Понеже след 1997 г. се отказахме от 
самостоятелна парична политика и рефинансирането на банките от БНБ е забранено (в същото време, когато ЕЦБ облива 
банките в еврозоната с потоп от евтини пари), банките у нас са принудени да държат двойно по-висока ликвидност от 
средната в еврозоната. 18.9% от активите на банките са в живи пари, половината от тях са в БНБ (където могат да се ползват 
само за безлихвен, даже субсидиран за наша сметка, кредит на чуждестранни държави и банки), коефициентът на 
ликвидните активи е 37.4%. И въпреки всичко растат и депозитите, и кредитите, макар че лихвите падат - за депозитите 
повече, по кредитите едва-едва. Макар че стана мантра уверението, че 
банките в България са стабилни, 
то е очевиден факт при 1.1 млрд. лева печалби за трезорите от началото на 2016 г. (279 млн. лв., 25.4% повече от същия 
период на 2015 г.), други 567 млн. лв. допълнителен буфер за "обезценки" и ръст на общата сума на активите с 1.2 млрд. 

http://www.bloombergtv.bg/svetat-e-biznes/2016-11-07/kakvo-oznachavat-prezidentskite-rezultati-za-ikonomikata
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лв. (1.3%) само за тримесечие. Няма нито един показател за качество на активите и за финансово състояние на банките, 
който не бележи подобрение както за последното (трето) тримесечие, така и за периода от началото на годината. 
Чиновниците на всички ведомства го отчитат като голям успех - в София със замах, в Брюксел хладновато, но се признава. 
Но не казват 
кой плаща сметката 
за рекордите по стабилност и трупане на пари в банките. Груба заблуда е, че постигнатите чудеса от капиталова 
адекватност, ликвидност и рентабилност на банките са полезни за икономиката и за гражданите на България. Тъкмо 
обратното: високата рентабилност на банките е платена от клиентите им, граждани и фирми, те са получили по-малко 
лихви за своите 90 млрд. лв., вложени в трезорите, платили са в сравнение с 2015 г. над двойно повече такси за банкови 
услуги, а лихвите, които плащаме по заеми в България, са в пъти над цената на кредитите в еврозоната. Отличните оценки 
по остеритет, на които се радват родните и чужди чиновници, плащаме с цената на забавено развитие, по-ниски доходи и 
потребление. А кой чиновник ще отговаря за глупостите, които пишеха за България и българските банки през най-тежките 
години в докладите на Еврокомисията? Ще плати ли някой началник дори лев от цената на безсмисления "стрес тест"? 
Всичко плащат, естествено, българските граждани и фирми. Но 
къде отиват парите, 
тези близо 2 млрд. лв., които вместо в джобовете и сметките ни са събрани от банките? Набира популярност тъпата теза 
как "банките ни грабят". Натрапва се лесно, особено на фона на растящите банкови такси и намаляващите лихви по 
спестените пари. Утре пак ще търсят под вола теле и в банките - картел. Нека погледнем отвътре в една банка откъде се 
взема и къде отива "свръхпечалбата". Ще взема за пример Първа инвестиционна банка (ПИБ), трета по размер на активите, 
но най-голямата автономна кредитна институция в България - по-големите две банки у нас са част от чуждестранни банкови 
групи, те следват общи политики на групата, влияят им външни за България фактори и процеси. И ПИБ като всички други 
банки отчита 
забележителна рентабилност и свръхпечалба 
от общо 201 млн. лева до края на септември (това са 21.5% брутна рентабилност на собствения капитал, 2.34% към 
активите). Тя идва главно от нетен лихвен доход (235 млн. лв.), с 21.5% повече от първите 9 месеца на 2015; за този период 
приходите на банката от комисиони нарастват двойно по-бързо, но ефектът е 5 млн. лв. повече. С 6 млн. лв обаче е 
нараснал обемът на административните разходи - най-вече за плащане на чуждестранни консултанти покрай "стрес теста", 
проверката на активите и всички планове и програми, съставяни за надзорни цели. Т.е. увеличението на всички такси, 
събирани в банката от клиентите й, отиват за плащане на надзорните експерименти. Така е и в другите банки; добра 
илюстрация къде отиват парите, които банките ни събират допълнително за такси. Да видим 
как се разпределя брутният марж 
от 201 млн. лв. приходи на ПИБ. 140 млн. лв. са изписани към септември за "обезценки", 61.3 млн. лева е печалбата преди 
облагане, за 9 месеца остава нетна печалба 55 млн. лева. Но общо за първото тримесечие след "стрес теста" банката набира 
половината от изчисления по сценария на експеримента капиталов буфер (420 млн. лв.) само от собствени приходи, без 
да издава нови акции (напротив, "връща капитал" и погасява "капиталозаместващи инструменти" за 94 млн. лв.). Така 
накрая ПИБ завършва деветмесечието с капиталова адекватност 15.35% (минимално изискваната по европейските 
регулации е 4.5%, нормативната у нас е 8%). Като прибавим фикциите на надзорниците за 2.5% "предпазен капиталов 
буфер" и 3% "буфер за системен риск", ПИБ сега надвишава с цели 185 базисни пункта онези 13.5% от "рисковите" позиции, 
които банките трябвало да покриват с капитал. Такава капиталова адекватност е абсолютно немислима за банките в 
еврозоната. Такива изисквания се налагат в България тъкмо защото заради валутния борд и постоянно раздуваните 
"оценки" за стопанския риск в България у нас е много по-скъпо от еврозоната и да си банка, и въобще да работиш. Здраво 
си плащаме за финансова сигурност при най-твърди стандарти за остеритет по брюкселски. Но пък колко скрит потенциал 
за растеж крие принудителното трупане на резерви и свръхликвидност сега, когато един ден влезем в еврозоната и 
икономиката дръпне нагоре? Ще поживеем... ако доживеем. 
 
Янтра днес 
 
√ Остра криза за младежи с инженерно образование 
Остра криза за младежи с инженерно образование изпитва бизнесът в общините Велико Търново, Елена и Златарица, 
съобщи Обрешко Нечев, директор на Бюрото по труда, обслужващо трите общини. На форум в старата столица, отчитащ 
резултатите от изпълнението на проекта "Нова възможност за младежка заетост", Нечев посочи, че от стартирането на 
схемата през септември 2014 г. до нейното приключване, в трите общини на работа са назначени 159 младежи. Бизнесът 
подаде заявки за над 400 места за заетост и обучение. Голяма част от поисканите места за млади хора вече са закрити, 
защото няма кандидати, въпреки заплащането, което е осигурено. 
"За съжаление, няма достатъчно младежи, които да отговарят на изискванията на програмата и на работодателите. 
Младежите трябва да са до 29-годишна възраст, да са със завършено средно или висше образование и да нямат стаж по 
специалността, в която са се дипломирали. Финансирането е за 6 месеца. Младежите могат да бъдат назначени и за 
обучение за същия срок. Незаети останаха работни места във всички икономически сектори", посочи Обрешко Нечев. 
По думите му, най-много вакантни работни места са останали в сферата на машиностроенето. Търсят се машинни 
инженери и инженери по електрооборудване. Има глад и за бармани, готвачи и сервитьори. "Нямаше такива младежи, 
регистрирани в Бюрото по труда. Заявките на работодателите бяха много и постепенно бяха редуцирани, някои от тях 
отпаднаха. Все още има активни заявки, по които тече насочване, но очакванията са да започнат още 20 младежи", посочи 
Обрешко Нечев. 
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Здравка МАСЛЯНКОВА 
 
24 часа 
 
√ За кого гласуваха българите в различните райони на България (обзор) 
При над 90% обработени протоколи кандидатпрезидентската двойка ген. Румен Радев - Илияна Йотова получава 25,7%. 
Кандидатите на ГЕРБ Цецка Цачева - ген. Пламен Манушев са с 21,9% от гласовете на тази база. 
Вижте как гласуваха избирателите в отделните райони на Бъгария:  
В трите избирателни района в София кандидатите за президент и вицепрезидент Румен Радев и Илияна Йотова, издигнати 
от Инициативен комитет, подкрепен от БСП, печелят най-много гласове. Резултатът е на база почти 100 процента 
обработени изборни протоколи, сочат данните на Централната избирателна комисия, публикувани на сайта й.  
В 23-ти избирателен район в столицата, при обработени 98,47 процента протоколи на СИК в РИК на изборите за президент 
и вицепрезидент с 25,80 процента печели двойката Румен Радев-Илияна Йотова, издигната от Инициативен комитет, 
подкрепа от БСП. За тях са гласували 61 505 души. Цецка Цачева и Пламен Манушев, издигнати от ГЕРБ, печелят 19,51 
процента от вота или 46 524 гласа. На трето място в 23-ти район на столицата са Трайчо Трайков и Съби Събев, 
Реформаторски блок, с 17,11 процента или 40 782 гласа. Четвърти са Красимир Каракачанов и Явор Нотев, издигнати от 
Обединени патриоти. Те имат 13,53 процента или 32 249 гласа. С бюлетина "Не подкрепям никого" са гласували 15 632 
души или 6,56 процента. 23-ти избирателен район включва "Витоша", "Изгрев", "Красно село", "Лозенец", "Младост", 
"Панчарево", "Студентски" и "Триадица".  
В 24-ти избирателен район на столицата, при обработени 100 процента протоколи, изборите печели с 24,29 процента 
президентската двойка Румен Радев-Илияна Йотова. Те са събрали 46 282 гласа. Втори са Цецка Цачева и Пламен Манушев 
с 21,20 процента, те имат 40 380 подадени гласа. 14,79 процента имат Трайчо Трайков и Съби Събев. За тях са гласували 28 
168 души. На четвърто място е двойката на Красимир Каракачанов и Явор Нотев, която печели 14,60 процента или 14,79 
процента. С бюлетина "Не подкрепям никого" са гласували 7,22 процента или 13 751 души. 24-ти район включва районите 
"Възраждане", "Искър", "Кремиковци", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина", "Средец".  
В 25-и избирателен район на столицата, при обработени 99, 80 процента протоколи на СИК в РИК водят Румен Радев - 
Илияна Йотова, издигната от Инициативен комитет, подкрепа от БСП. Те са събрали 25, 82 процента от упражнилите 
правото на глас. За тях са гласували 52 988 души. След тях са Цецка Цачева и Пламен Манушев, ГЕРБ, които имат 22,08 
процента или 45 305 души. Трети, с 15,89 процента процента от гласовете, са Красимир Каракачанов и Явор Нотев, 
издигнати от Обединени патриоти. За тях са гласували 32 612 души. На четвърто място с 9,33 процента се нареждат Трайчо 
Трайков и Съби Събев, Реформаторски блок, за които са гласували 19 138 души. С "Не подкрепям никого" са гласували 7,52 
процента или 15 428 души. В 25-и район се включват районите "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Люлин", 
"Надежда", "Нови Искър", "Овча купел".  
В област Пловдив Румен Радев и Илияна Йотова, издигнати от Инициативен комитет и подкрепени от БСП, са събрали 
29,69% от гласовете. Това съобщи за Дарик председателят на комисията Елена Кинаева. 22,72% са упражнили вота си в 
полза на кандидатите на ГЕРБ Цецка Цачева и Пламен Манушев. На трето място се нарежда Красимир Каракачанов, 
издигнат от НФСБ, ВМРО и Атака, с 13,03%, последван от Веселин Марешки с 11,59%. Избирателната активност в областта 
е близо 60%, като най-висока през целия вчерашен ден тя се запази в община Лъки, а най-ниска - в община Раковски. 
Резултатите са на база преброени бюлетини от близо 350 от общо 532 СИК към 7.00 ч. 27,48% от избирателите в град 
Пловдив са гласували за Румен Радев, а 24,49% за Цецка Цачева. Това съобщи за Дарик говорителят на РИК 16 Гергана 
Костадинова. Данните са при обработени 391 протоколи от общо 478 секции в града. 13,79% подкрепа на имащите право 
на глас в Пловдив получава Красимир Каракачанов, 8,89% - Веселин Марешки, 6,74% - Трайчо Трайков, а Пламен Орешрски 
- 2,97%. 9470 избиратели са избрали квадратчето "Не подкрепям никого". 262 от общият брой намерени бюлетини в 
избирателните кутии - 141 539, са от машинно гласуване. 4030 са недействителни.  
В област Пазарджик кандидатите Румен Радев и Илияна Йотова са получили 26,78% от гласовете, показват данните от РИК 
на база 47% обработени протоколи от общо 365 секции. За кандидатите на ГЕРБ Цецка Цачева и Пламен Манушев са 
гласували 20,15% от избирателите. Красимир Каракачанов и Явор Нотев събират 17,05% подкрепа, а Веселен Марешки и 
Петър Петров - 10,44%.  
Румен Радев е с водещ резултат от първия тур на президентските избори в Смолян. Вотът за издигнатия от инициативен 
комитет с подкрепата на БСП Радев е 27,48 на сто от гласовете. Данните са от междинни резултати на РИК на база на 100 
процента обработени секционни протоколи. На втора позиция е кандидатът на ГЕРБ Цецка Цачева, за която са гласували 
24,87 процента от избирателите. С трети резултат е Веселин Марешки, предпочетен от 12,84 на сто от гласоподавателите. 
За Пламен Орешарски са гласували 10 на сто от избирателите. Вотът за Красимир Каракачанов /Обединени патриоти/ е 7,7 
процента. Трайчо Трайков /Реформаторски блок/ получава 3,5 процента, а Ивайло Калфин - 3,2 на сто. Отбелязалите върху 
бюлетината "Не подкрепям никого" са 6,17 на сто. Гласувалите за президент в Смолянски район са 62,8 на сто от 
избирателите.  
При обработени 23,55% от СИК протоколите в област Варна Веселин Марешки получава най-много гласове на изборите за 
президент. За него са гласували 24,85%. Втора е Цецка Цачева с 19,55%, а трети е Румен Радев с 19,41%. За Красимир 
Каракачанов са гласували 14,45%, за Трайчо Трайков - 5,65%, а за Ивайло Калфин - 3,43%. Пламен Орешарски събира 3.3%, 
Татяна Дончева - 2,47%, а останалите кандидати имат под половин процент. 4,65% от гласувалите са посочили в 
бюлетините, че не подкрепят нито един кандидат.  
Румен Радев и Илияна Йотова водят в област Русе при обработени 89.91% СИК протоколи в РИК. За двамата са гласували 
22,35 процента. На втора позиция са Красимир Каракачанов и Явор Нотев, издигнати от „Обединени патриоти", които 
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събират до момента 21,09 процента, а за кандидатите на ГЕРБ Цецка Цачева и Пламен Манушев са гласували 20,65 
процента. Веселин Марешки и Петър Петров, издигнати от Инициативен комитет, получават 12,43 процента, а 
кандидатпрезидентската двойка на Реформаторския блок Трайчо Трайков и Съби Събев - 4,02 процента. За кандидатите 
на коалиция "КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ" Ивайло Калфин и Любомир Халачев са гласували 3,15 процента, а Пламен Орешарски 
и Данаил Папазов, издигнати от инициативен комитет и подкрепени от ДПС, получават 5.69%. Квадратчето "Не подкрепям 
никого" са отбелязали 5,27 на сто от избирателите.  
Румен Радев е събрал най-много гласове в Старозагорска област на изборите за президент и вицепрезидент. За него са 
гласували - 51 037 или 29,46 %. Това сочат окончателните данни на база обработени 100% от секционните протоколи. 37 
777 избиратели от областта са дали своя вот за кандидатпрезидентската двойка на ГЕРБ Цецка Цачева-Пламен Манушев - 
21.81%. 16,99% е подкрепата за кандидата на Обединените патриоти Красимир Каракачанов, за когото са гласували 29 431 
избиратели. За Веселин Марешки са гласували 17 832 души или 10.29%. Бившият премиер Пламен Орешарски е събрал 
подкрепата на 7 255 старозагорци, което е 4,19%. Шестата позиция е за кандидата на Реформаторския блок Трайчо Трайков 
с 4,06%, което означава, че за него са гласували 7 041 избиратели. 2.75% са подкрепили кандидата на АБВ Ивайло Калфин, 
следван от Татяна Дончева с1,90% и Жорж Ганчев с 0,78%.  
Разликата в резултатите между Румен Радев-Илияна Йотова и Цецка Цачева-Пламен Манушев във Великотърновска област 
е 10, 5 процента на базата на 100-процента процента от обработените протоколи, съобщи Десислава Йонкова, председател 
на РИК - Велико Търново. Според данните 29,77 процента от избирателите в област Велико Търново са подкрепили 
двойката ген. Румен Радев-Илияна Йотова, а 19,21 на сто са гласували за Цецка Цачева-ген. Пламен Манушев. Резултатът 
за Красимир Каракачанов - Явор Нотев е 17, 55 процента. За кандидата за президент Веселин Марешки са гласували 11,99 
процента, а за кандидата на Реформаторския блок Трайчо Трайков , вота си са дали 4.07 процента от избирателите. 
Кандидатурата на Ивайло Калфин е събрала 3.10 процента от гласовете. Бившият вицепремиер Пламен Орешарски е с 3,43 
на сто от гласовете, следван от Татяна Дончева, която има 1,94 процента подкрепа. За опцията "не подкрепям никого" са 
гласували 5, 43 на сто от избирателите в областта. Избирателната активност в първия тур на изборите е била 59,93 процента. 
С 554 гласа преднина пред Цецка Цачева, генерал Румен Радев печели вота в Габровския избирателен район. Това показват 
данните от всички секционни протоколи, обработени окончателно от РИК. За подкрепените от Инициативен комитет 
кандидати Румен Радев и Илиана Йотова са гласували 15 451 души или 23,74 на сто. За подкрепените от партията ГЕРБ 
Цецка Цачева и Пламен Манушев са гласували 14 897 души или 22,89 на сто. На трета позиция са Красимир Каракачанов и 
Явор Нотев от "Обединени патриоти - НФСБ, "Атака", ВМРО", които събират 10 280 гласа или 15,80 на сто. С много близък 
до този резултат е двойката, подкрепена от Инициативен комитет - Веселин Марешки и Петър Петров, получила 9971 гласа 
или 15,32 на сто. Резултатите на останалите кандидатпрезидентски двойки, участвали във вота вчера, са под 4 на сто.  
При избирателна активност 54 на сто на 6 ноември в Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево за избор на президент и 
вицепрезидент гласуваха 67 299 избиратели.  
Ген. Румен Радев води пред Цецка Цачева в избирателен район Хасково при обработени 31,56% от протоколите в РИК. 
Радев получава 12 922 от гласовете, което му отрежда 30,48%. За кандидата на ГЕРБ Цецка Цачева са дали своя вот 9292 
избиратели, което е 21,92%. Третият резултат в регион Хасково е за кандидата на "Обединени патриоти" Красимир 
Каракачанов. Предпочели са го 6300 избиратели и резултатът в проценти е 14,86%. 5740 гласа или 13,54% получа в район 
Хасково Пламен Орешарски.  
16 067 гласоподаватели са гласували за президент и вицепрезидент в област Ямбол при обработени 60 протокола, съобщи 
председателят на РИК Екатерина Янева. Секционните избирателни комисии в област Ямбол са 236. За национален 
референдум правото си на вот са упражнили 24 498. За Румен Радев са гласували 33,54%, за Цецка Цачева - 21,15% и за 
Красимир Каракачанов - 19,44%.  
Генерал Румен Радев събира най-много гласове в област Добрич - 24,18%, при близо 33% обработени протоколи на СИК в 
Районната избирателна комисия. За разлика от резултатите в национален мащаб, в Добричко на второ място е Веселин 
Марешки с 21,08% от подадените гласове. Едва трета е Цецка Цачева със 17,23%. На четвърто място, със съвсем малка 
разлика, е Красимир Каракачанов, който печели доверието на 16,97% от гласоподавателите. Следват Орешарски с 4,76%, 
Трайчо Трайков - 3,45%, Ивайло Калфин - 3,27%, Татяна Дончева - 1,82%. 4,16% от добруджанци не подкрепят никого. 
Двойката Веселин Марешки и Петър Петров е получила най-голяма подкрепа в областите Добрич и Варна, сочат 
междинните данни. Във Варна те дори водят с 24,85% при близо 24% обработени протоколи.  
Пламен Орешарски остава най-подкрепяният кандидат за президент в област Разград при обработка на 63,37% от 
секционните протоколи от вчерашния вот. За Цецка Цачева от ГЕРБ гласовете са 20,37%, за издигнатия от Инициативен 
комитет и подкрепен от БСП Румен Радев - 14,01%. Четвърти е резултатът на Веселин Марешки, издигнат от Инициативен 
комитет - 12,62%, за кандидата на Обединени патриоти са гласували 9,31% от избирателите, Трайчо Трайков от 
Реформаторския блок е с 5% подкрепа, квадратчето "не подкрепям никого" е отбелязано от 4,66%. На този етап най-малко 
гласове в Разградско - 25 или 0,07% - е получил Бисер Миланов, по-известен като Бисер Петното.  
Кандидатът на ГЕРБ Цецка Цачева получава 20,13% от гласовете в област Шумен при обработени 97% от протоколите от 
РИК. Втори с 18,88% подкрепа е Пламен Орешарски. Едва на трето място се нарежда ген. Румен Радев, за който са гласували 
18,76%. Веселин Марешки събира 15,23% електорална подкрепа, Красимир Каракачанов има 13,07%, След тях остават 
Трайчо Трайков с 2,93% и Ивайло Калфин с 2,47%. В неделя до урните са отишли 95 716 душиили 50,36% от имащите право 
на глас.  
В област Плевен кандидатът за президент Румен Радев събира 29,26% от вота на избирателите. За Цецка Цачева са 
гласували 19,74%. Това сочат данните при обработени протоколи от 58% секционни избирателни комисии в региона, 
съобщиха от РИК-Плевен. Трети резултат има Красимир Каракачанов, който събира 17,34% от вота. Четвърти е Веселин 
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Марешки с 9,53% от гласовете. На петото и шестото място са съответно Ивайло Калфин с 4,25% и Трайчо Трайков - с 4,19% 
от гласовете.  
Независимият кандидат за президент Румен Радев, подкрепен от БСП, получава 31,67 на сто от действителните гласове 
при обработени всички протоколи на секционни избирателни комисии в област Враца. Втора е Цецка Цачева, издигната от 
ГЕРБ, с 22,35 на сто от действителния вот или с 9,32 пункта по-малко от първия. Следва Красимир Каракачанов от коалиция 
"Обединени патриоти" със 17,05 на сто, Веселин Марешки, който получава 10,09 от вота на избирателите във Врачанска 
област. След тях се нареждат Ивайло Калфин и Трайчо Трайков, който получават съответно 3,43 на сто и 3,19 на сто от 
действителните гласове, и Татяна Дончева с 1,33 на сто. Резултатите на всички останали кандидати за президент е под едно 
на сто, според данните от РИК. Избирателната активност в изборите за президент и вицепрезидент в област Враца е била 
59,97 на сто. В тези избори своя вот са дали 99 409 от 165 775 имащи право на глас жители на областта. От тях 5,50 на сто 
са пуснали бюлетина "не подкрепям никого".  
В област Видин при обработени 54,02% от секционните протоколи кандидатите за президент и вицепрезидент Румен Радев 
и Илияна Йотова получават 34,31% или 8741 от гласувалите. Това съобщи Павел Петков, председател на РИК Видин. За 
кандидатите на ГЕРБ Цецка Цачева и Пламен Манушев са гласували 21,58% или 5498 гласа. Красимир Каракачанов и Явор 
Нотев получават 15,71%, Веселин Марешки и Петър Петров - 8,13% и Трайчо Трайков и Съби Събев - 4,05%. Избралите да 
отбележат квадратчето "Не подкрепям никого" са 6,07%. Едва трета се нарежда Цецка Цачева с 19,94%. Следват Веселин 
Марешки, който прибира 9,09% от електоралния вот, Ивайло Калфин - с 3,2% и Пламен Орешарски - 0,78%.  
Резултатите от изборите за президент и вицепрезидент в област Благоевград при обработени 27,35% от протоколите на 
СИК в РИК сочат, че кандидат-президентската двойка Цецка Цачева - Пламен Манушев е получила 26,76% от гласовете 
пред кандидат-президентската двойка Румен Радев - Илияна Йотова с 24,03%. На трето мяст с 16,6% е кандидат-
президентската двойка Красимир Каракачанов - Явор Нотев. Следват Трайчо Трайков - Съби Събев (7,63%), Веселин 
Марешки - Петър Петров (7,23%), Ивайло Калфин - Любомир Халачев (4,34%), Татяна Дончева - Минчо Спасов (2,1%)/, 
Пламен Орешарски - Данаил Папазов (0,97), Жорж Ганчев - Кольо Парамов (0,71%). Около 7,18% от избирателите са 
заявили, че не подкрепят никого, сочат още междинните резултати.  
Генерал Румен Радев и Илияна Йотова печелят най-много гласове в област Кюстендил, при обработени от РИК 51,75% от 
официалните протоколи. Все още обаче се приемат изборните резултати от община Дупница. Радев и Йотова получават 
32,2% или 11 005 гласа. Вторите по вот към момента, Цецка Цачева и Пламен Манушев имат 7705 или 22,55%. Трети в 
област Кюстендил са Красимир Каракачанов и Явор Нотев с 15,68% или 5358 гласа. Веселин Марешки е на четвърто място 
с 8,97%, като има 3006 гласа. Подкрепата за Трайчо Трайков е 4,61%, а за Ивайло Калфин - 3,97%. Останалите кандидати, 
които получават в област Кюстендил над 1% са Пламен Орешарски с 1,43% и Татяна Дончева - 1,37%. Жорж Ганчев - 0,9%. 
"Не подкрепям никого" са отбелязали 5,8% от избирателите в област Кюстендил.  
В област Търговище двойката Пламен Орешарски - Данаил Папазов е първа с 29,57 на сто гласа, сочат окончателните данни. 
Второто място е за кандидатпрезидентската двойка Румен Радев - Илияна Йотова. За тях са гласували 11 579 души или 
18,64 на сто от имащите право на глас. Цецка Цачева и Пламен Манушев събират 15,21 процента или 9 453 гласа на 
избиратели. Четвъртата позиция е за тандема Веселин Марешки - Петър Петров, които вземат 13,27 процента или 8 242 
гласа. В област Търговище 4 на сто от избирателите са гласували с "не подкрепям никого". 

 
Инвестор.БГ 
 
√ Търсенето на бизнес имоти в Европа продължава да се засилва  
Подкрепа на пазарите оказват добрите икономически условия и паричната 
политика на ЕЦБ 
Доверието в сектора на имотите расте по целия свят, но най-видимо е засилването на 
пазарите в Европа, интересът към които продължава да се увеличава. Това се посочва 
в анализ на RICS за глобалните инвестиции в бизнес имоти, цитиран от онлайн 
изданието property-magazine.eu. 
И през третото тримесечие на годината търсенето на бизнес имоти на водещите 
европейски пазари остава силно заради добрите икономически условия и паричната 
политика на Европейската централна банка (ЕЦБ). 
Очакванията са капиталовите стойности на бизнес имотите да продължат да нарастват 
осезаемо през следващите 12 месеца в цяла Европа, пише още в доклада. 
От гледна точка на наемателите индикаторите на RICS показват, че пазарът на бизнес 
имоти в Унгария показва най-добри резултати. Търсенето от страна на наемателите 
нараства и в сегмента на офис площите, и при търговските площи, и при 
индустриалните имоти. Това оказва подкрепа и на наемите, особено на наемните 
равнища в първокласните активи. 
Засилена активност на наемателите във всички сегменти от пазара на бизнес имоти се 

очаква през следващите месеци и в Ирландия, Испания, Германия, както и в България, Румъния и Франция. 
Същевременно пазарът на бизнес имоти във Великобритания отчита спад на доверието на инвеститорите след 
референдума за Brexit. Ситуацията се задържа през третото тримесечие и не се очаква промяна в близко бъдеще, посочват 
експертите. 
RICS предупреждава, че голям брой фирми, работещи на пазарите в Европа, ще преместят дейностите си от 
Великобритания или поне част от тях, за да запазят достъпа си до пазара на Европейския съюз (ЕС). 

http://www.investor.bg/analizi/113/a/tyrseneto-na-biznes-imoti-v-evropa-prodyljava-da-se-zasilva-227821/


6 

 

 

От другите региони по света изключително силно е доверието на инвеститорите в имоти в Нова Зеландия, определени 
градове в Индия и определени райони в Азия и Близкия Изток. 
В Русия и Бразилия обаче доверието на инвеститорите продължава да се понижава значително заради рецесията в 
страните, макар и да се смята, че пазарите на бизнес имоти в двете държави приближават дъното. 
Що се отнася до капиталовите стойности на бизнес имотите, данните показват, че по-добри сделки могат да се открият на 
пазарите в Атина и Лисабон например. Ню Йорк, Токио, Цюрих, Женева, Брюксел, Мюнхен, Торонто и Париж се считат за 
скъпи или много скъпи, а Москва се определя като пазар, който предоставя справедлива стойност. 
 
√ Индексите на БФБ останаха на червена територия до обяд* 
Най-минимален е спадът при секторния BGREIT 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) се понижават до обяд, като спадът при три от тях е с около 0,30%, а най-
минимален е при секторния BGREIT. 
Индексът на най-ликвидните български компании SOFIX се понижава с 0,32% към 13:00 часа до 528,49 пункта, след като в 
петък се покачи с 0,73% и затвори на ниво от 530,21 пункта. 
По-широкият BGBX40 отписва 0,34% до обяд до 11,27 пункта, а равнопретегленият BGTR30 изтрива 0,30% от стойността си 
до 418,62 пункта. Понижението е най-малко при секторният индекс BGREIT, който спада с 0,06% до 104,14 пункта. 
До обяд са сключени 232 сделки, което е повече от всички сключени сделки в петък. Оборотът до този момент възлиза на 
318,9 хил. лв. С най-силен ръст в SOFIX са акциите на Индустриален Холдинг България АД – с 4,86%, а следващото най-
печелившо дружество до обяд е Албена АД с ръст в цената от 2,39%. Трети се нарежда Неохим с покачване от 2,04%. 
Като цяло до обяд акциите на седем компании от индекса поскъпва, на пет се понижават, на Трейс Груп остават без 
промяна. Акциите на Монбат до този момент не са търгувани. За последен път с тях са сключени 7 сделки на 4 ноември, 
когато оборотът достигна 5,9 хил. лв. Другото нетъргувано дружество до този момент е Холдинг Варна. С негови акции 
беше сключена една сделка на 3 ноември за оборот от 3 хил. лв. 
Лидер по оборот е М+С Хидравлик АД с 65,2 хил. лв., следван от Софарма с 56,8 хил. лв., и Химимпорт с 54,5 хил. лв. 
Сред губещите до този момент са ТБ Първа Инвестиционна Банка със спад от 4,2%, ЧЕЗ Електро България АД – с понижение 
от 3,8% и Софарма, чиито акции поевтиняват с 1%. 
*Материалът е актуален към 13:00 часа на 7/11/2016. 
По статията работиха: автор Веселина Василева, редактор Бойчо Попов. 
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√ 175 000 нови инвалиди с ТЕЛК всяка година 
Всяка втора новоотпусната пенсия е за инвалидност, показва анализ на НОИ 
Снимка: 175 хил. освидителствани инвалиди има всяка година в България по данни на НОИ.  
165-175 хил. нови инвалиди се появяват всяка година в България от 2012 г. насам, показва анализ на Националния 
осигурителен институт за последните пет години. 
През 2012 г. решенията на ТЕЛК за присъждане на инвалидност се увеличават двойно и от 81 хиляди през 2011 г. нарастват 
до 165 хил. През 2013 г. стигат над 178 хиляди, а абсолютният рекорд е през 2014 г., когато са издадени над 185 хил. телкови 
решения. През миналата година броят им е намалял до 175 хил. броя, показва анализът на осигурителния 
институт.Причините за лавинообразното нарастване на решенията за инвалидност са в организацията на медицинската 
експертиза и контрола върху работата на ТЕЛК-овете, пише в заключението на анализа на НОИ. 
Около 30 хил. на година се движат обаче новоотпуснатите инвалидни пенсии, показват статистиките на осигурителния 
институт. Причината е, чеправо на пенсияимат самохората с над50% присъдена неработоспособност. 891 469 са плащаните 
през 2015 г. пенсии за инвалидност, което е с близо 30 хил. повече от 2010 г., показват данните на НОИ. През 2014 г. пък 
инвалидните пенсии са били над 907 хил. броя. Почти всяка четвърта пенсия в България се плаща заради телково 
решение.Броят на пенсионерите за инвалидност обаче е над 439 хил. души. Те са по-малко от броя на пенсиите, тъй като 
все още има хора, които получават 25% от размера на социалната пенсия към основната си заради инвалидизация. Тези 
хора обаче не се водят пенсионери за инвалидност.Всяка втора новоотпусната пенсия е именно заради решение на ТЕЛК, 
показват още данните на осигурителния институт, като пропорцията се запазва за целия петгодишен период. 
Близо1,4 млн. души еброят на хората суврежданияв Българияпък според данните на Евростат. Страната ни е на едно от 
челните места в Европа с близо 20% инвалиди, докато средното за ЕС е 14-15 на сто. Общият брой на инвалидите в съюза 
пък е 73 млн. души. 
Безработните с висше образование са повече от неграмотните 
През 2015 г. за първи път безработните висшисти са повече от неграмотните, които нямат работа, показват анализите на 
осигурителния институт. Всеки четвърти безработен е бил с висше образование, докато групата на неграмотните и 
нискообразованите е била 18,3%. През всички предходни години безработните без образование са били повече от 
високообразованите. Безработните висшисти през миналата година са били над 19 хил. души, а неграмотните 16 хил., 
показват данните на НОИ.Статистиката обхваща хора, които имат право на обезщетение за безработица, т.е. са останали 
без работа в рамките на годината. 
Двойно повече бащи в майчинство 
Двоен ръст в дела на бащите, които ползват обезщетение за бременност и раждане, както се нарича отпускът по 
майчинство през първата година на детето, отчита осигурителният институт за периода 2010-2015 г. През м.г. 4% от 
обезщетенията за бременност и раждане са платени на бащи, които са поели отглеждането на детето след 6-ия му месец. 
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451,44 лв. е бил средният размер на обезщетението за първата година на майчинството през 2015 г. То е 80% от 
осигурителния доход на ползващия го родител. През 2010 г. обезщетението е било 389,52 лв. През втората година на 
детето делът на бащите в отпуск е 1,4% от всички обезщетения. 
 
√ 1600 минерални извора с изключително чиста вода (Обзор) 
Проект подпомага общините с 3,5 млн. лв. за управлението им. 
Приоритетно финансират модернизацията на водопреносната мрежа 
Общините, които решават да използват минерални извори, ще получат подкрепа от държавата. Това ще е приоритетен 
проект, по който ще се финансира модернизацията на водопреносна мрежа по програмата за подпомагане на общините 
за ефективно управление на находищата на минерални води. Това съобщи министърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева на среща с туристическия бранш, организирана от министъра на туризма Николина Ангелкова. 
Пилотната схема е с бюджет от 3,5 млв. лв. и ще подпомага подмяна, изграждане или разширяване на инфраструктурата 
за пренос или подаване до ползватели, резервоари, топлообменници, оборудване за експлоатация. По нея се осигуряват 
безвъзмездно до 50% от стойността на общинските проекти. Останалите 50% трябва да 
наберат местните власти със собствен ресурс или чрез партньорства с бизнеса. Ако пък 
общините решат да теглят кредити, МОСВ ще покрие лихвите по тях. Програмата се 
администрира от Националния доверителен екофонд, който до 16 декември т.г. ще 
приема проекти на общините. В момента басейновите дирекции проверяват какъв 
обем от позволеното в разрешителните за водоползване реално се експлоатира, каза 
Василева. 
Минералните ни води са с температура между 20 и 102 градуса, изключителна чистота 
заради дълбочинния произход и разнообразен минерален състав. Находищата на 
минерални води, изключителна държавна собственост, са 102. От 2011 г. с промени в 
Закона за водите има възможност те да се предоставят безвъзмездно на общините за 
25 г. Досега са се възползвали 42 общини и те стопанисват 63 находища. 
Данните сочат, че в момента се оползотворяват по-малко от 20% от ресурса, като 
потенциалът е 3800 л в секунда, каза министър Василева. Общо 600 са издадените 
разрешителни за водовземане от находищата - изключителна държавна собственост, а 
предоставеният ресурс е 580 л/сек. От тях 525 разрешителни са за балнеология и 
туризъм с предоставен ресурс 500 л/сек. 
В процес на сертифициране са 34 специализирани центъра, предлагащи спа и 
балнеопроцедури по новата наредба, регламентираща дейността им. Това пък съобщи министърът на туризма Николина 
Ангелкова на съвместната среща с бизнеса. И добави, че вече са получени 111 заявления от специализирани обекти. 
Сертифицирането е доброволно, но само обектите, проверени на място, ще могат да носят означението спа и ще бъдат 
вписани в Националния туристически регистър. 
Към момента спаотрасълът заема 5-о място в България като мотив на туристите за пътуване, или около 11% дял. “Имаме 
1600 минерални извора, което ни нарежда на второ място в Европа, и над 60 климатични и 40 балнеоложки центъра”, 
допълни министърката на туризма. 
 
АГРО.БГ  
 
√ Заповядайте на Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното, Интерфуд & Дринк и Сихре 
От 9 до 12 ноември в Интер Експо Центъра в София 
И тази година изложенията Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното, Интерфуд & Дринк и Сихре ще бъдат 
проведени в София от 9 до 12 ноември. Официалното откриване ще бъде на 9 ноември в 14 часа в Интер Експо Център. 
Участие ще вземат близо 420 български и чуждестранни фирми, ангажирани пряко или косвено с хранително-вкусова 
индустрия. Това ще е най-големият форум в 10-годишната история на изложението от обединението на 6-те бранша до 
този момент. Ръстът на фирмите изложителки е между 10 и 15%, спрямо предходната година, подчерта Ивайло Иванов, 
управител на Интер Експо Центъра.  
С най-мащабно представяне ще е тематичната изложба Месомания. Радостното тази година е, че Салонът на виното ще е 
с по-голямо българско участие, за разлика от предишни години, където превес имаха чуждестранни фирми.  
Немска бизнес делегация, водена от Асоциация German Meat, обединяваща най-големите месопроизводители и 
месопреработватели, ще се срещне с български фирми и ще посети на място две месопреработвателни предприятия.  
За първи път Испания ще има мащабно участие. В шестте изложбени зали място ще намерят фирми от Южна Корея. 
Традиционни участници както обикновено са Италия и Унгария. Отделни участия са заявили Гърция, Сърбия, Македония. 
Засилен интерес се забелязва от страна на Франция. Катар също ще бъде представена.  
Миналата година форумът е отчел 19 хил. посетители. Тази есен прогнозите са за около 22 хиляди. 
 
Радио 999 
 
√ Близо 1800 са издадените персонални кодове в НАП Ямбол 
Почти 1800 граждани на област Ямбол са поискали и получили персонален идентификационен код (ПИК) от началото на 
годината. С тях общият брой на издадените документи в офиса на НАП стават 6800. 

http://agro.bg/article60899.html
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Чрез ПИК ямболци могат да подадат годишната си данъчна декларация, да правят справка за задълженията си, за 
плащанията към бюджета, както и да проверяват осигурителния доход, върху който работодателят внася осигурителните 
вноски. Самоосигуряващите се лица пък могат да подават две нови заявления – за приоритетно плащане на осигурителни 
вноски и заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване. С ПИК клиентите на НАП могат да ползват много електронни услуги, които им спестяват разходката до офисите 
на Агенцията, а при подаване на годишните си декларации за облагане на доходите с персонален код, гражданите ползват 
облекчение от 5% от данъка за довнасяне. 
Освен данъчната декларация за облагане на доходите, с персонален код на НАП гражданите могат да подават по интернет 
и много други документи – осигурителни декларации образец 1, 6, 5 и 7, справка за изплатени доходи на физически лица 
(по чл. 73 от ЗДДФЛ), както и декларацията за авансови данъци (по чл. 55 от ЗДДФЛ), която се изисква от 
самоосигуряващите се и наемодателите всяко тримесечие. С ПИК клиентите на НАП могат да проверяват още какви са 
задълженията им към бюджета, какви плащания са направили, какъв е осигурителният им доход, да получат информация 
за членство си в пенсионен фонд, направените вноски и др. 
Близо 50 хиляди души са посетили салона за обслужване на клиенти в офиса на НАП в Ямбол от началото на годината 
досега. От тях 15 хиляди са поискали изясняване на здравния си статус, плащали са здравни осигуровки или са подавали 
заявления за напускане и завръщане в страната по чл. 40 А от Закона за здравното осигуряване. 
2500 ямболлии са подали декларация, с която са заявили пред НАП, че ще внасят здравните си вноски сами. 
На гишетата в офис Ямбол 5300 граждани са подавали данъчни декларации. 
Ваня Велева 
 
Дневник 
 
√ Лошо управление и беднотия пречат България да напредва, твърди световен доклад 
България се изкачи за 10 години с три позиции в Индекса за просперитет на базираният в Лондон институт "Легатум", но 
слабите резултати в управление, здравеопазване и лична свобода я задържат на дъното на групата страни членки на 
Европейския съюз. 
Напредък е отчетен в категориите Бизнес среда, Обществен капитал и Околна среда. Но преходът към демокрация и 
свободна пазарна икономика са по-бавни и това прави страната една от най-бедните и най-корумпираните в района. 
В световната класация на България е отредено 57-о място от общо 149 държави - малко по-добре от Еквадор и Черна гора, 
но по-зле от Ботсвана, Ямайка и Шри Ланка. 
В деветте използвани за индекса показателя най-добри са постиженията в Образование (39), Околна среда (41) и сигурност 
(48). 
По повечето показатели България е в средата на класацията - Лична свобода (61), Бизнес среда (71), Качество на 
икономиката (73), Управление (78). Най-слабите резултати са в Здравеопазване (91) и Обществен капитал (111). 
Последните данни са особено тревожни, защото под Обществен капитал авторите разбират силата на връзките между 
хората, обществените норми и мрежи за подкрепа, както и гражданската активност. Проблемите с разпокъсаните връзки 
в обществото, апатията и отсъствието на мрежи за взаимопомощ, изглежда, са характерни за много от 
посткомнистическите общества, тъй като в тази част на класацията са страни като Албания, Казахстан, Хърватия, Унгария, 
Русия, Черна гора, Македония. 
Що се отнася до качеството на здравеопазването България е в компанията на Перу и Иран, а от страните от бившия 
комунистически блок по-зле са само такива от бившия СССР - Армения, Русия, Молдова и Украйна. 
Основен проблем - ниските доходи 
Беднотата обаче е водещият проблем за България, предупреждават авторите на индекса. 
"За бъдещ просперитет е важно България да прокара реформи, които не само да увеличат икономическия растеж, но и да 
намалят масовата бедност. Трябва да се работи и срещу неефективното управление, организираната престъпност и 
корупцията." 
В обяснителната част за страната се казва, че безработицата е не е намаляла чувствително през последните 3 години (от 
12.9% на 11.6%). 
"Масовата и растяща бедност са много сериозна причина за загриженост. 22% от населението живее под приетата в 
страната линия на бедността, а 2% са под линията на абсолютната бедност. Това са най-високите показатели в ЕС. Едва 5% 
от хората казват, че живеят добре с доходите си." 
Спад в Бизнес среда 
Тази година в категорията Бизнес среда страната е слязла с 6 позиции, като изрично си посочва, че антимонополната 
политика на България е най-слабата в ЕС. Страната е на 71 място в тази категория, докато съседна Румъния е на позиция 
41. Корпоративният и подоходният данъци може да са най-ниските в ЕС, но спрямо 2007г. Е станало по-трудно да се вземе 
кредит. 
"Особено тревожен е спадът на България в категорията Управление, където за 10 години тя е слязла надолу с 25 пунта до 
място 78. Тя е една от най-корумпираните в ЕС и отчита малък напредък в борбата с корупцията. България е също с най-
ниското равнище на върховенство на закона в ЕС, организираната престъпност остава проблем." 
Най-проспериращите държави: 
1. Нова Зеландия 
2. Норвегия 
3. Финландия 
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4. Швейцария 
5. Канада 
6. Австралия 
7. Холандия 
8. Швеция 
9. Дания 
10. Великобритания. 
 
Нова Варна 
 
√ Туристът от Европа е доволен от почивката у нас, българският - не 
Европейските туристи са изключително доволни от преживяването си в България, твърди ново проучване на българската 
агенция за медийни анализи Персептика. 
Коментиращите в социалните мрежи са предимно позитивно настроени към българските курорти и туристически обекти. 
Проучването обхваща 82 662 споменавания в социалните и традиционните онлайн медии за периода февруари-юли тази 
година, пише dnes.bg. 
През последните два месеца се наблюдава значителен ръст на разговорите, когато туристите започват да споделят 
информация за преживяванията си в България в социалните мрежи Twitter и Instagram, коментират от агенцията, пише 
Блиц. Три от четирите водещи държави по брой коментари са част от бившия СССР: Русия, Украйна и Беларус. 
Проучването показва още, че отразяването на страната ни като туристическа дестинация в страни, извън ЕС, отговаря за 
две трети от общия брой споменавания. 68% от руснаците оценяват позитивно туристическите си преживявания, докато 
положителните коментари от беларусите са 71%. Само 16% от руснаците не са доволни от почивката си у нас спрямо 6% 
негативни мнения от беларуси. В същото време всеки шести сърбин, коментирал темата, изразява своето негативно 
отношение спрямо курортите ни. 
Големите летни курорти като Слънчев бряг и Златни пясъци очаквано са най-коментираните дестинации, тъй като те са и 
най-посещавани от чуждестранните туристи. Интересното е, че туристите, идващи от страни, които имат развит морски 
туризъм (Испания, Франция, Португалия, Хърватска), се фокусират върху други части на България като градовете Пловдив 
и Велико Търново. 
Значителна разлика се открива и при възприемането на България от страна на почиващите от Северна и Западна Европа 
спрямо тези от Централна и Източна. Първите се влияят най-вече от новини за България, които не са директно свързани с 
туризма. Най-отличаващият се фактор, който негативно повлиява имиджа на страната ни е отношението на България към 
бежанците и мигрантите. Тези теми са едни от основните причини датските, белгийските и норвежките граждани да 
избягват страна, която има лошо отношение към бежанците. Престрелките по курортните комплекси също не добринасят 
за доброто име на България. 
В същото време източноевропейците се наслаждават всеки аспект от почивката си в България. В социалните мрежи те 
споделят добрите си впечатления за чистите плажове, вкусната храна и приятната и автентична атмосфера на градове като 
Несебър и Созопол и дори тяхната добра инфраструктура. 
България често е определяна и като по-евтината туристическа дестинация спрямо Гърция и по-сигурната спрямо Турция. 
Сърбите и унгарците обаче не са толкова доволни от страната ни. Унгарците, например, се оплакват от дългите опашки по 
българо-сръбската граница и лошото обслужване по българските курорти. Румънците и поляците оценяват негативно 
цените в България и отбелязват, че те са се повишили през последните години. 
Интересно е, че единствените, които се изказват предимно негативно за страната като туристическа дестинация са самите 
българи. Над половината от всички мнения изразени онлайн критикуват резултата от дейността на местната туристическа 
индустрия по черноморското крайбрежие. 


